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Sammandrag

Denna uppsats handlar om varuklassifikation vid de fem nordiska alkoholmonopolen, 
d.v.s. Alko i Finland, Rúsdrekkasøla Landsins på Färöarna, Systembolaget i Sverige, 
Vínbúðin på Island och Vinmonopolet i Norge. Undersökningsobjekten är företagens 
hemsidor (såsom de såg ut den 10 april 2011) samt Alkos tryckta priskatalog, varur 
upplysningar om klassindelning har excerperats. Blickpunkten ligger på indelningen i 
varugrupper och uppgifter om ursprung. Inom dessa fasetter, som i vissa av 
klassifikationssystemen delvis överlappar varandra, granskas indelningsprinciperna och 
de hierarkiska relationer mellan klasserna. Systemen har varierande grader av 
specificitet och många yttre olikheter, men de bygger i grunden på samma 
indelningsprinciper, som kan betecknas som tillverkningsmetod, råvaror, ursprung och 
alkoholhalt. Överlag är systemen hierarkiskt väl uppbyggda, men vissa avvikelser 
förekommer, vilket kan leda till försämrad informationsåtervinning. Undersökningen 
utmynnar i förslag på hur företagen skulle kunna förbättra sina klassifikationssystem. 
Förslagen sammanfattas företagsvis i slutet av uppsatsen.

Tiivistelmä

Tämä opinnäyte käsittelee tuoteluokittelukäytäntöjä viidessä pohjoismaisessa 
alkoholimonopolissa: Suomen Alko, Färsaarien Rúsdrekkasøla Landsins, Ruotsin 
Systembolaget, Islannin Vínbúðin ja Norjan Vinmonopolet. Tutkimus perustuu 
yhtiöiden nettisivujen (päiväyksellä 10. huhtikuuta 2011) ja Alkon hinnaston 
soveltamiin luokituksiin, erityisesti koskien jaottelua tuoteryhmittäin ja 
tuotetaustoittain. Näiden, joissain luokitusjärjestelmissä osittain leikkaavien, fasettien 
pohjalta tarkastellaan sovellettuja luokitusperiaatteita ja luokkien hierarkkisia suhteita.  
Tutkitut järjestelmät vaihtelevat tarkkuusasteiltaan ja eroavat muutenkin esittelytasolla,  
mutta perustuvat pitkälti samoihin jaotteluperiaatteisiin, kuten valmistustapa, raaka-
aineet, tuottaja ja alkoholiprosentti. Järjestelmät ovat hierarkkisesti loogisia, vaikka 
satunnaiset poikkeukset saattavatkin aiheuttaa ongelmia tiedonhaun yhteydessä. 
Johtopäätös tutkimustulosten pohjalta on että luokitusjärjestelmiä voidaan kehittää eri  
tavoin. Yhtiökohtaiset käytännön ehdotukset listataan opinnäytteen lopussa.*

Samantekt

Þessi ritgerð fjallar um vöruflokkun norrænu áfengiseinkasalnanna, þ.e.a.s. Alko í 
Finnlandi, Rúsdrekkasøla Landsins í Færeyjum, Systembolaget í Svíþjóð, Vinmonopolet 
í Noregi og Vínbúðin á Íslandi. Höfuðheimildir könnunarinnar eru heimasíður 
fyrirtækjanna (eins og þær litu út þann 10. apríl 2011) og prentuð vöruskrá Alkos, en 
héðan eru upplýsingar um flokkaskiptingu sóttar. Áhersla er lögð á skiptinguna í 
vöruflokka og upplýsingar um framleiðsluland og -hérað. Út frá þessum sjónarhornum, 
sem þó skarast að nokkru leyti í sumum flokkunarkerfum, er litið á flokkunarreglur og 
innbyrðis stigskipan flokkanna. Kerfin eru misjafnlega nákvæm og eru að sumu leyti 
ólík, en þau byggja þó á sömu flokkunarreglum, þ.e. gengið er út frá framleiðsluaðferð, 
hráefni, uppruna og áfengisstyrk. Að öllum jafnaði eru kerfin vel skipulögð 
stigkerfislega séð, þó með nokkrum frávikum. Þetta getur að vissu leyti torveldað 
heimildavinnsluna. Í lok rannsóknarinnar verður varpað fram tillögum um hvernig 
fyrirtækin geta endurbætt flokkunarkerfin. Þessar tillögur verða reifaðar út frá hverju 
fyrirtæki fyrir sig í lok ritgerðarinnar.

* Tack till Katriina Byström vid Högskolan i Borås för den finska översättningen.
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1. Inledning

Precis som med böcker på bibliotek är det ingen självklarhet hur alkoholvaror i butiker 
ska klassificeras. Exempelvis kan en flaska Havana Club Añejo Especial beskrivas både 
som mörk rom och som kubansk sockerrörssprit. Bägge alternativen ger en riktig 
beskrivning av varan. Andra indelningsgrunder skulle kunna vara lagringstid, destilleri, 
varumärke, pris, destillationsår, flaskstorlek o.s.v.

Vilka kriterier man använder vid klassifikation av alkoholprodukter är långt ifrån givet.  
Under fjolåret, 2010, ändrade t.ex. Systembolaget indelningen av sitt whiskysortiment. 
Tidigare hade sortimentet främst delats in utifrån ursprungsland med varugrupper såsom 
dansk whisky, finsk whisky, svensk whisky o.s.v., men nu är det istället råvarorna och 
produktionssättet som ligger till grund för indelningen med varugrupper såsom malt, 
blended och grain (jfr Systembolaget 2010a; 2010b). Båda indelningssätten beskriver 
på ett korrekt sätt de olika kategoriernas innehåll, men systemen är uppbyggda utifrån 
olika principer.

1.1. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att kartlägga hur varorna vid de fem alkoholmonopolen i 
Norden klassificeras och jämföra de olika systemen. Genom att åskådliggöra likheter 
och skillnader mellan systemen hoppas jag kunna visa på de möjligheter som finns vid 
alkoholklassifikation, vilket skulle kunna leda till revidering eller harmonisering av 
klassifikationssystemen som används vid de nordiska monopolen. Frågeställningarna 
som denna uppsats kretsar kring är följande:

• Vilka indelningsprinciper bygger de nordiska alkoholmonopolens 
klassifikationssystem på?

• Vilka påtagliga likheter och skillnader finns det mellan de olika sätten att  
klassificera varorna?

• Vad kan uppbyggnaden av dessa system bero på och vilka följder kan de få?

De fem företagen som utgör mina undersökningsobjekt är Alko i Finland, Åland 
inräknat, Rúsdrekkasøla Landsins på Färöarna, Systembolaget i Sverige, Vínbúðin på 
Island och Vinmonopolet i Norge. Dessa företag har i varierande utsträckning ensamrätt 
på detaljhandel med alkoholhaltiga drycker för omkring tio miljoner1 kunder. 
Sammanlagt arbetar drygt 10 0002 personer på de fem företagen. I och med att ett så 
stort antal människor kommer i kontakt med dessa fem företag på ett eller annat sätt är 
det angeläget att studera dem från flera olika infallsvinklar. Mig veterligen har ingen 
tidigare genomfört en jämförande undersökning av de fem nordiska alkoholmonopolens 

1 Låg uppskattning av den vuxna befolkningen i de fem länderna baserad på siffror ur Agerskov (2010:7–
11).
2 Fördelat på 2 741 i Finland (Alko a, s. 24), 33 på Färöarna (Rúsdrekkasøla Landsins a), 726 på Island 
(Vínbúðin a, s. 15), 1 876 i Norge (Vinmonopolet a) och 4 825 i Sverige (Systembolaget c, s. 28).
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olika klassifikationssystem, och därför är en målsättning med denna uppsats att komma 
med nya slutsatser som på sikt kanske kan gagna både företagen och deras kunder.

Ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv kan de olika 
varuindelningarna som företagen använder sig av dels ses som illustrationer av hur 
klassifikationssystem kan vara uppbyggda, dels belysa olika problem man ställs inför 
vid klassifikation. Varuindelningarna kan dessutom ses parallellt med de olika 
klassifikationssystem som används och har använts på bibliotek i Sverige och runtom i 
världen. Den variation som framträder hos system som är uppbyggda för att beskriva 
samma verklighet, oavsett om det handlar om böcker eller burkar, knyter an till 
klassiska klassifikationsteoretiska spörsmål, som t.ex. i vilken ordning man ska 
behandla olika indelningsprinciper och fasetter inom ett klassifikationssystem och hur 
hierarkin mellan olika klasser bör byggas upp.

1.2. Avgränsningar

Studien avgränsas på huvudsakligen tre olika sätt. Först och främst utgör valet av 
undersökningsobjekt uppsatsens ramverk. De nordiska länderna har stora likheter 
sinsemellan och de fem valda företagen innehar relativt likartade roller i sina respektive 
länder, och därför är de intressanta att jämföra med varandra. Danmark och Grönland 
saknar alkoholmonopol och tas därför inte med i undersökningen. Om klassifikations-
systemen hos alla danska och grönländska företag som saluför alkoholhaltiga drycker 
togs med i studien skulle antalet undersökningsobjekt bli ohanterligt stort. Dessutom har 
de enskilda företagen på alkoholmarknaden i Danmark och Grönland inte jämförbar 
ställning med de fem monopolen i grannländerna.

Den andra avgränsningen gäller materialet, då jag framför allt fokuserar på hur 
klassifikationen åskådliggörs på företagens hemsidor, och inte i t.ex. butikerna eller de 
tryckta varukatalogerna. Alkos katalog tas emellertid med i studien, vilket motiveras i  
material- och metoddelen i kapitel fyra. I och med att blickpunkten framför allt ligger på 
hemsidorna följer också en tidsavgränsning. Då innehållet på nätet är föränderligt har 
jag valt att undersöka hemsidorna såsom de såg ut en viss dag under våren 2011. Också 
detta förklaras närmare i det fjärde kapitlet.

1.3. Disposition

Sammanlagt består denna uppsats av sju kapitel, inklusive inledningen. Nedan, i det 
andra kapitlet, ger jag först en bakgrundsbeskrivning av alkoholpolitiken i Norden och 
sedan, i det tredje kapitlet, följer en presentation av det teoretiska ramverket och tidigare 
forskning. Därefter redogör jag för mitt material och tillvägagångssätt i kapitel fyra. I 
kapitel fem presenteras resultatet, som sedan analyseras och diskuteras i det sjätte 
kapitlet. I det sjunde och avslutande kapitlet redovisas de slutsatser som dragits i 
uppsatsen, och de förbättringsförslag som framlagts för företagens klassifikationssystem 
sammanfattas.
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2. Bakgrund

I detta kapitel ges landsvis en kort beskrivning av alkoholpolitiken och dess utveckling i 
Finland, på Färöarna och Island samt i Norge och Sverige. Därefter redogörs i gemen-
samma stycken för regler om åldersgränser samt för utvecklingen av nordisk alkohol-
kultur. Allt detta knyter jag senare an till i analysen, där jag diskuterar vilka bakom-
liggande orsaker det kan finnas till att de nordiska alkoholmonopolens klassifikations-
system ser ut som de gör.

Vid första världskrigets utbrott infördes alkoholförbud i storfurstendömet Finland, 
bortsett från utskänkning vid lyxigare restauranger. Förbudet behölls efter fredsslutet 
och republikens grundande, men upphävdes av riksdagen 1932, då statliga Alkoholiliike 
(sedermera Alko) fick ensamrätt på import, export, produktion och försäljning av 
alkoholdrycker. Under andra världskriget begränsades alkoholmarknaden med 
ransonering, ”kundkontroll”, och tillfälliga, lokala förbud. De sista resterna av kund-
kontrollen upphörde först 1971. Efter EU-inträdet har alla monopolrättigheter utom den 
för detaljhandelsförsäljningen avvecklats (Alko b). Alko har idag omkring 340 butiker i 
Finland (Alko a, s. 13). I Finland får alkoholdrycker med mindre än 4,7 %3 alkohol 
säljas i andra butiker än Alkos (Finlands alkohollag, 4 kap. 14 §). Samma lagrum 
tillåter s.k. gårdsförsäljning av jästa drycker med upptill 13 % alkohol. All ”indirekt 
reklam för starka alkoholdrycker och annan verksamhet för främjande av försäljning av 
starka alkoholdrycker” är förbjuden (Finlands alkohollag, 5 kap. 33 §). Därför återfinns 
inga drycker som innehåller mer än 22 % alkohol på Alkos hemsida. Däremot finns de 
starka alkoholdryckerna, tillsammans med det övriga sortimentet, förtecknade i Alkos 
tryckta prislistor (Alko c).

På Färöarna infördes alkoholförbud redan 1907 efter en folkomröstning där en över-
väldigande majoritet röstade för bannlysning. År 1949 modifierades förbudet något när 
ett kvoteringssystem infördes och viss privat införsel tilläts, men det var först 1992 som 
lagtinget, Färöarnas lagstiftande församling, upphävde förbudet (Hansen & Joensen 
2006:191–193). Fortfarande är det dock olagligt att importera öl med mer än 5,8 volym-
procent alkohol och andra drycker med mer än 60 viktprocent alkohol (Rúsdrekkalógin, 
2 kap. 6 §). År 1992 inrättades också Rúsdrekkasøla Landsins (ofta förkortat till Rúsan i 
vardagligt tal), som i sina sex butiker innehar ensamrätt på detaljhandeln med drycker 
som innehåller mer än 2,8 volymprocent alkohol (Rúsdrekkalógin, 1–3 kap.; 
Rúsdrekkasøla Landsins b).

På Island förbjöds efter folkomröstning all alkoholproduktion, -användning och -import 
år 1912. Tio år senare uppluckrades dock förbudet efter ett handelsavtal med Spanien, 
där Island förband sig att importera spanskt vin (med alkoholstyrka under 21 %) i utbyte 
mot export av saltfisk. I samband därmed bildades det statliga alkoholmonopolet, som i 
och med en sammanslagning med det statliga tobaksmonopolet år 1961 fick namnet 
ÁTVR, Áfengis- og tóbaksverslun ríksins. ÁTVR äger och driver idag ungefär 50 
butiker för detaljhandel med alkohol. Butikskedjan heter Vínbúðin, men kallas ofta i 
folkmun för Ríkið 'staten'. Sedan 1 mars 1989 säljs även öl i dessa butiker, då de sista 
3 Med % avses alltid volymprocent om inte annat anges.
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resterna av alkoholförbudet slopades av alltinget den dagen (Vínbúðin b). Idag har 
ÁTVR ensamrätt på detaljhandeln med alla drycker som innehåller mer än 2,25 % 
alkohol (Áfengislög, 1 kap. 2 §, 6 kap. 10 §).

I Norge röstade en majoritet av befolkningen för att förbjuda brännvin och starkvin i en 
folkomröstning 1919, men av handelspolitiska orsaker var förbudet inte gällande 
mycket längre än ett år. Istället inrättades företaget Vinmonopolet som fick ensamrätt på 
import och försäljning, och som sedan 1939 är helstatligt till ägandeformen 
(Vinmonopolet b). Liksom i Finland finns det i Norge en gräns på 4,7 %, där drycker 
som inte överskrider den alkoholhalten under bestämda tider och dagar också får 
saluföras av andra företag än Vinmonopolet (Alkoholloven, 3 kap. III). Idag driver 
Vinmonopolet cirka 260 butiker i Norge (Vinmonopolet a).

I Sverige bildades från mitten av 1800-talet lokala systembolag som handhade 
brännvinsförsäljning och vars vinster gick till allmännyttiga ändamål. Dessa hamnade 
sedermera under statlig kontroll, och vid vissa butiker infördes motbok och kvoterings-
system. År 1922 hölls en folkomröstning om att förbjuda alkohol, vilken nejsidan vann 
med knapp marginal. År 1955 slopades motboken och de lokala systembolagen slogs 
samman till ett statligt Systembolag (ofta kallat bara Systemet eller Bolaget), som idag 
driver ungefär 420 butiker i landet (Systembolaget d; Johansson 2008 passim). Liksom i 
Finland privatiserades eller avreglerades verksamheter som import, export, produktion 
och leverans efter Sveriges EU-inträde (Systembolaget d). I Sverige får öl vars alkohol-
halt inte överstiger 3,5 % säljas i livsmedelsbutiker (Sveriges alkohollag, 5 kap. 6 §). 
För en utförlig genomgång av svensk alkoholpolitik och -kultur under 150 år, se 
Johansson (2008). För en beskrivning av förändringar i nordisk alkoholpolitik under 
1990-talet, se Ugland (2002).

Åldergränsen för att få handla alkoholhaltiga drycker på monopolen är tjugo år, förutom 
på Färöarna där den är arton. Också i Finland och Norge får kunder från arton års ålder 
handla drycker med mindre än 22 % alkohol (Stokstad 2009:26; se också de fem 
ländernas alkohollagar i litteraturförteckningen).

De fem länder som ingår i denna undersökning tillhör det som ibland brukar kallas för 
brännvinsbältet. Alkoholkulturen i brännvinsbältet sägs karaktäriseras dels av att sprit-
drycker utgör en hög andel av konsumtionen, dels av att stora mängder alkohol intages 
vid färre tillfällen, särskilt i jämförelse med det centraleuropeiska ölbältet och det  
sydeuropeiska vinbältet, där alkoholintagen ska vara mer regelbundna men måttfullare 
(Kühlhorn 1998:57). Någon enhetlig dryckeskultur kan man emellertid knappast tala 
om. Det finns stora skillnader både inom och mellan de fem länderna (se t.ex. Kühlhorn 
m.fl. 1998). Under det gångna seklet har nordbornas dryckesvanor dessutom förändrats 
mycket. Johansson (2008:128, 234 & 354–355) visar t.ex. hur den svenska alkohol-
försäljningen och -konsumtionen under 1900-talet har övergått från att vara dominerad 
av brännvin till att framför allt inrikta sig på vin och öl. Hansen & Joensen (2006:193) 
konstaterar att också färöingar har börjat ”drekka meira siviliserað” och att 
konsumtionen har övergått från nästan uteslutande brännvin till företrädesvis öl och vin. 
Alkoholmonopolen har ofta varit pådrivande i denna utveckling (se t.ex. Johansson 
2008:405–410; Rúsdrekkasøla Landsins c).
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3. Teori och tidigare forskning

I det här kapitlet presenteras klassifikation ur ett teoretiskt perspektiv tillsammans med 
exempel ur praktiken. Dessutom definieras termer som används i uppsatsen, och 
tidigare studier som är relevanta för denna undersökning redogörs för. Emellertid verkar 
det inte ha skrivits särskilt mycket om företags indelning av alkoholprodukter tidigare. 
Sökningar på alkoholklassifikation, alcohol classification etc. i databaser som ACM 
digital library, Encyclopedia of library and information science, Inspec, Kulpol, 
Library literature & information science, Lisa, Lista, Nordiskt BDI-index och 
Uppsatser.se ger framför allt träffar inom ämnesområden som medicin, kemi och 
samhällsvetenskap, och inte inom informationsvetenskapen. Därför ligger fokus istället 
på klassifikationssystem inom främst bibliotekssfären, och i dessa system framlyfts 
likheter och skillnader med klassifikationen hos de nordiska alkoholmonopolen.

3.1. Klassifikation

I bred bemärkelse kan klassifikation definieras som ”indelande i klasser av ting och 
företeelser efter en princip eller indelningsgrund” (Benito 2001:103), där den vanligaste 
indelningsgrunden är likhet. I denna breda betydelse ägnar sig alla åt klassifikation 
dagligen. När vi är ute och går på gatorna skiljer vi mellan exempelvis byggnader, träd 
och fordon. Bland fordonen kan vi i sin tur urskilja bilar, bussar, motorcyklar o.s.v. 
Denna vardagliga sortering av sinnesintryck och tankegångar utgör en av grunderna till 
vår förståelse av omvärlden och oss själva (jfr t.ex. Bowker & Star 1999:1–32; 
Buchanan 1979:9–11; Ranganathan 1989:15 ff., 1992:21 ff.).

Den vetenskapliga klassifikationen bygger på samma principer som indelningarna vi 
gör till vardags. Saker och begrepp som kan sägas dela vissa egenskaper förs samman i 
enheter. Enheter som har gemensamma drag sorteras under större huvudkategorier. Hur 
dessa enheter betecknas varierar något. I svensk litteratur används termer som klasser, 
kategorier och grupper ibland synonymt (se t.ex. Benito 2001), medan andra håller sig 
konsekvent till termen klass (se t.ex. Wåhlin 1986). Också Kungliga biblioteket 
använder i sin svenska översättning av DDK4 termen klass, samt huvudklass, avdelning  
och sektion, beroende på vilken nivå beskrivningen ligger på (KB 2011:6). Med detta 
som utgångspunkt använder också jag i denna uppsats termen klass. En klass som utgör 
en del av en annan klass kallar jag avdelning eller underordnad klass. En klass som inte 
är underordnad någon annan klass kallar jag huvudklass. Parallellt med klass använder 
jag också varugrupp, som är den term som Alko och Systembolaget brukar.

Hjørland (1995) tar fasta på de hierarkiska och systematiska inslagen hos 
klassifikationen då han definierar klassifikationssystem som ”en systematisering af et 
givet emne-univers i klasser og subklasser udfra en ”top-down” behandling af det 
pågældende emne-univers” (Hjørland 1995:252). Den inflytelserike klassifikations-
teoretikern Ranganathan (1992) förtydligar vilka relationer som bör råda mellan klasser 

4 DDK = Dewey decimalklassifikation, ett internationellt system som Sveriges universitets- och 
högskolebibliotek är i färd med att övergå till.
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som har ett hierarkiskt förhållande till varandra: ”If one of two classes is of greater  
extension than the other and includes the other completely within itself, then that one  
must have precedence over the other” (Ranganathan 1992:21, kursiverat i originalet). I 
en systematisk förteckning över exempelvis områden i Sverige bör alltså Västerbotten 
vara överordnat Umeå men underordnat Norrland.

Klassifikation förknippas väl överlag främst med biblioteksväsendet. Det är ofta inom 
bibliotek som frågor om hur böcker om t.ex. Umeå, Västerbotten, Norrland etc. ska 
sorteras, blir aktuella. Därför utgår också många definitioner av termen klassifikation 
från just böcker eller andra dokument som bibliotek handhar. T.ex. beskriver Marcella & 
Newton (1994:3) classification på följande sätt:

The systematic arrangement by subject of books and other learning resources and/or 
the similar systematic arrangement of catalogue or index entries, in the manner most 
useful to those who are seeking either a definite piece of information or the display 
of the most likely sources for the effective investigation of a subject of their choice.

Här ligger blickpunkten inte bara på själva ämnesindelningen utan också på ändamålet 
med indelningen; att underlätta för människor att hitta det de letar efter. Syftet med 
klassifikation på bibliotek är att hjälpa biblioteksbesökare och bibliotekarier att  
återfinna dokument, både enskilda på förhand givna dokument och dokument inom ett 
visst ämnesområde eller en viss genre. På samma sätt är syftet med varuindelningen på 
de nordiska alkoholmonopolen att underlätta för kunder och personal att hitta varor, 
både särskilda produkter som man har i åtanke (t.ex. ett visst rödvin från Kalifornien) 
och vissa sorters varor (t.ex. något ekologiskt vitvin som passar bra till kryddstark mat).

Man kan dela in klassifikationssystem i universella och ämnesavgränsade, där de 
universella klassifikationssystemen har som målsättning att kunna organisera all 
kunskap oavsett ämnesområde, medan de avgränsade fokuserar på ett eller några 
områden (Hansson 1999:15). De system som används av de nordiska alkoholmonopolen 
kan karaktäriseras som ämnesavgränsade, då varorna som företagen saluför utgör ett väl 
avgränsat ”ämnesuniversum” för att tala med Hjørland (1995). Jämfört med de 
universella klassifikationssystemen tenderar de ämnesavgränsade systemen att ha högre 
grad av specificitet, vilket innebär att de har noggrannare beskrivningar av de enskilda 
klassifikationsobjekten. Detta är en naturlig följd av att konstruktörerna av 
ämnesavgränsade system kan koncentrera sig på att gå på djupet inom ett visst område, 
medan de som konstruerar universella system måste fokusera på bredden och täcka in 
en stor mängd olika fält. Om man jämför de nordiska alkoholmonopolens 
klassifikationssystem (se kapitel fem) med exempelvis det universella klassifikations-
systemet SAB5 blir skillnaden tydlig, då samtliga (dokument som handlar om) drycker, 
med eller utan alkohol, i SAB sorteras under en och samma klass, Qcaf för ”drycker” 
(SAB 2006:190).

Det universella systemet DDK kommer däremot närmare de nordiska alkohol-
monopolen vad gäller noggranna beskrivningar. Under klassen 641.2 beverages  
(drinks), motsvarigheten till SAB:s Qcaf, finns den underordnade klassen 641.21 

5 SAB = Sveriges allmänna biblioteksförenings klassifikationssystem, ett system som länge har använts 
vid svenska och finlandssvenska bibliotek.
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alcoholic beverages, där wine, brewed and malted bevarages och distilled liquor utgör 
egna avdelningar. Wine har dessutom tre underliggande nivåer, varav den första är kinds  
of grape wine och nongrape wine. Kinds of grape wine har avdelningarna white wine, 
red wine (med avdelningen rosé wine), sparkling wine och fortified wine. Under 
destilled liquour finns avdelningarna whiskey, brandy, compound liquors och rum 
(DDK 2003, band 3, s. 640–641; Webb-Dewey). Uppdelningen mellan dessa klasser 
bygger på flera olika indelningsprinciper. Den första indelningsprinciper, där beverages  
(drinks) delas in i alcoholic beverages och nonalcoholic beverages, kan identifieras som 
alkoholhalt. Principer för indelningen i de andra avdelningarna kan sägas vara 
tillverkningsmetod (t.ex. om något jäses eller destilleras) och råvaror (t.ex. om det är 
äpplen eller vindruvor som används och om det är blå eller gröna vindruvor). Detta 
åskådliggörs i klassifikationsschemat nedan:

Figur 1: Klassifikationsschema över DDK:s sektion 641

Traditionella klassifikationssystem brukar kallas enumerativa och är uppbyggda på så 
vis att det ska finnas en passande klass för varje objekt som kan tänkas bli klassificerat i 
systemet (Taylor & Joudrey 2009:384–387). Ett typiskt exempel på ett enumerativt 
klassifikationssystem är Library of Congress Classification, LCC. Där har ämnen 
tilldelats olika beteckningar i takt med att dokument som handlar om dessa ämnen 
tillkommit i samlingarna som klassificeras. T.ex. står DC1-947 för Frankrikes historia, 
medan DQ1-851 står för Schweiz historia. De respektive ländernas 1900-talshistoria 
betecknas DC361-424 och DQ201-210. Frankrikes 2000-talshistoria betecknas DC425-
433, medan motsvarande beteckning för Schweiz saknas (LCC). Som märks finns inga 
återkommande mönster i de siffror som används för de olika ämnena, trots att ämnena i 
sig har gemensamma nämnare i form av länder och tidsperioder.
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Sedan 1950-talet har de s.k. fasetterade klassifikationssystemen utvecklats (Rowley & 
Farrow 2000:180–200; Vickery 1960). Dessa identifierar återkommande drag (fasetter) 
hos klasserna och använder dem som komponenter för att bygga nya klasser. I exemplen 
ovan kan ämnet (historia etc.), landet (Frankrike och Schweiz etc.) och tidsperioden 
(1900-talet och 2000-talet etc.) lyftas ut som särskilda fasetter. Dessa kan sedan efter 
bestämda mönster kombineras för att skapa nya klasser vid behov, t.ex. en för Schweiz 
historia under 2000-talet. Både DDK och SAB, som ursprungligen var enumerativa, har 
under de gångna årtiondena reformerats i facetterad riktning. Således kan SAB:s 
beteckning för drycker, Qcaf, kombineras med en beteckning för exempelvis antik 
historia för att beskriva verk som handlar om antikens viner: Qcaf:k.23. På ett liknande 
sätt kan t.ex. DDK:s beteckning för brewed and malted beverages kombineras med en 
landskod för Belgien som benämning på böcker om belgisk öl: 641.2309493.

Också de nordiska alkoholmonopolens varuindelning kan beskrivas som fasetterad 
klassifikation, men istället för koder som notation används naturligt språk. Därmed kan 
kategorier som varugrupp, ursprung, prisklass, förpackningssort och uppgifter om 
vilken mat eller vilket tillfälle en viss dryck passar till ses som olika fasetter inom 
klassifikationssystemen. Med hjälp av dessa fasetter kan man på t.ex. Systembolagets 
hemsida söka efter exempelvis fruktiga och smakrika, sicilianska, ekologiskt odlade 
cabarnet sauvignon-viner som passar till lammkött och säljs på halvflaska.

I denna uppsats applicerar jag dessa informations- och biblioteksvetenskapliga termer 
på de fem alkoholmonopolens varuindelning. Jag beskriver indelningen som 
klassifikation, även om det inte nödvändigtvis är den term som används på själva 
företagen. Det är inte heller den enda termen från biblioteksfältet som skulle kunna 
brukas. Också termen indexering skulle kunna ha använts, eftersom den oftare nyttjas 
för beskrivningar med naturligt språk (ämnesord), medan klassifikation snarare avser 
kodsystem. Dock finns inte nödvändigtvis samma hierarkiska struktur inom 
indexeringen som inom klassifikationen (se Benito 2001:233–248). Eftersom alla fem 
nordiska alkoholmonopol har hierarkier i sin indelning (se kapitel fem) väljer jag att 
betrakta indelningarna som klassifikationssystem med naturligt språk som notation.

Wåhlin (1986) kartlägger olika klassifikationssystem, både universella och ämnes-
avgränsade (med särskilt tonvikt på system för byggbranschen). Bl.a. jämför han 
indelningsprinciper hos SAB, LCC och UDK6 och finner skillnader i t.ex. hur mycket 
utrymme som ägnas vartdera ämnesområde och i vilken inbördes ordning klasserna 
sorteras (Wåhlin 1986:23–29). Min undersökning av de nordiska alkoholmonopolens 
ämnesavgränsade klassifikationssystem kan liknas vid Wåhlins granskning av 
indelningsprinciperna i olika system.

3.2. Problem vid klassificering

Vad klassifikationssystem egentligen beskriver är omdiskuterat. Hansson (1999:31–41) 
identifierar tre olika synsätt på klassifikation och vad den korresponderar mot. Med det 
första synsättet, som idag inte är särskilt spritt, betraktas klassifikationssystem som 

6 UDK = Universella decimalklassifikationen, ett system som har utvecklats ur DDK.

8



kartläggningar av objektivt existerande kunskapsuniversum, vilket påminner om Platons 
idévärld.7 Det andra synsättet är kognitivt inriktat. Här ses klassifikationssystem som en 
förmedlande mellanhand mellan olika sätt att förstå ett dokuments innehåll, t.ex.  
författarens, klassifikatörens eller användarens. Klassifikationssystemen reflekterar då 
ingen objektiv sanning, utan det samlade vetandet och ses som ett verktyg för effektiv 
informationsåtervinning. Med det tredje synsättet ses det inte heller som möjligt att  
spegla något samlat vetande, utan istället betraktas klassifikationssystemen 
materialistiskt som en reflexion av det samhälle som det har konstruerats och använts i.

Hansson själv använder det tredje perspektivet i sin granskning av den första upplagan 
av SAB från 1921, som han finner reflektera en svensk, kristen, patriarkal världssyn 
(Hansson 1999:192–200). Som ett nästan övertydligt exempel på hur klassifikations-
system återspeglar det samhälle som de har skapats i kan det sovjetiska systemet BBK, 
Bibliotetjno-bibliografitjeskaja klassifikatsija, kontrasteras mot det amerikanska LCC. 
LCC har religion och filosofi som några av de första klasserna, medan BBK inleds med 
marxism-leninism och naturvetenskap (Hansson 1999:39). Dessa idéer om hur 
klassifikationssystem återspeglar de samhällen som de är skapade i återkommer jag till i  
analysdelen i samband med möjliga förklaringar till att alkoholmonopolens indelningar 
ser ut som de gör.

P.g.a. att synen på omvärlden varierar är det inte bara i vilken ordning olika klasser 
presenteras som kan skifta utan också vilka klasser som förekommer och hur benämns. 
Om man exempelvis ska beskriva drycken Tiras kan man konstatera att det är en brandy 
som produceras av Kvint i Tiraspol. Om man därefter vill uppge ursprungsland för 
brandyn blir det problematiskt, eftersom Tiraspol antingen kan ses som en del av 
Moldavien eller som huvudstad i utbrytarrepubliken Transdnestrien. Håller man strikt 
på principen att enbart utgå från föremålet som man beskriver, bör Tiras betraktas som 
transdnestrisk. Detta medför dock olägligheten att en och samma plats kan betecknas på 
flera olika sätt inom samma system.

I en tidigare studie har jag undersökt hur SAB hanterar ensidigt utropade och delvis 
erkända stater, t.ex. Abchazien, Kosovo och Sydossetien (Lilljegren 2009), vilket knyter 
an till problematiken om vilket ursprungsland man uppger för produkter från omstridda 
territorier. Som princip utgår SAB från de stater som finns representerade i FN, och vart 
och ett av dessa länder har tilldelats en bokstavskod. Beteckningen för Georgien t.ex. är 
Noacc. Tillägget z står för särskilda orter eller områden följt av namnet på platsen, och 
skapar alltså en avdelning till den klass som tillägget fogas till. Beteckningarna för 
Abchazien och Sydossetien blir således Noaccz Abchazien och Noaccz Sydossetien, och 
utgör följaktligen underordnade klasser till Noacc. Kosovo betecknas något 
inkonsekvent som ett särskilt område inom Jugoslavien (Nnb) och inte inom Serbien 
(Nnba); Nnbz Kosovo (SAB Ämnesordsregister 2006:219; Lilljegren 2009:26). Med det 
systemet skulle alltså brandyn Tiras i första hand ses som moldavisk (Nmaf) och i andra 
hand som transdnestrisk (Nmafz Transdnestrien). I praktiken är dock detta sällan ett 
problem, eftersom svenska bibliotek inte är överfyllda av böcker om t.ex. Sydossetien. I 

7 Detta synsätt blir särskilt besvärligt när klassifikationssystem ändras och indelningsprinciper revideras. 
Om t.ex. fotografi går från att sorteras under teknik till att sorteras under konst, vilket synsätt återspeglar 
då bäst de ”inneboende” och ”oföränderliga” egenskaperna hos ämnet fotografi?
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hyllorna på vanliga folkbibliotek används sällan noggrannare indelning än Noa för 
”Främre Asien” (Lilljegren 2009:28).

Också uppgifter om råvaror kan vara problematiska, då det t.ex. finns många druvor 
som har olika namn på olika språk. Exempelvis kallas den druva som på franska heter 
grenache för garnacha på kastilianska och garnatxa på katalanska. Det kan finnas 
fördelar med att föra samman dessa varianter i klassifikationssystemet genom att välja 
en av dem som föredragen term till vilken de andra kopplas. För biblioteksväsendet kan 
detta jämföras med hur man brukar föra samman verk som har samma upphovsman, 
men där författarnamnet skrivs på olika sätt i olika utgåvor. T.ex. kan Victoria 
Benedictsson och hennes pseudonym ”Ernst Ahlgren” nämnas, eller de baltiska 
namnformerna för exempelvis Hjalmar Söderberg; Jalmaras Sioderbergas och Jalmars 
Zöderbergs.

Även ställningstagande till uppgifter om en viss vara är ekologisk eller rättvisemärkt, 
tillverkad i enlighet med koscherföreskrifter eller dylikt kan vara vanskliga, då det är 
upp till klassifikatören, eller snarare den som konstruerar klassifikationssystemet, att ta 
ställning till vilka miljömärkningar etc. som ska resultera i att en vara klassas som 
ekologisk i det aktuella klassifikationssystemet.

Benito (2001:116) ställer upp ett antal egenskaper som bör finnas i väl uppbyggda 
klassifikationssystem. Bl.a. bör de vara balanserade, d.v.s. antalet underordnade klasser 
bör stå i någorlunda proportion till mängden enheter som finns sorterade därunder. 
Dessutom bör systemen använda sig av en tydlig terminologi, vilket underlättar för både 
användare och klassifikatörer att veta vad som sorteras i en viss klass. Vidare bör de 
vara flexibla och utbyggbara, så att nya klasser kan läggas till om så behövs.8 Detta ska 
dock inte behövas särskilt ofta, eftersom systemen helst också ska vara konstruerade på 
så sätt att även enheter som ännu inte finns i systemen kan föras in i dem.9

3.3. Nyttan med kunskapsorganisation

Syftet med allt detta är, som Marcella & Newton (1994) nämnde, att underlätta för folk 
att hitta det som de letar efter. Väl uppbyggda klassifikationssystem och väl 
klassificerade samlingar är verktyg och förutsättningar för att kunna genomföra 
effektiva sökningar i olika databaser, vare sig det är ett folkbiblioteks elektroniska 
katalog eller ett alkoholmonopols varubestånd på företagets hemsida.

Klassifikationssystemen kan höja både precisionen och täckningen vid sökningar. 
Precision är ett mått som används för att mäta andelen relevanta träffar i sökresultat och 

8 I ett system som använder sig av naturliga språk som notation, såsom de nordiska alkoholmonopolen 
gör, blir detta knappast någonsin ett problem. Däremot kan det bli problematiskt för system som DDK, 
som endast använder arabiska siffror, och möjligtvis också för system som SAB, som använder en 
blandad notation med siffror, bokstäver och andra tecken. Då finns ett begränsat antal möjliga 
teckenkombinationer på varje enskild nivå inom klassifikationssystemets hierarki.
9 Detta löses ofta med ”övrigt”-klasser. Benito (2001:120) exemplifierar detta med att SAB inte har en 
egen klass för paraplyproduktion, men att dokument som handlar om detta kan placeras under klassen Pl 
för ”övriga produkter” (SAB 2006:173).
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räknas ut genom att antalet relevanta träffar delas med det totala antalet träffar. Om man 
exempelvis vill få tag på resehandböcker om Georgien på sitt lokala folkbibliotek kan 
man söka efter ”Georgien” i bibliotekets katalog, varvid man får ett antal träffar. Alla 
träffarna är kanske inte resehandböcker utan vissa kan vara exempelvis cd-skivor med 
georgisk kyrkomusik, dektektivromaner som delvis utspelar sig i Georgien eller barn-
böcker med bilder av den nederländska illustratören Georgien Overwater. Dessa är inte 
relevanta för sökningen och sänker därmed sökningens precision. Om man t.ex. fick tio 
träffar på sökningen varav sju var relevanta ligger precisionsnivån på 70 %. Söker man 
istället efter SAB:s beteckning för Georgien, Noacc, återfinns inte cd-skivorna, 
deckarna och bilderböckerna, då de är klassificerade med andra beteckningar. Därmed 
ökar sökningens precision.

Täckning (också termerna återvinningsgrad och engelskans recall används i svensk 
litteratur) är ett mått för hur många av de potentiellt relevanta dokumenten i en samling 
som verkligen återfinns vid en sökning. Formeln är antalet relevanta träffar delat med 
det totala antalet för sökningen relevanta dokument i samlingen. Detta mått är svårare 
att räkna ut eftersom man sällan kan veta hur många av de dokument som man inte  
hittade som vore relevanta för ens sökning. Att en samling är väl klassificerad, t.ex. 
genom att alla böcker som handlar om Georgien verkligen har tilldelats beteckningen 
Noacc, är hur som helst en förutsättning för att kunna uppnå hög täckningsgrad vid 
sökningar, även om en exakt procentsats på täckningen inte alltid går att räkna ut. Se 
vidare Benito (2001:245–247) och Rowley & Farrow (2000:362–366).
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4. Material och metod

I detta kapitel beskrivs först urvalet och avgränsningen av materialet för studien. 
Därefter redogörs för metoden. Slutligen följer ett avsnitt om uppsatsens notation och 
om hur främmande språk behandlas.

4.1. Material

De nordiska alkoholmonopolen är som nämnts fem till antalet; finländska Alko, färöiska 
Rúsdrekkasøla Landsins, svenska Systembolaget, isländska Vínbúðin och norska 
Vinmonopolet. Som nämndes i inledningen avgränsas studien genom att fokus läggs på 
de fem företagens hemsidor. Denna avgränsning har jag gjort av flera anledningar. I takt 
med att datateknologin får allt större betydelse i samhället blir det viktigare för företag 
hur de möter allmänheten och sina kunder på nätet. Därför är hemsidorna intressanta 
studieobjekt. Dessutom är de lättillgängliga. Att besöka dem går snabbt och är gratis, till  
skillnad från om undersökningen skulle ha genomförts som fältstudier genom 
butiksbesök i de fem länderna.

Vidare kan varuuppställningen skilja sig från butik till butik, även inom samma företag. 
Alltså skulle undersökningar av själva butikerna medföra ytterligare avgränsnings-
problematik avseende vilka butiker i de fem länderna som man skulle inkludera i 
studien och frågan om huruvida dessa butiker vore representativa för företaget. 
Variationen i varuuppställningen beror inte bara på olika planlösningar i de olika 
lokalerna, utan det tycks också vara en följd av att man följer något olika principer. T.ex. 
kan lagerölen på olika systembolag stå uppställd på olika sätt. I vissa butiker står den 
sorterad först efter ursprungsland i bokstavsordning, medan man på andra butiker utgår 
från varans namn, oavsett vilket land den kommer ifrån. Dessutom ändras upp-
ställningen i butikerna ofta under årets gång. Juletid säljs det exempelvis mycket mer 
glögg än under resten av året, och därför ger man på butikerna ofta glöggen större 
utrymme under vintern, på bekostnad av andra produkter som inte är lika efterfrågade 
då, t.ex. roséviner. Dessa förändringar i butikslokalerna återspeglas inte på hemsidorna, 
vilket gör att informationen man får på hemsidorna är mer allmängiltig och tillförlitlig  
än de intryck man skulle kunna få av ett besök i en viss butik vid ett enskilt tillfälle.

Denna avgränsning innebär dock inte att studien saknar relevans för hur det ser ut i 
företagens butiker. Trots att sorteringen kan skilja sig från butik till butik inom samma 
företag och trots säsongsvariationerna utgår ändå uppställningarna i butikerna från 
samma grundläggande varuindelning som presenteras på hemsidorna.

Sedan idén till denna uppsats började gro under 2010 har flera förändringar av varu-
indelningen på de fem företagens hemsidor genomförts. Jag har redan nämnt att 
Systembolaget nyligen ändrade sin whiskyindelning. Dessutom har Alko infört en 
noggrannare klassifikation av sitt ölsortiment (Alkos prislista 2011:2). Också 
Rúsdrekkasøla Landsins har ändrat benämningarna på sitt sortiment, även om det 
kanske snarare har rört sig om implementering av nya skrivkonventioner för färöiskan 
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än om förändringar i själva varuindelningen.10 P.g.a. att innehållet på hemsidorna är 
föränderligt avgränsas materialet som hämtas från Alkos, Rúsdrekkasøla Landsins, 
Systembolagets, Vínbúðins och Vinmonopolets hemsidor till hur det såg ut söndagen 
den 10 april 2011. Detta datum ligger tillräckligt nära examinationstillfället för att  
innehållet fortfarande ska vara aktuellt vid den tidpunkten och tillräckligt långt ifrån 
examinationen för att jag ska få nog med tid för materialsammanställningen och 
analysen. Dessutom har samtliga nordiska alkoholmonopol söndagsstängt, varför inga 
större förändringar av hemsidorna genomförs under dagen.

P.g.a. förbudet mot indirekt reklam för starka alkoholdrycker i Finland, vilket nämndes i 
bakgrundsbeskrivningen, finns inga varor med mer än 22 % alkohol på Alkos hemsida. 
Därför kompletterar jag det finländska materialet med Alkos prislista (2011), där 
företagets alla ordinarie varor presenteras, sorterade efter varugrupp. Indelningen i 
prislistan avviker dock på några punkter från indelningen på hemsidan, men mer därom 
i del 5.1. nedan.

Fokus ligger på de två fasetterna varugrupper och ursprung. Valet av dessa fasetter görs 
eftersom de kan visa på intressanta principer och ställningstaganden i klassifikations-
systemen. Dessutom använder Rúsdrekkasøla Landsins ett system där varugrupperna 
och ursprungsalternativen delvis överlappar varandra (vilket redovisas närmare i del 5.2. 
nedan), och därför bör dessa två fasetter undersökas gemensamt i en studie av de 
nordiska alkoholmonopolens klassifikationssystem.

Andra fasetter utelämnas ur studien, dels för att hålla materialet på en hanterlig nivå,  
dels för att uppgifter om exempelvis förpackningstyper och -storlekar knappast lämpar 
sig för djupare analyser. Inte heller fasetten för druvsorter tas med i studien, eftersom 
den skulle kunna leda in på helt andra ämnen. Fokus skulle riskera att hamna på 
antingen biologi (t.ex. vilka muscat-varieteter som bör klassas som egna druvor och 
vilka som ses som identiska med andra) eller namnforskning (t.ex. om olika namn på 
samma druva, såsom syrah och shiraz, behandlas tillsammans eller var för sig). 
Druvsorter och andra råvaror kan också ses som en indelningsprincip inom fasetten 
varugrupp (jfr figur 1 över DDK:s sektion 641 ovan) och i sådana fall tar jag med den 
aspekten i analysen.

4.2. Tillvägagångssätt

Studien genomfördes genom att de fem företagens hemsidor besöktes den ovan nämnda 
dagen, den 10 april 2011. Från sidorna excerperades uppgifter om varugrupper och 
ursprung. Samma excerpering genomfördes i Alkos prislista (2011). Också den inbördes 
hierarkin mellan olika klasser registrerades. Gällande ursprungsbeteckningarna lades 
särskilt fokus på varor från omstridda områden (är t.ex. Tiras en moldavisk eller 
transdnestrisk brandy?) och för varor där olika administrativa indelningar kan tillåta 
flera olika tolkningar (kallas t.ex. öl från München tyskt eller bayerskt?).

10 T.ex. har sjampanja och sjerry ersatts med champagne respektive sherry. Huruvida övergången från att 
dela in ölen i pilsnar øl och gull øl till att dela in den i veikt øl och sterkt øl (se vidare del 5.2) enbart var 
språklig eller om den också innebar en förändring av varuindelningen är däremot inte gott att veta.
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För att bevara materialet tog jag skärmbilder av företagens hemsidor under insamlandet. 
Detta möjliggjorde inte bara för mig att även senare under materialsammanställningen 
och analysen återkomma till hur hemsidorna såg ut den 10 april, utan garanterar också 
att källmaterialet finns sparat efter studiens genomförande, trots att hemsidorna kanske 
har ändrats sedan dess.

När klassifikationssystem presenteras elektroniskt, exempelvis i folkbibliotekens 
nätkataloger, kan det ibland vara svårt att avgöra vilka delar som hör till själva 
klassifikationssystemet och vilka som är en följd av användargränssnittet (se Taylor & 
Joudrey 2009:169–170). Detta beror troligtvis på att nätkataloger ofta byggs av system-
vetare och programmerare som inte alltid har tagit del av de klassifikationsteorier som 
har utvecklats inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsfältet. Å 
andra sidan är det också få bibliotekarier som själva har de färdigheter som krävs för att 
konstruera nätkataloger. Tveksamheter som jag har stött på under insamlandet av 
materialet tas upp i samband med materialredovisningen.

Det insalmade materialet presenteras först och analyseras därefter utifrån flera olika 
infallsvinklar. Eftersom ingen liknande studie om de nordiska alkoholmonopolens 
klassifikationssystem mig veterligen har genomförts tidigare väljer jag att hellre ha en 
bred analys och diskussion istället för att fokusera på och gå till botten med en viss 
aspekt av materialet. Bl.a. genomför jag en fasettanalys på företagens klassifikations-
system och granskar vilka indelningsprinciper som går att identifiera i dem. Jag 
resonerar också kring vilka lokala förutsättningar i form av alkohollagstiftning som kan 
ha påverkat klassifikationssystemens uppbyggnad. Med Hansson (1998) som förebild 
letar jag också efter klasser och indelningsprinciper som kan återspegla den lokala 
alkoholkulturen.

4.3. Notation och språk

Alla nordiska alkoholmonopol benämner sina varor med s.k. varunummer, vilka är 
unika sifferkoder för att identifiera varorna. De fem företagen använder sig av olika 
varunummer. T.ex. är varunumret för rödvinet Faustino I Gran Reserva 005423 på Alko, 
01-301087 på Rúsdrekkasøla Landsins, 2678 på Systembolaget, 00122 på Vínbúðin och 
678 på Vinmonopolet. I denna uppsats anger jag det aktuella företagets varunummer 
inom parantes efter exempel på olika varor ur dess sortiment, så att läsaren ska kunna 
identifiera vilken produkt jag avser. Detta möjliggör också att jag kan utelämna 
överflödiga uppgifter om exempelvis alkoholhalt eller förpackningstyp som ibland 
återfinns i produktnamnen på företagens hemsidor. T.ex. kan jag referera till det öl som 
Rúsdrekkasøla Landsins kallar ”Lindemans Kriek 25 cl - 3,5%” som enbart ”Lindemans 
Kriek” och ändå göra det möjligt för läsaren att veta exakt vilken produkt jag avser 
genom att ange varunumret 50-801620.

Namnen på de olika klasserna återges för läsbarhetens skull med gemener även om de 
står med versaler eller inledande versal på företagens hemsidor. För att skilja dem från 
övrig text står namnen på klasserna i kursiv stil. Färöiska och isländska ord översätts vid 
första förekomsten när så har ansetts vara nödvändigt för förståelsen. Den svenska 
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betydelsen anges då inom enkla citationstecken. De norska inslagen översätts inte och 
de finländska är hämtade från Alkos svenskspråkiga hemsida. I bilagorna har jag 
emellertid tagit med de finska beteckningarna ur Alkos prislista (2011) jämte de 
svenska, och där översätts också samtliga färöiska och isländska ord som inte är helt 
identiska med sina svenska ekvivalenter. Som läsaren redan har märkt i kapitel tre 
översätts ej heller danska och engelska inslag.
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5. Resultatredovisning

I detta kapitel redovisas företagsvis hur de fem nordiska alkoholmonopolens varor är 
indelade i olika huvudklasser och avdelningar. Jag nämner också hur många produkter 
som sammanlagt återfinns i vart och ett av företagens system. Detta sammanfattas i 
slutet av kapitlet. Företagen presenteras i bokstavsordning och de olika klasserna i den 
ordning som de framträder på respektive hemsida. Också utmärkande och unika 
strukturer och klasser i företagens uppgifter om ursprung redovisas i delarna 5.1–5.5. 
Gemensamma nämnare bland ursprungsuppgifterna redogörs för tillsammans med 
sammanfattningen i del 5.6.

Som komplement till denna resultatredovisning bifogas i slutet av uppsatsen 
överskådliga förteckningar över företagens varugruppsindelningen.

5.1. Alko

Finländska Alko indelar sina drygt 1 500 ordinarie produkter i 24 huvudklasser på sin 
hemsida: Rödvin, rosévin, vitvin, mousserande vin, aromatiserat vin, mousserande 
fruktvin, fruktvin, saké, glögg, starkvin, portvin, madeira, sherry, kryddat starkvin, 
vermouth, starkt fruktvin, brännvin,11 likör, bitter, öl, cider, long drink,12 alkoholfritt och 
tillbehör. Av dessa är det bara två som beskrivs noggrannare med underordnade klasser, 
nämligen likör och öl. Under likör hittar man de sju avdelningarna bärlikör, fruktlikör, 
gräddlikör, kaffelikör, kryddlikör, salmiaklikör och ägglikör. Under öl finns ale, lager, 
mörk lager, pilsner, specialitet,13 stark lager, stout & porter samt veteöl. Gränsen för att 
en lageröl ska klassas som stark lager tycks ligga någonstans just över en alkoholhalt på 
6 %, eftersom Bohemia Regent Prezident (748156) med 6 % alkohol sorteras som lager, 
medan Karjala Terva (723774) med 6,3 % sorteras som stark lager. 

I beställningssortimentet, som innehåller uppskattningsvis 1 500 produkter, finns ännu 
en huvudklass; sahti (kvass), ett särskilt slags hembryggt, finskt öl (Jord- och 
skogsbruksministeriet 2002).

Som nämnts ovan återfinns i enlighet med den finländska alkohollagen inga drycker 
vars alkoholhalt överskriver 22 % på Alkos hemsida. Dessa återfinns istället, 

11 I huvudklassen brännvin ingår fem drycker som har någon form av spritdryck som bas, men som är 
utblandade och innehåller mellan 18 och 21 % alkohol. Exempelvis räknas vodka- och 
tranbärsblandningen Karpalet (002329) samt gin- och citronblandningen Gin Lemon (002439) som 
brännvin. Flaskstorlekarna är på antingen 7 eller 3,5 dl.
12 Till huvudklassen long drink räknas ett tjugotal färdigblandade drinkar, bl.a. VK Mojito (776113) och 
Original Gin Long Drink Karpalo (705044). Förutom den lägre alkoholhalten på 4–8 % är det de mindre 
förpackningarna på 2–5 dl som skiljer varorna från dem som klassificeras som brännvin. Longdrinkarna 
infördes i Alkos sortiment i samband med att de olympiska spelen arrangerades i Helsingfors 1952 (Alko 
b).
13 I avdelningen specialitet ingår både ale (inklusive företagets utbud av trappistöl), fruktöl och rököl. 
Alko uppger att till avdelningen ”räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil” (Alkos prislista 2011:109).
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tillsammans med det övriga sortimentet, i Alkos tryckta prislista. I denna är upp-
delningen till stor del densamma som på hemsidan för dryckerna med mindre än 22 % 
alkohol. En skillnad är dock att flera av huvudklasserna förs samman under olika 
färgkoder. T.ex. står mousserande vin, aromatiserat vin, mousserande fruktvin och 
fruktvin tillsammans under en gråbeige färg. Saké, glögg, starkvin, portvin, madeira, 
sherry, kryddat starkvin, vermouth, starkt fruktvin markeras med lila, medan öl, cider  
och longdrink markeras med orange.

Den starka alkoholen markeras med en blå färg och har nitton huvudklasser; okryddad 
vodka, kryddad vodka, okryddat brännvin, kryddat brännvin,14 akvavit, anisdestillat, 
gin, genever, fruktdestillat, calvados, tequila, grappa, konjak, armagnac, brandy, 
whisky, rom, likör och bitter. Fem av dessa har underordnade klasser, nämligen konjak, 
som delas in i VS-konjak, VSOP-konjak, Extra-konjak och övrig konjak, whisky, som 
delas in i amerikansk whiskey, indisk whisky, irländsk whisky, japansk whisky, 
kanadensisk whisky, svensk whisky, finsk whisky, skotsk blended-whisky och skotsk  
maltwhisky, rom, som delas in i ljus rom och mörk rom, likör, som utöver de sju 
avdelningarna som nämndes ovan i stycket om Alkos hemsida också delas in i punsch 
och örtlikör, samt bitter, som delas in i groggbitter och mag- och kryddbitter. Dessutom 
finns avdelningarna högst 2,8 % och helt alkoholfritt under klassen alkoholfritt (Alkos  
prislista 2011).

Liksom whiskyn presenteras röd-, rosé- och vitvinerna, de mousserande vinerna och 
sakén efter ursprungsländer och -regioner i den tryckta prislistan. Emellertid finns en 
skillnad i benämningarna; för whiskyn heter avdelningarna amerikansk whiskey, finsk 
whisky o.s.v., där ursprunget och varusorten är sammansatta till ett begrepp. För vinerna 
och sakén å andra sidan är fasetterna tydligare. Det heter Rödvin: Förenta staterna och 
Fruktvin: Finland, inte amerikanskt rödvin eller finskt fruktvin.

När det gäller ursprungsangivelser skiljer Alko mellan England och Skottland, vilket 
bl.a. märks på ölsorterna Old Empire (720506) och Innis & Gunn (722214). Alko 
saluför inga varor från Färöarna, så det går inte att se om företaget skiljer mellan 
Danmark och Färöarna som ursprungsland, varken på hemsidan eller i prislistan. De tre 
viner som är markerade med Israel som ursprungsland, Yarden Mount Hermon 
(415667), Sion Creek Red (430437) och Sion Creek White (503157), är alla 
producerade på Golanhöjderna.

5.2. Rúsdrekkasøla Landsins

Färöiska Rúsdrekkasøla Landsins använder endast fyra huvudklasser åt de ca 770 varor 
på sin hemsida; vín, heitvín 'starkviner', spiritus 'sprit' och øl. Utöver detta finns 
sammanlagt 27 avdelningar. De åtta avdelningarna till vín är reyðvín 'rödvin', hvítvín  
'vitvin', rósuvín 'rosévin', champagne, brúsandi vín 'mousserande vin', onnur vín 'andra 
viner', alkoholfrí vín och cider. Avdelningen champagne innehåller mousserande viner 
från Champagne i Frankrike, medan brúsandi vín innehåller mousserande viner från 

14 Det är i denna avdelning, kryddat brännvin, som innehållet i Alkos hemsidas huvudklass brännvin 
återfinns.
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resten av världen. Där ingår både mousserande vitviner som Gancia Asti (04-801037), 
roséviner som Jacob's Creek Sparkling Rosé (04-503000) och mousserande frukt- eller 
bärviner som Royal Erdbeer Schaumwein (04-202000). I avdelningen onnur vín 
återfinns en mjöd, en saké och Pepino Fersken (22-000803).

De fem avdelningarna för heitvín är portvín, sherry, onnur heitvín 'andra starkviner', 
madeira och vermouth. Till onnur heitvín räknas bl.a. Dubonnet Rouge (09-001002) och 
Kijafa Kirsebærvin (22-100102).

Under huvudklassen spiritus finns de tolv avdelningarna cognac, whisky, akvavit, pastis, 
annað drúu- og fruktbrennivín 'annat druv- och fruktbrännvin', tequila, vodka, ginn, 
genever, romm, likørar och bittarar 'bitter'. I avdelningen annað drúu- og fruktbrennivín  
återfinns två grappa-flaskor, en calvados och en italiensk brandy.

Slutligen finns två avdelningar för øl, nämligen veikt øl 'svagt öl' och sterkt øl, där 
gränsen för att varorna ska placeras i den senare avdelningen är en alkoholhalt på minst 
5 %. Båda avdelningarna innehåller såväl under- som överjästa öl, såsom Corona (50-
801600) och O'Hara's Celtic Stout (50-801750) i avdelningen veikt øl och Egils 
Premium (51-400124) och Ørbæk Fynsk Forår (51-400310) i avdelningen sterkt øl. Till 
sist bör nämnas att det på Rúsdrekkasøla Landsins hemsida också finns en femte 
huvudklass, special, men den saknar innehåll.

Vad gäller ursprungsuppgifter finns det i rullgardinsmenyn framleiðsluland 
'produktionsland' ca 50 olika alternativ. Bland dem återfinns både länder, som t.ex. 
Kanada, och vissa områden, som t.ex. Frakland, Bordeaux, men även två stilar, 
nämligen Skotland, blended och Skotland, malt. Vissa av alternativen för produktions-
land innefattar varandra, utan att huvudklasserna inbegriper de underordnade klassernas 
innehåll. T.ex. får man tolv träffar om man söker på reyðvín från Spania, men där 
återfinns inte de sju rödviner som har Spania, Rioja som ursprung. Samma mönster går 
igen med exempelvis öl från Bretland 'Storbritannien' eller England. Bara en öl anges 
komma från England, nämligen Newcastle Brown Ale (51-400120). Från Storbritannien 
finns det däremot sju öl (dock ej Newcastle Brown Ale), varav flera, t.ex. Fuller's 
London Porter (51-400300), produceras i just England. Omvänt får man inte heller 
några träffar om man söker efter whisky från Storbritannien, trots att Skottland är en del 
av Storbritannien. Istället måste man använda någon av de ovan nämnda klasserna 
Skotland, blended eller Skotland, malt, alternativt inte precisera produktionsland.

5.3. Systembolaget

Svenska Systembolaget delar in sina drygt 12 00015 varor i 41 huvudklasser, som i sin 
tur har sammanlagt 71 mer noggrant indelade avdelningar. Huvudklasserna är 
sinsemellan sammanförda till nio större enheter, vilka markeras med olika färger. T.ex. 
är alla starkviner markerade med lila medan alla spritdrycker är markerade med blått.  
Dessa färgteman som återfinns på hemsidan har sin motsvarighet i inredningen i 

15 Ungefär två tredjedelar av dessa varor återfinns i beställningssortimentet, vilket innebär att de i regel  
inte saluförs i Systembolagets butiker, utan måste beställas i förväg från enskilda leverantörer.
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Systembolagets butiker, där bl.a. prisetiketterna för starkviner är lila i färgen medan de 
för spritdrycker är blå.

Den första huvudklassen är rött vin, som markeras med rött och indelas i fem 
avdelningar utifrån smaktyp: Mjukt & bärigt, kryddigt & mustigt, fruktigt & smakrikt, 
stramt & nyanserat samt sött.

Vitt vin markeras med en ljus gulgrön färg och delas in i åtta avdelningar utifrån 
smaktyp: Torrt, friskt & fruktigt, halvtorrt, friskt & fruktigt, torrt, lätt & avrundat, 
halvtorrt, lätt & avrundat, torrt, fylligt & smakrikt, torrt, druvigt & blommigt, halvtorrt,  
druvigt & blommigt samt sött.

Rosévin markeras med en rosa färg och saknar underordnade klasser. Mousserande vin 
markeras med en beige färg och har fem avdelningar: Vitt torrt, vitt sött, rött, rosé och 
övrigt, där den sistnämnda avdelningen innehåller mousserande drycker gjorda på t.ex. 
jordgubbar eller björksav.

Öl markeras med en orangebrun färg och indelas i åtta avdelningar: Ljus lager, mörk 
lager, porter och stout, ale, veteöl, spontanjäst öl, specialöl och flera typer. 
Avdelningen specialöl innehåller bl.a. rököl såsom Aecht Schlenkerla Rauchbier (1359) 
och blandningar mellan under- och överjäst öl, t.ex. Zeunerts Höga Kusten (1480). 
Avdelningen flera typer innehåller bara en produkt i beställningssortimentet, nämligen 
Störtebeker Schatzkiste (88458), som är sex öler av olika sort, bl.a. mörk lager, porter 
och veteöl.

De två huvudklasserna blanddrycker och cider markeras båda med ljuslila färg. 
Blanddrycker saknar avdelningar medan cider delas in i torr och halvtorr samt söt.

Alkoholfritt markeras med turkos färg och har tio avdelningar: Rött, vitt, mousserande, 
cider, öl, glögg, rosé, aperitif och bitter, vatten och övrigt. I övrigt ingår framför allt 
äppelmust, men också blåbärs- och kråkbärsdrycker.

Därefter följer tretton huvudklasser varav de allra flesta kan karaktäriseras som antingen 
starkviner eller fruktviner. Dessa markeras som sagt med lila färg. De är, tillsammans 
med eventuella avdelningar för sötma eller druvsorter inom parantes, följande: Aperitif, 
fruktvin (sött och torrt), glögg och glühwein, madeira (sercial, malvoisie/malmsey, bual 
och övrigt), mjöd, montilla,16 portvin (rött, vitt och rosé), sake, sherry (torr, halvtorr, 
söt), smaksatt vin,17 vermouth (röd söt, vit torr, vit söt och rosé), vin av flera typer18 
samt övrigt starkvin.

Slutligen finns de tjugo blåmarkerade huvudklasserna för spritdrycker, som tillsammans 
med eventuella avdelningar är: Aniskryddad sprit, armagnac, bitter, brandy och vinsprit  
(brandy samt vinsprit), calvados, cognac, drinkar och cocktails, genever, gin, grappa 
och marc (grappa samt marc), kryddad sprit, likör (grädde och ägg, frukter och bär, 
16 I huvudklassen montilla ingår endast en vara, nämligen Don PX (8266). 
17 I huvudklassen smaksatt vin återfinns bl.a. kir och sangria.
18 I huvudklassen flera typer av vin återfinns beställningsvaror där flera olika varor, ibland både röda och 
vita viner, finns samlade i lådor.
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kryddor och örter, övrig samt kaffe, kakao och nötter), okryddad sprit, punsch, rom 
(ljus och mörk), smaksatt sprit, sprit av frukt, tequila och mezcal, whisky (blended, malt, 
grain, rye, bourbon, övrig)19 samt övrig sprit.20

Bland ursprungsländerna har Systembolaget flera olika huvudklasser som är hierarkiskt 
indelade. T.ex. återfinns England och Skottland under Storbritannien. Om det skulle 
finnas någon motsvarande hierarki för Danmark och Färöarna är inte gott att veta, då 
inga färöiska produkter tycks finnas i sortimentet. En huvudklass som är unik för 
Systembolaget i jämförelse med de fyra andra alkoholmonopolen är klassen övriga 
ursprung, som används för två viner från Golanhöjderna (2517 och 2518) och en rom 
från Bahamas (70513).21 Också ursprunget De Palestinska områdena, varifrån bl.a. ölet 
Taybeh (89227) uppges komma, är Systembolaget ensamt med bland de undersökta 
företagen. Varor som produceras inom de av Sverige erkända israeliska gränserna, t.ex. 
Carmel King David (12504), har Israel som ursprungsuppgift.

5.4. Vínbúðin

Isländska Vínbúðin har sex huvudklasser på sin hemsida, vilka är léttvín 'viner',22 bjór 
'öl', sterkt áfengi 'sprit',23 blandað 'blandat', styrkt vín 'starkviner'24 och ýmsar vörur 
'övriga varor'. Bortsett från produkterna under ýmsar vörur, som enbart innehåller 
presentartiklar, bärkassar och dylikt, finns det sammanlagt drygt 2 100 varor sorterade 
under dessa klasser.

Under léttvín finns sex avdelningar, nämligen ávaxtavín 'fruktviner', freyðivín  
'mousserande viner', hvítvín 'vitviner', óáfeng vín 'alkoholfria viner', rauðvín 'rödviner' 
och rósavín 'roséviner'. I avdelningen ávaxtavín finns både stilla och mousserande 
fruktviner, som t.ex. Kirsberry (01133) respektive Fresita (04036), samt cider, som t.ex. 
Westons (13431).

Huvudklassen bjór har tre avdelningar: Aðrar bjórtegundir 'andra ölsorter', lagerbjór  
'lageröl' och öl 'ale'. Den förstnämnda innehåller bl.a. fruktöl, rököl och veteöl. Det finns 
tio avdelningar till sterkt áfengi. De är ávaxtabrandí 'fruktbrandy', bitterar, kryddvín,  
aperitífar 'bitter, kryddviner, aperitifer', brandí, gin & sénever 'gin och genever', 
likjórar 'likörer', ókryddað brennivín og vodka, romm, snafs 'snaps', tequila o.fl. 'tequila 
m.m.' samt viskí 'whisky'.

19 Tidigare under våren har det funnits en sjunde avdelning till whisky, nämligen flera sorter, men den 
fanns inte på Systembolagets hemsida den 10 april 2011 när materialet samlades in.
20 Till övrig sprit räknas bl.a. absint samt lokala spritsorter från bl.a. Kroatien, Sydkorea och Thailand.
21 Att rommen, Bacardi 8 años, markerades med övriga ursprung berodde enligt Systembolagets 
kundtjänst (e-brev, 26/4 2011) troligtvis på att felaktiga uppgifter hade matats in i systemet. Detta 
åtgärdades och nu står istället Bahamas som ursprungsland för drycken.
22 Ordagrant skulle léttvín kunna översättas med 'lättviner', men eftersom varugruppen innehåller 
produkter med upp till 16 % alkohol (Castello di Querceto Vin Santo, 09880) är 'viner' en mer passande 
översättning.
23 Ordagrant betyder sterkt áfengi 'stark alkohol', men ”sprit” är en vanligare benämning på svenska.
24 Ordagrant betyder styrkt vín 'stärkta viner', men ”starkviner” är en vanligare benämning på svenska.
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Under blandað och styrkt vín finns avdelningarna blandaðir drykkir 'blandade drycker' 
respektive styrkt vín, vilka dock har exakt samma innehåll som sina respektive 
överordnade klasser. Blandað och/eller blandaðir drykkir innehåller både lättare 
blanddrycker såsom VK Apple (09199), färdigblandade drinkar, såsom Bacardi Mojito 
(17802), och starkare drycker såsom Tópas Vodkaskot (09859).

Angående ursprungsländerna skiljer Vínbúðin mellan Danmark och Färöarna. Detta kan 
bl.a. märkas på ölsorterna Thor Blaa (14794) och Föroya Gull (11352) som har 
Danmörk respektive Færeyjar som ursprungsland. Någon liknande uppdelning av 
Storbritannien föreligger inte. T.ex. har både den engelska ginen Broker's London Dry 
Gin (07758) och den skotska whiskyn Glenfiddish (00755) Stóra Bretland som 
ursprungsland.

5.5. Vinmonopolet

Norska Vinmonopolet delar in sina drygt 11 00025 varor i nio huvudklasserer, vilka är 
rødvin, hvitvin, rosévin, musserende vin, fruktvin, sterkvin, brennevin, øl och  
alkoholfritt. De första fem huvudklasserna saknar avdelningar, åtminstone sådana 
liknande Systembolagets smaktyper på röd- och vitvinerna. Däremot kan man på 
Vinmonopolets hemsida söka efter särskilda egenskaper hos vinerna utifrån olika 
variabler. För rødvin finns fylde och garvestoffer,26 för hvitvin och musserende vin finns 
friskhet och sødme, och för rosévin finns fylde och friskhet. I avdelningen fruktvin finns 
både stilla fruktviner såsom Liersider (5581701) och mousserande såsom Faszination 
Strawberry, samt mjöd som Sørlandsmjød (5982802) och saké som Shirayuki 
(1501201).

För sterkvin finns de sex avdelningarna portvin, øvrig sterkvin, sherry, madeira, vermut 
och aromatisert sterkvin. Under brennevin finns elva avdelningar, som i sin tur har 
ytterligare tjugo underordnade klasser. Med de klasser som är underordnade 
avdelningarna inom parantes är dessa druebrennevin (druebrennevin och grappa), 
whisky (maltwhisky och whisky), vodka (vodka och smakstilsatt vodka),27 likør (likør  
under 22 %, likør, urtelikør, sitruslikør och kaffe og kakaolikør), akvevitt, 
fruktbrennevin (calvados, tequila och fruktbrennevin), rom (brun rom och hvit rom), 
øvrig brennevin (øvrig brennevin och øvr. brennevin u/22%), gin, bitter (bitter och 
bitter under 22 %) samt genever.

25 Av dessa saluförs endast ca 1 250 i butikerna. De övriga säljs av grossister via Vinmonopolet till 
kunderna genom det s.k. bestillingsutvalget eller tilleggsutvalget, motsvarigheterna till Systembolagets 
beställningssortiment.
26 Garvsyra eller tanniner, som framför allt finns i blåa druvors kärnor och skal, ger strävhet åt vin.
27 Avdelningen smakstilsatt vodka innehåller endast en vara ur beställningssortiment; Stolichnaya Citros 
(9140001).
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Øl har de tre avdelningarn overgjæret, undergjæret och spontangjæret øl.28 Alkoholfritt  
delas in i antingen alkoholfr. u/sukker eller alkoholfritt.

Den inbördes ordningsföljden mellan avdelningarna tycks bestämmas av antalet varor i 
respektive klass. T.ex. finns det under sterkvin 152 varor i avdelningen portvin, 50 i 
avdelningen øvrig sterkvin, 46 i avdelningen sherry o.s.v. ned till fem varor i 
avdelningen aromatisert sterkvin. Ordningen mellan huvudklasserna tycks dock vara 
fast, då exempelvis rosévin med sina 78 varor står före musserende vin som innehåller 
734 varor.

Ett märkligt, återkommande drag på Vinmonopolets hemsida är att flera klasser, t.ex. 
alkoholfritt, portvin och øl, tycks ha ensamma underordnade klasser med samma namn 
som den överordnade klassen. Hierarkin för exempelvis portvin tycks alltså vara 
sterkvin → portvin → portvin, där de två avdelningarna portvin innehåller samma varor. 
För øl verkar strukturen vara øl → øl → overgjæret, undergjæret och spontangjæret øl. 
Det finns inga klassifikationsteoretiska argument för att bygga upp ett system med den 
strukturen, och därför kan man anta att detta istället är ett resultat av ett fel vid 
konstruktionen av hemsidan (jfr Taylor & Joudrey 2009:169–170). Andra klasser som 
har liknande uppbyggnad är akevitt, gin, genever, madeira, sherry, vermut och øvrig 
sterkvin.

Liksom Systembolaget har Vinmonopolet en hierarkisk struktur för de ursprungsländer 
som uppges. T.ex. delas Frankrike in i Burgund, Bordeaux, Rhône sør o.s.v. För England 
och Skottland finns dock ingen överordnad klass, vilket t.ex. märks på den engelska 
ginen Beefeater London Dry (18702) och den skotska likören Drambuie (25903). Inga 
produkter från Färöarna verkar förekomma i sortimentet. För vitvinet Yarden (5223101) 
som produceras på Golanhöjderna uppges inget ursprung alls.

5.6. Sammanfattning

Det finns många gemensamma nämnare i de klassifikationssystem som används av de 
nordiska alkoholmonopolen. Klasser som ”rödvin”, ”vitvin”, ”rosévin” och ”öl” går 
igen hos alla fem. Men det finns också exempel på att klasser i ett system inte återfinns i 
de andra fyra. Dessutom finns olikheter i hur systemen är uppbyggda och hur djupt de 
går i beskrivningarna av innehållet i de olika klasserna. I figur 2 nedan redovisas 
uppgifterna om antalet klasser och varor hos respektive företag.

28 Överjäst öl, t.ex. ale och veteöl, jäses i rumstemperatur, varvid jästen flyter upp till ytan när jäsningen 
avslutats. Underjäst öl eller lager jäses vid lägre temperatur under längre tid och jästen sjunker ned till  
botten när jäsningen är klar. I spontanjäst öl, som främst tillverkas i Belgien, tillsätts ingen jäst. 
Jäsningsprocessen igångsätts istället av mikroorganismer i luften. För mer ingående beskrivningar av 
ölproduktion, se t.ex. Eronson (2010:19–35) eller Systembolaget e.
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Alkos 
hemsida

Alkos 
prislista

Rúsdrekkasøla 
Landsins

System-
bolaget

Vínbúðin Vin-
monopolet

Huvudklasser 25 39 4 (5) 41 6 9

Avdelningar 15 36 27 71 19 (21) 22 + 20

Antal varor (ca) 3 000 2 000 770 12 000 2 100 11 000

Figur 2: Antal huvudklasser, avdelningar och varor hos undersökningsobjekten

Rúsdrekkasøla Landsins har fem huvudklasser om man räknar med den innehållslösa 
special. Innehållet i Vínbúðins avdelningar blandaðir drykkir och styrkt vín är exakt 
detsamma som i deras respektive överordnade klass, varför man kan ställa sig tvekande 
till om de bör räknas som riktiga avdelningar. Vinmonopolets 22 avdelningar indelas i 
ytterligare 20 underordnade klasser.

Ursprunguppgifterna är oftast desamma hos de fem företagen. T.ex. finns Argentina som 
produktionsland i alla undersökta klassifikationssystem. Dessa klasser är givetvis 
avhängiga av vilka varor som saluförs av respektive företag. Alla fem säljer argentinska 
viner, men exempelvis uruguayanska varor tycks bara finnas hos Alko, Systembolaget 
och Vinmonopolet. Således saknas Uruguay som ursprung hos Rúsdrekkasøla Landsins 
och Vínbúðin. De fall där skillnader mellan ursprungsuppgifterna kan tänkas ha andra 
orsaker än företagens utbud diskuteras närmare i del 6.1.3 och 6.2 nedan.
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6. Analys och diskussion

I det här kapitlet analyseras de undersökta alkoholmonopolens klassifikationssystem ur 
olika vinklar. Först följer en diskussion om vilka indelningsprinciper som 
utkristalliseras i företagens varugruppsindelning. Därefter diskuteras hur uppgifter om 
ursprung skiljer sig åt i de olika systemen, och därefter tas systemens specificitet upp. 
Efter detta analyseras den inbördes ordningen mellan de olika klasserna samt företagens 
terminologi. Vissa drag i klassifikationssystemen försöker jag sedan härleda till 
ländernas alkoholpolitik och -kultur.

6.1. Indelningsprinciper för varugrupperna

En genomgång av klassifikationssystemens klasser och klassernas innehåll ger vid 
handen att de nordiska alkoholmonopolens vanligaste indelningsprinciper för 
varugrupperna kan betecknas som tillverkningsmetod, råvaror, ursprung och 
alkoholhalt. Dessa är desamma som de indelningsprinciper som gick att identifiera i 
DDK:s klassifikation av alkoholhaltiga drycker (se figur 1 ovan), sånär som på 
principen om ursprung som i DDK utgör en egen facett. Nedan följer en genomgång av 
de fyra indelningsprinciperna.

6.1.1. Tillverkningsmetod

Ett kriterium för klassificering som går igen hos alla undersökta företag är vilken metod 
som har använts för att framställa varorna. Detta visas tydligt med t.ex. Rúsdrekkasøla 
Landsins fyra huvudklasser vín, heitvín, spiritus och øl, där varorna i den första klassen 
är jästa, varorna i den tredje är destillerade och varorna i den fjärde är bryggda, medan 
varorna i den andra gruppen har framställts av både jästa och destillerade komponenter.

Tillverkningsmetoden avgör om en dryck är mousserande eller inte. Alla fem 
klassifikationssystemen skiljer mellan icke-mousserande och mousserande viner. 
Däremot finns en variation i hur mousserande fruktviner behandlas. Alko har en egen 
huvudklass för dessa, medan Rúsdrekkasøla Landsins och Systembolaget sorterar dem 
under brúsandi vín respektive mousserande vin med avdelningen övrigt. Vínbúðin och 
Vinmonopolet å andra sidan sorterar dem under ávaxtavín respektive fruktvin. I detta 
fall låter alltså Vínbúðin och Vinmonopolet en annan indelningsprincip väga tyngre än 
tillverkningsmetoden, nämligen produktens råvara.

6.1.2. Råvaror

I praktiken kan man knappast skilja tillverkningsmetoden från råvarorna, men i teorin 
kan man se råvarorna som den indelningsprincip som åtskiljer klasser som exempelvis 
rött vin och vitt vin å ena sidan och cider och fruktvin å andra sidan. Denna indelnings-
princip är också viktig när det gäller åtskillnaden av olika spritsorter i de fem 

24



klassifikationssystemen, t.ex. Vinmonopolets avdelningar druebrennevin, frukt-
brennevin och øvrig brennevin. Också den inbördes indelningen av olika spritdrycker, 
t.ex. Systembolagets indelning av sitt whiskysortiment, har råvaror som en avgörande 
indelningsprincip med avdelningar som malt, grain, rye och bourbon (se figur 3 nedan).

6.1.3. Ursprung

Varornas ursprung är i de flesta fallen inte avgörande för hur de klassificeras hos 
alkoholmonopolen. Det tydligaste undantaget är Alkos indelning av sitt whisky-
sortiment som helt utgår från ursprungslandet, sånär som på whiskyn från Skottland 
som återfinns i avdelningarna skotsk blended-whisky och skotsk maltwhisky. Denna 
indelning av skotsk whisky går igen hos Rúsdrekkasøla Landsins, som har Skotland,  
malt och Skotland, blended som klasser för produktionsland. Detta åskådliggörs och 
kontrasteras mot tre andra undersökta företagens whiskyindelning i figuren nedan.

Figur 3: Indelningen av whisky

Rúsdrekkasøla Landsins whiskyindelning innebär en fasettblandning av varugrupp och 
ursprung. Detta kan ställas i motsats till DDK:s och SAB:s dryckesindelning (se del 3.1 
ovan), där alla ursprungsuppgifter utgörs av egna fasetter. Också Systembolagets, 
Vínbúðins och Vinmonopolets whisky sorteras efter ursprung, men de uppgifterna åter-
finns under en annan fasett inom klassifikationssystemen, varom det står mer i del 6.2.

En orsak till att Alkos klassifikationssystem sammanför fasetterna varugrupp och 
ursprungsland i avdelningarna under klassen whisky kan vara att indelningen är hämtad 
ur Alkos tryckta prislista och inte från hemsidan. Som nämndes i del 5.1 ovan 
presenteras också vinerna och sakén utifrån ursprung i prislistan. Alltså skulle 
indelningen efter land kunna vara ett sätt att överskådligt sortera whiskyn i den tryckta 
katalogen. Å andra sidan talar benämningarna (t.ex. indisk whisky istället för whisky:  
Indien) för att Alkos indelning av whiskyn bör betraktas som underordnade klasser och 
inte som ett resultat av att huvudklassen whisky har kombinerats med en annan fasett i 
form av ursprungsuppgifter. Detta antagande stärks av benämningen amerikansk 
whiskey med -ey istället för -y på slutet. I USA (och egentligen också på Irland) stavas 
whisky just whiskey, och alltså ligger det närmare till hands att betrakta amerikansk 
whiskey som en egen klass och inte som en kombination av whisky (utan -e-) som 
varugrupp och Förenta staterna som ursprungsland.
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Även klasser som armagnac, champagne, grappa, konjak, madeira, sherry och portvin 
kan i viss utsträckning kopplas samman med ursprung som indelningsprincip, eftersom 
varorna i de klasserna har skyddad ursprungsbeteckning och därför måste produceras 
inom vissa geografiska områden.

6.1.4. Alkoholhalt

Alkoholhalten är sällan en avgörande indelningsprincip i de nordiska 
alkoholmonopolens klassifikationssystem, men undantag finns. T.ex. bygger 
Vinmonopolets avdelningar bitter under 22 %, likør under 22 % och øvr. brennevin  
u/22% på alkoholhalten. Också i Alkos indelning av ölsortimentet finns alkoholhalt med 
som en faktor i varugruppen stark lager. Hos Rúsdrekkasøla Landsins är alkoholhalten 
den enda indelningsprincipen för öl. Detta illustreras i figur 4 nedan där de klasser som 
har alkoholhalt som indelningsprincip är markerade med en gråton. Här åskådliggörs 
också relationerna mellan de olika klasserna för öl i Alkos, Systembolagets, Vínbúðins 
och Vinmonopolets klassifikationssystem.

Figur 4: Indelningen av öl

Eftersom Alkos huvudklass stark lager enbart innehåller varor som vore olagliga att 
sälja på Färöarna då alkoholhalten överskrider tillåtna 5,8 % finns det inga enskilda 
produkter som återfinns i de båda avdelningarna stark lager och sterkt øl. De varor som 
Rúsdrekkasøla Landsins sorterar under sterkt øl skulle hos Alko istället hamna under 
någon av avdelningarna lager, mörk lager, veteöl, stout & porter eller ale. Principen att 
ta hänsyn till produkternas alkoholhalt är emellertid densamma i avdelningarna stark 
lager och sterkt øl, liksom hos veikt øl. Orsakerna till dessa klasser finns diskuteras 
närmare nedan i del 6.5.

I alla fem system finns dessutom särskilda klasser för alkoholfria drycker. Dessa står 
antingen som självständiga huvudklasser och innefattar alla alkoholfria drycker, som 
hos Alko, Systembolaget och Vinmonopolet, eller också står de som avdelningar, som 
hos Rúsdrekkasøla Landsins och Vínbúðin, där alkoholfrí vín respektive óáfeng vín står 
som underordnade klasser till vín respektive léttvín. Alkoholfritt öl sorteras hos 
Rúsdrekkasøla Landsins under veikt øl, medan Vínbúðin inte tycks saluföra sådant.

26



6.2. Ursprungsuppgifter

Som nämndes i del 5.6 ovan finns i de allra flesta fallen inga skillnader mellan 
uppgifterna om ursprung hos de fem undersökta företagen. En vara från exempelvis 
Jamaica är helt enkelt från Jamaica; samma ursprung anges hos alla fem företag. I vissa 
fall kan man dock se skillnader, t.ex. när det kommer till Storbritannien. Alko och 
Vinmonopolet uppger England och Skottland som ursprungsländer, men har ingen 
överordnad klass till dem. Vínbúðin har Storbritannien som enda ursprungsland, medan 
Systembolaget har Storbritannien som huvudklass med England och Skottland som 
avdelningar.

Rúsdrekkasøla Landsins har en egen indelning i detta fall med huvudklasser som 
Bretland, England, Skotland, malt och Skotland, blended, där det inte verkar finnas 
några samband mellan klasserna. Detta bryter mot den grundläggande klassifikations-
principen om att en klass som innefattar hela innehållet i en annan klass ska vara 
överordnad den andra klassen (se Benito 2001:112–113; Ranganathans 1992:21). 
Resultatet av detta kan bli försämrade sökresultat, som vi såg i exemplet ovan i del 5.2 
om Rúsdrekkasøla Landsins engelska öl; söker man efter öl från England hittar man 
bara en vara, eftersom de övriga engelska ölsorterna är markerade med Storbritannien 
som ursprungsland. Alltså kan bristen på hierarki leda till kraftigt försämrad täckning 
(jfr avsnitt 3.3 ovan). Samma problem går igen i huvudklasser som Frakland, Frakland,  
Bourgogne, Frakland, Beaujolais o.s.v. respektive Spania och Spania, Rioja.

Varor från ensidigt utropade stater utgör inget problem i något av klassifikations-
systemen då inga sådana varor tycks saluföras. Detta hänger förmodligen samman med 
att det sällan finns handelsavtal eller -förbindelser med sådana stater. Samma mönster 
som i SAB:s behandling av ensidigt utropade stater går alltså igen (Lilljegren 2009); i 
och med avsaknaden av klassifikationsobjekt om eller från dessa områden blir det 
ytterst sällan aktuellt med klasser för dem i klassifikationssystemen. Något svar på 
frågan om vilken ursprungsbenämning en brandy som Tiras skulle få kan alltså inte ges 
i denna uppsats.

Inte heller Färöarna återfinns som klass i något av Alkos, Systembolagets och 
Vinmonopolets system, då inget av monopolen på fastlandet tycks importera färöiska 
varor. Därför går det inte att utröna om färöiska varor skulle betraktas som danska, på 
samma vis som Vínbúðin klassificerar engelska och skotska varor som brittiska, eller 
om Färöarna skulle utgöra en egen klass jämte eller under Danmark.

Ett omstritt område, från vilket tre av de undersökta företagen saluför varor, är 
Golanhöjderna. Området tillhör Syrien, men har sedan juni 1967 varit ockuperat av 
Israel och betraktas sedan 1981 av den israeliska staten som en del av Israel (FN 1981). 
Viner från Golanhöjderna tilldelas olika ursprungsuppgifter av de tre alkoholmonopolen 
som säljer dem. Alko uppger Israel som ursprungsland, en uppgift som också återfinns 
på vinetiketterna där det står ”wine of Israel”. Vinmonopolet uppger inget ursprung alls, 
medan Systembolaget sorterar dem under klassen övriga ursprung. I sin klassifikation 
följer alltså Alko samma linje som vinproducenten och den israeliska staten, medan 
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Systembolaget och Vinmonopolet intar en, skulle man kunna säga, neutral position 
mellan Israel å ena sidan och FN å andra sidan.

Systembolaget är det enda av de fem företagen som saluför palestinska produkter och 
därmed också det enda som har klassen De Palestinska områdena i sitt klassifikations-
system. Termen kan ses som väl vald eftersom det är densamma som Sveriges regering 
använder för områdena. Till och med stavningen med versalt p, vilken bryter mot 
svenska skrivkonventioner som skulle ha förordat gemen (se t.ex. SAOL och Svenska 
skrivregler 2008:113), återfinns i officiella sammanhang (Regeringen).

6.3. Specificitet

Överlag kan man säga att ju fler klasser ett klassifikationssystem innehåller desto högre 
borde specificiteten, med vilken klassifikationsobjekten beskrivs, vara. Å andra sidan 
växer behovet av fler klasser ju fler disparata klassifikationsobjekt som ingår i ett 
ämnesavgränsat system. T.ex. framgår i figur 2 ovan att Systembolaget med sina 12 000 
varor har flest klasser, medan Rúsdrekkasøla Landsins och Vínbúðin med bra mycket 
färre varor också har färst klasser. Därför följer inte nödvändigtvis en hög grad av 
specificitet med ett högt antal huvudklasser och avdelningar.

Varugrupper där det finns tydliga skillnader mellan företagen i specificitet är bl.a. 
whisky och öl, vilket åskådliggjordes i figur 3 och 4 ovan. Också Alkos 
konjaksindelning med de fyra avdelningarna VS-konjak, VSOP-konjak, Extra-konjak, 
och övrig konjak kan nämnas som exempel på hög specificitet. Dessa beskriver 
klassifikationsobjekten mer ingående än de övriga undersökta företagens klasser för 
konjak; brandí, cognac och druebrennevin.

Vínbúðins klassifikation av starkviner utmärker sig med sin låga specificitet, då inga 
riktiga avdelningar till stýrkt vín finns. Att huvudklassen stýrkt vín har en avdelning som 
heter stýrkt vín och som innehåller samma produkter fyller ingen funktion i ett 
klassifikationssystem. En idé skulle kunna vara att likt de fyra andra alkoholmonopolen 
införa avdelningar som madeiravín, púrtvín och sérrí. Särskilt då madeiraviner och 
portviner båda kommer från Portugal och därför inte kan inringas med hjälp av 
alternativen bland produktionsländerna vore det skäl att ha dem som egna varugrupper 
under huvudklassen stýrkt vín. Då skulle också avdelningen stýrkt vín kunna ersättas 
med en övrigt-avdelning som t.ex. önnur stýrkt vín.

Inte heller avdelningen blandaðir drykkir under huvudklassen blandað har något 
egentligt ändamål, då dess innehåll är exakt detsamma som för dess överordnade klass. 
Kanske finns även här möjlighet att skapa en noggrannare beskrivning av produkterna, 
då klassen innehåller sinsemellan mycket olikartade varor (se del 4.4 ovan).

Att det tidigare under våren hade funnits en sjunde avdelning till Systembolagets 
whisky, vilket nämndes i fotnot 19, tyder på en hög grad av flexibilitet i systemet. 
Klasser som saknar innehåll visas inte för hemsidans besökare, men om en vara som 
skulle sorteras under en tom klass tillkommer i utbudet synliggörs den klassen på 
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hemsidan. På så sätt kan specificiteten anpassas efter de varor som för stunden finns 
med i systemet.

I vissa fall kan man fråga sig om systemen inte är lite väl specifika i förhållandet till  
innehållet i de olika klasserna. Några av klasserna innehåller bara en vara, t.ex. 
Systembolagets montilla och Vinmonopolets smakstilsatt vodka. Benito (2001:116) 
understryker att det bör finnas ett visst samband mellan antalet klasser och mängden 
klassifikationsobjekt däri. Kanske skulle Don PX lika gärna eller hellre kunna sorteras 
som övrigt starkvin, medan Stolichnaya Citros helt enkelt kunde sorteras som vodka.

Å andra sidan är det inte ofta man kan hävda att hög specificitet är till nackdel för ett  
system. Specificiteten är en förutsättning för hög precision vid sökningar (se del 3.3 
ovan), så om någon letar enkom efter montilla ger klassen montilla 100 % precision och 
100 % täckning. Detta kan endast ses som fördelaktigt för användaren.29

6.4. Inbördes ordning och terminologi

Det finns vissa gemensamma drag i ordningsföljden hos klasserna i vart och ett av 
systemen. T.ex. kommer viner först i alla system. Vinerna, starkvinerna, ölen och 
eventuella spritdrycker står också tillsammans i systemen, antingen som närliggande 
huvudklasser eller som avdelningar under samma huvudklass.

Ofta är klasserna sorterade i alfabetsordning, vilket kan vara en mycket praktiskt 
lösning. Detta märks t.ex. på med de blåmarkerade spritdryckerna i Systembolagets 
klassifikationssystem, där aniskryddad sprit och armagnac står först, medan whisky och 
övrig sprit står sist. Också Vínbúðins avdelningar är sorterade i bokstavsordning, vilket 
tyvärr råkar medföra att aðrar bjórtegundir står före lagerbjór och öl under 
huvudklassen bjór. ”Övrigt”-kategorier bör helst stå sist, eftersom de definieras av de 
klasser som finns jämte dem. Denna olägenhet finns också med Rúsdrekkasøla Landsins 
avdelningar onnur vín och onnur heitvín, men i de fallen finns ingen bokstavsordning 
som kan förklara varför de återfinns i mitten under huvudklasserna vín och heitvín. 
Samma omak finns hos Alko, både på hemsidan och i den tryckta katalogen, där 
huvudklassen starkvin egentligen endast innehåller de starkviner som inte sorteras under 
portvin, madeira, sherry, kryddat starkvin, vermouth och starkt fruktvin. En riktigare 
benämning vore därför övrigt starkvin och att klassen placerades efter de andra 
klasserna för starkviner.

Hos Vinmonopolet står øvrig sterkvin före sherry, maderia, vermut och aromatisert  
sterkvin, men anledningen till detta är, som nämndes i del 5.5, att avdelningen øvrig 
sterkvin innehåller fler varor än de efterföljande avdelningarna. Denna metod, att 
presentera klasserna efter mängden innehåll, har också sina förtjänster, varför man 
knappast kan säga att det ena sättet är bättre än det andra.

29 Under maj månad, några veckor efter materialinsamlingen, har det tillkommit ytterligare en vara i  
sortimentet som sorteras under klassen montilla, vilket är ännu ett argument för att trots allt behålla 
klassen.
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De färger som används på Systembolagets hemsida och i Alkos prislista för samman 
flera huvudklasser och understryker gemensamma drag hos dem. T.ex. knyts madeira, 
portvin och sherry till varandra genom en lila färgmarkör. Denna metod, som sällan 
används i exempelvis bibliotekssammanhang, är ett tydligt sätt för att visa samband 
mellan olika klasser.

Rúsdrekkasøla Landsins avdelningar champagne och brúsandi vín, som står jämte 
varandra som underordnade klasser till vín, uppvisar samma avvikelse från de 
hierarkiska relationer som bör finnas inom ett klassifikationssystem som i exemplet med 
England och Storbritannien vilket togs upp ovan i del 6.2. Drycken champagne är ett 
mousserande vin, och champagne borde därför stå som en underordnad klass till 
brúsandi vín. Frågan är om det över huvud taget behövs en egen varugrupp för 
champagne, då inget annat av de fyra systemen har det. Där löses det istället med 
facetter där Champagne är valbart som ursprungsområde. Anledningen till 
Rúsdrekkasøla Landsins indelning kan vara att ordet champagne i svenskan, och 
förmodligen också i de andra nordiska språken, inte används lika entydigt som 
definitionen i exempelvis ordboken SO; ”typ av kraftigt bubblande vitt vin från 
Champagne”. Ibland brukas champagne (felaktigt) som beteckning för alla 
mousserande viner. Det kan man bl.a. se i recept där ”italiensk champagne” nämns (se 
t.ex. La Danesa). I andra fall sidoställs champagne med övriga mousserande viner (se 
t.ex. SVT som rapporterar om att stadsbor köper mer ”rött, rosé, champagne och 
mousserande vin”). Det verkar vara detta sistnämnda språkbruk som återspeglas i 
Rúsdrekkasøla Landsins avdelningar.

Andra exempel på inte helt lyckad terminologi är benämningarna på klasserna som är 
underordnade avdelningarna till Vinmonopolets huvudklass brennevin. Som syns i 
bilaga 5, och som också visades i del 5.5. ovan, är det flera av avdelningarna som har 
samma namn som sina överordnade klasser, t.ex. druebrennevin som tillsammans med 
grappa står som avdelningar till druebrennevin, eller bitter som tillsammans med bitter  
under 22 % är underordnat en klass med samma namn; bitter. I och med att innehållet i 
druebrennevins avdelning druebrennevin består av druvbrännvin som inte är grappa 
vore øvrig druebrennevin en mer precis benämning. På samma sätt vore bitter over  
22 % ett riktigare namn på avdelningen till bitter. Samma mönster återfinns i 
avdelningarna whisky, vodka, likør, fruktbrennevin och øvrig brennevin, samt i 
avdelningen alkoholfritt. Benito (2001:116) framhåller att tydlig terminologi gynnar 
både klassifikatörer och användare (eller, som i detta fall, kunder).

6.5. Lokala förutsättningar

Till viss del kan indelningarna i klassifikationssystem förklaras med respektive lands 
alkohollagstiftning. Det tydligaste exemplet är Finland, där förbudet mot indirekt 
reklam för starka alkoholdrycker gör att inga klasser för drycker med mer än 22 % 
alkohol återfinns på Alkos hemsida. Också Vinmonopolets avdelningar likør under  
22 %, øvr. brennevin u/22% och bitter under 22 % kan ses i ljuset av att den norska 
alkohollagen har artonårsgräns för köp av drycker med lägre alkoholhalt än 22 %, 
medan tjugoårsgräns gäller för starkare drycker. Klasserna kan alltså betraktas som en 
kundanpassning gentemot arton- och nittonåringar.
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Också i Finland tillåts kunder som har fyllt arton att köpa drycker med lägre alkoholhalt 
än 22 %, men eftersom inga varor på hemsidan överskrider den alkoholhalten får också 
arton- och nittonåringar köpa samtliga produkter som återfinns på hemsidan. I Alkos  
prislista, där hela det ordinarie sortimentet finns med, återfinns däremot klasser med 
både varor som artonåringar får och inte får köpa, exempelvis kryddat brännvin och 
likör. Där har man alltså inte gjort samma anpassning som på Vinmonopolets hemsida 
för de yngre kunderna.

Att Vinmonopolet har en relativt grov indelning av ölsortimentet med bara tre 
avdelningar kan kanske sättas i samband med att dagligvaruhandeln i Norge får sälja öl 
med 4,7 % alkohol eller lägre. Detta kan leda till att fler kunder väljer att köpa sin öl i  
matvarubutikerna och besöker Vinmonopolet för att köpa just vin eller andra starkare 
alkoholdrycker. En lägre efterfrågan på öl kan föra med sig ett mindre sortiment, som 
inte heller behöver delas in lika noggrant. Å andra sidan har Finland mycket snarlik 
lagstiftning, vilket inte hindrar Alko från att klassificera sitt ölsortiment i hela åtta  
avdelningar (jfr figur 4 ovan), och därför kan man knappast förklara Vinmonopolets 
ölindelning utifrån den norska alkohollagstiftningen.

Inte heller Rúsdrekkasøla Landsins indelning av ölen kan härledas från den färöiska 
alkohollagen. Att ingen öl starkare än 5,8 % återfinns i systemet beror givetvis på att de 
är förbjudna, men att klassifikationssystemet utgår från alkoholhalten vid under-
indelningen i veikt øl och sterkt øl finns det ingenting i lagstiftningen som förespråkar. 
Detta kan kanske istället vittna om en rest av brännvinsbältets dryckeskultur, där 
mängden alkohol ses som viktigare än smaken. Det finns t.ex. ingen begränsning i form 
av utbud som skulle hindra Rúsdrekkasøla Landsins från att ha en annan indelning av 
ölen. Tvärtom har det färöiska alkoholmonopolet ölsorter som skulle kunna sorteras 
under de flesta av avdelningarna i Alkos och Systembolagets klassifikationssystem, 
vilka är de med högst specificitet av de undersökta då det gäller öl.

Med Hanssons (1999) materialistiska syn på klassifikationssystem kan man i detta 
avseende se Rúsdrekkasøla Landsins och i viss mån Alkos indelning av ölen som ett 
resultat och en reflexion av en nordeuropeisk dryckeskultur och av samhällena i vilka 
klassifikationssystemen skapades. Också Vinmonopolets avdelningar med ”22 %” kan 
ses som återspeglingar av det norska samhället, eller snarare av den norska alkohollag-
stiftningen.

Men det är inte bara i dessa tämligen uppenbara fall som kopplingar mellan företagens 
varugruppsindelning och de samhällen i vilka de är skapade och används går att skönja. 
Också att drycker som akvavit, glögg, sahti och punsch i ett eller flera av systemen 
tilldelats egna klasser vittnar om att dessa innehar en relativt viktig roll i ländernas 
dryckeskulturer. På andra håll i världen skulle dessa drycker, om de över huvud taget 
fanns till försäljning, förmodligen sorteras under olika ”övrigt”-kategorier. På samma 
sätt skulle drycker som huangjiu, komovica och patxaran, om de skulle saluföras vid de 
nordiska alkoholmonopolen, troligen sorteras under ”övrigt”-kategorier, medan de 
annorstädes säkerligen har tilldelats egna klasser.
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7. Avslutning

Här sammanställs först de slutsatser som jag har dragit efter genomförandet av 
undersökningen. Också idéer om fortsatta undersökningar presenteras. De förslag på 
förändringar som har diskuterats ovan sammanfattas därefter företagsvis med 
hänvisningar till de delar i uppsatsen där resonemangen har förts.

7.1. Slutsatser och framtida forskningsfrågor

Överlag är de fem klassifikationssystemen som används av de nordiska alkohol-
monopolen mycket väl eller utmärkt konstruerade. Varugrupperna bygger, trots vissa 
yttre olikheter, på samma grundläggande indelningsprinciper i form av tillverknings-
metod, råvaror, ursprung och alkoholhalt, även om principerna används på något 
skiftande sätt i de fem systemen. Noggrannheten i beskrivningarna varierar också, och 
där kan ett mönster mellan antalet saluförda produkter hos de enskilda företagen och 
antalet klasser i vart och ett av klassifikationssystemen skönjas. Det finns oftast tydliga 
hierarkier mellan de olika klasserna, både i fasetten varugrupp och i fasetten ursprung, 
som gör det möjligt att söka och finna varor på olika nivåer av specificitet. I några få 
fall brister de hierarkiska sambanden mellan klasserna, vilket kan försämra 
informationsåtervinningen. Dessa fall har diskuterats ovan i kapitel sex och återknyts 
till igen i nästkommande avsnitt. Klassindelningarna kan i viss mån sägas återspegla 
lokal alkohollagstiftning och nordisk alkoholkultur. Tillsammans med andra fasetter i  
söksystemen, som t.ex. förpackningstyp, pris och uppgifter om vilken mat och vilka 
tillfällen dryckerna passar till, utgör varugruppsindelningen och uppgifterna om 
varornas ursprung värdefulla verktyg för kunder och personal vid de nordiska 
alkoholmonopolen.

Att djupare undersöka indelningsprinciperna bakom de övriga fasetterna i de fem 
företagens klassifikationssystem vore en naturlig fortsättning av denna studie. Särskilt 
uppgifterna om vad varorna passar till vore intressanta att jämföra med mat- och 
dryckeskulturerna i de olika länderna. Ett annat förslag på fortsatta undersökningar vore 
en diakron studie av klassifikationssystemet hos ett av alkoholmonopolen. Denna studie 
har varit synkron, då allt undersökningsmaterial härstammar från 2011. Istället skulle 
man kunna jämföra hur dryckerna har presenterats i äldre varukataloger och hur 
indelningen har förändrats över tid. Detta vore intressant att jämföra med den 
alkoholpolitiska utvecklingen och förändringar av alkoholkulturen i det aktuella landet.

Ytterligare en möjlighet för fortsatta studier vore att undersöka indelningsprinciper hos 
andra detaljhandelsföretag, t.ex. inom kläd-, möbel- eller elektronikbranschen. Som 
nämndes i kapitel tre ovan tycks granskning av kunskapsorganisation hos företag ha 
hamnat något i bakgrunden inom biblioteks- och informationsvetenskapen, där fokus av 
tradition och med skäl framför allt har legat på just biblioteken. Därför finns en stor 
potential i att undersöka företags klassifikationssystem. Sådana studier kan både gynna 
företagen och deras kunder samt bidra till den teoretiska diskussionen om klassifikation.
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7.2. Förbättringsförslag

Alkos benämning på klassen starkvin kunde med fördel ändras till övrigt starkvin och 
placeras efter de andra starkvinsklasserna (se del 6.4 ovan). Företaget borde också 
överväga att ändra ursprungsuppgiften ”Israel” för viner från Golanhöjderna, då Finland 
inte erkänner området som israeliskt. Eftersom Golanhöjderna är omstridda vore kanske 
Systembolagets eller Vinmonopolets utväg, att uppge ursprunget som ”övrigt” eller 
utelämna det helt, en lämpligare lösning (se del 6.2).

Avsaknaden av hierarkiska relationer mellan vissa av Rúsdrekkasøla Landsins klasser, 
t.ex. champagne och brúsandi vín respektive Bretland och England, försämrar 
täckningen vid sökningar på hemsidan och borde därför åtgärdas (se del 6.2 och 6.4). 
Fasettblandningen i klasserna Skotland, malt och Skotland, blended skulle kunna 
undvikas genom att malt och blended underordnas klassen whisky som varugrupp 
istället för klassen Skotland som ursprungsland (se del 6.1.3). Indelningen av öl kunde 
revideras med inspiration från något av de andra alkoholmonopolens system, där ölsort 
och inte alkoholhalt står i centrum (se del 6.1.4). Detta vore dessutom i linje med 
företagets värdegrund och målsättningar (Rúsdrekkasøla Landsins c). Slutligen kunde 
den tomma huvudklassen special fyllas med innehåll eller tas bort (se del 5.2).30

Nyttan med Systembolagets huvudklass montilla, som enbart består av en vara, skulle 
kunna ifrågasättas (se del 6.3). Förslagsvis kunde den klassen uppgå i övrigt starkvin, 
om inte fler montilla-viner köps in.

Också värdet hos vissa av Vínbúðins klasser kan diskuteras, men här rör det sig snarare 
om möjligheter att lägga till avdelningar till huvudklassen styrkt vín, förslagsvis 
madeiravín, púrtvín, sérrí och önnur stýrkt vín. Också klassen blandað skulle kunna 
revideras (se del 6.3).

Vinmonopolets benämningar på avdelningarna under brennevin kunde förtydligas, 
såsom förklaras i del 6.4. Liksom hos Systembolaget kunde vissa avdelningar bestående 
av enbart en vara uppgå i andra klasser (se del 6.3). Vissa delar av strukturen, där 
dubbletter med klasser som har samma namn förekommer (t.ex. øl och øl), kan troligare 
härledas till fel i hemsidans uppbyggnad än klassifikationssystemets (se del 5.5). Dessa 
borde åtgärdas.

30 Vid färdigställandet av denna uppsats i maj 2011 har huvudklassen special tagits bort från 
Rúsdrekkasøla Landsins hemsida.
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Bilaga 1

Alkos varuindelning

Utifrån Alkos prislista (2011).

• Rödvin, punaviinit
• Rosévin, roseeviinit
• Vitvin, valkoviinit
• Mousserande vin, kuohuviinit
• Aromatiserat vin, aromatisoidut viinit
• Mousserande fruktvin, hedelmäkuohuviinit
• Fruktvin, hedelmäviinit
• Saké, saket
• Glögg, glögit
• Starkvin, väkevät viinit
• Portvin, portviinit
• Madeira, madeirat
• Sherry, sherryt
• Kryddat starkvin, maustetut väkevät viinit
• Vermouth, vermutit
• Starkt fruktvin, väkevät hedelmäviinit
• Okryddad vodka, maustamattomat vodkat
• Kryddad vodka, maustetut vodkat
• Okryddat brännvin, maustamattomat viinat
• Kryddat brännvin, mastetut viinat
• Akvavit, akvaviitit
• Anisdestillat, anistisleet
• Gin, ginit
• Genever, geneverit
• Fruktdestillat, hedelmätisleet
• Calvados, calvadosit
• Tequila, tequilat
• Grappa, grapat
• Konjak, konjakit
       • VS-konjak, VS-konjakit
       • VSOP-konjak, VSOP-konjakit
       • Extra-konjak, Extra-konjakit
       • Övrig konjak, muut konjakit
• Armagnac, armanjakit
• Brandy, brandyt
• Whisky, viskit
       • Amerikansk whiskey, amerikkalaiset viskit
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       • Indisk whisky, intialaiset viskit
       • Irländsk whisky, irlantilaiset viskit
       • Japansk whisky, japanilaiset viskit
       • Kanadensisk whisky, kanadalaiset viskit
       • Svensk whisky, ruotsalaiset viskit
       • Finsk whisky, suomalaiset viskit
       • Skotsk blended-whisky, skotlantilaiset blended-viskit
       • Skotsk maltwhisky, skotlantilaiset mallasviskit
• Rom, rommit
       • Ljus rom, vaaleat rommit
       • Mörk rom, tummat rommit
• Likör, liköörit
       • Bärlikör, marjaliköörit
       • Fruktlikör, hedelmäliköörit
       • Gräddlikör, kermaliköörit
       • Ägglikör, munaliköörit
       • Punsch, punssit
       • Kaffelikör, kahviliköörit
       • Kryddlikör, mausteliköörit
       • Salmiaklikör, salmiakkiliköörit
       • Örtlikör, yrttiliköörit
• Bitter, katkerot
       • Groggbitter, grogikatkerot
       • Mag- och kryddbitter, maha- ja maustekatkerot
• Öl, oluet
       • Lager
       • Mörk lager, tumma lager
       • Pilsner, pils
       • Stark lager, vahva lager
       • Veteöl, vehnäolut
       • Ale
       • Stout & porter
       • Specialitet, erikoisuus
• Cider, siiderit
• Longdrink, longdrinkit
• Alkoholfritt, alkoholittomat
       • Högst 2,8 %, enintään 2,8 %
       • Helt alkoholfritt, täysin alkoholittomat
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Bilaga 2

Rúsdrekkasøla Landsins varuindelning

Utifrån Rúsdrekkasøla Landsins hemsida, den 10 april 2011: http://rusan.fo

Vín 'viner'
       Reyðvín 'rödviner'
       Hvítvín 'vitviner'
       Rósuvín 'roséviner'
       Champagne
       Brúsandi vín 'mousserande viner'
       Onnur vín 'andra viner'
       Alkoholfrí vín 'alkoholfria viner'
       Cider
Heitvín 'starkviner'
       Portvín 'portviner'
       Sherry
       Onnur heitvín 'andra starkviner'
       Madeira
       Vermouth
Spiritus 'sprit'
       Cognac 'konjak'
       Whisky
       Akvavit
       Pastis
       Annað drúu- og fruktbrennivín 'annat druv- och fruktbrännvin'
       Tequila
       Vodka
       Ginn 'gin'
       Genever
       Romm 'rom'
       Likørar likörer'
       Bittarar 'bitter'
Øl 'öl'
       Veikt øl 'svagt öl'
       Sterkt øl 'starkt öl'
Special
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Bilaga 3

Systembolagets varuindelning

Utifrån Systembolagets hemsida, den 10 april 2011: http://systembolaget.se

• Rött vin
       • Mjukt & Bärigt
       • Kryddigt & Mustigt
       • Fruktigt & Smakrikt
       • Stramt & Nyanserat
       • Sött
• Vitt vin
       • Torrt, Friskt & Fruktigt
       • Halvtorrt, Friskt & Fruktigt
       • Torrt, Lätt & Avrundat
       • Halvtorrt, Lätt & Avrundat
       • Torrt, Fylligt & Smakrikt
       • Torrt, Druvigt & Blommigt
       • Halvtorrt, Druvigt & Blommigt
       • Sött
• Rosévin
• Mousserande vin
       • Vitt torrt
       • Vitt sött
       • Rött
       • Rosé
       • Övrigt
• Öl
       • Ljus lager
       • Mörk lager
       • Porter och Stout
       • Ale
       • Veteöl
       • Spontanjäst öl
       • Specialöl
       • Flera typer
• Blanddrycker
• Cider
       • Torr och halvtorr
       • Söt
• Alkoholfritt
       • Rött
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       • Vitt
       • Mousserande
       • Cider
       • Öl
       • Glögg
       • Rosé
       • Aperitif och Bitter
       • Vatten
       • Övrigt
• Aperitif
• Fruktvin
       • Sött
       • Torrt
• Glögg och Glühwein
• Madeira
       • Sercial
       • Malvoisie/Malmsey
       • Bual
       • Övrig
• Mjöd
• Montilla
• Portvin
       • Rött
       • Vitt
       • Rosé
• Sake
• Sherry
       • Torr
       • Halvtorr
       • Söt
• Smaksatt vin
• Vermouth
       • Röd söt
       • Vit torr
       • Vit söt
       • Rosé
• Vin av flera typer
• Övrigt starkvin
• Aniskryddad sprit
• Armagnac
• Bitter
• Brandy och Vinsprit
       • Brandy
       • Vinsprit
• Calvados
• Cognac
• Drinkar och Cocktails

41



• Genever
• Gin
• Grappa och Marc
       • Grappa
       • Marc
• Kryddad sprit
• Likör
       • Grädde och ägg
       • Frukter och bär
       • Kryddor och örter
       • Övrig
       • Kaffe, kakao och nötter
• Okryddad sprit
• Punsch
• Rom
       • Ljus
       • Mörk
• Smaksatt sprit
• Sprit av frukt
• Tequila och Mezcal
• Whisky
       • Blended
       • Malt
       • Grain
       • Rye
       • Bourbon
       • Övrig
• Övrig sprit
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Bilaga 4

Vínbúðins varuindelning

Utifrån Vínbúdins hemsida, den 10 april 2011: http://vinbudin.is

Léttvín 'viner'
       Ávaxtavín 'fruktviner'
       Freyðivín 'mousserande viner'
       Hvítvín 'vitviner'
       Óáfeng vín 'alkoholfria viner'
       Rauðvín 'rödviner'
       Rósavín 'roséviner'
Bjór 'öl'
       Aðrar bjórtegundir 'andra ölsorter'
       Lagerbjór 'lageröl'
       Öl 'ale'
Sterkt áfengi 'sprit'
       Ávaxtabrandí 'fruktbrandy'
       Bitterar, kryddvín, aperitífar 'bitter, kryddviner och aperitifer'
       Brandí 'brandy'
       Gin & sénever 'gin och genever'
       Likjorar 'likörer'
       Ókryddað brennivín og vodka 'okryddat brännvin och vodka'
       Romm 'rom'
       Snafs 'snaps'
       Tequila o.fl. 'tequila m.m.'
       Viskí 'whisky'
Blandað 'blandat'
       Blandaðir drykkir 'blandade drycker'
Styrkt vín 'starkviner'
       Styrkt vín 'starkviner'
Ýmsar vörur 'övriga varor'
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Bilaga 5

Vinmonopolets varuindelning

Utifrån Vinmonopolets hemsida med bortseende från de strukturer som tros vara en 
följd av tekniska fel (se del 5.5 i uppsatsen), den 10 april 2011: http://vinmonopolet.no

Rødvin
Hvitvin
Rosévin
Musserende vin
Fruktvin
Sterkvin
       Portvin
       Øvrig sterkvin
       Sherry
       Madeira
       Vermut
       Aromatisert sterkvin
Brennevin
       Druebrennevin
              Druebrennevin
              Grappa
       Whisky
              Maltwhisky
              Whisky
       Vodka
              Vodka
              Smakstilsatt vodka
       Likør
              Likør under 22 %
              Likør
              Urtelikør
              Sitruslikør
              Kaffe og kakaolikør
       Akevitt
       Fruktbrennevin
              Calvados
              Tequila
              Fruktbrennevin
       Rom
              Brun rom
              Hvit rom
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       Øvrig brennevin
              Øvrig brennevin
              Øvr. brennevin u/22%
       Gin
       Bitter
              Bitter
              Bitter under 22 %
       Genever
Øl
       Overgjæret
       Undergjæret
       Spontangjæret
Alkoholfritt
       Alkoholfr. u/sukker
       Alkoholfritt
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