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Syftet med den här undersökningen är att ta reda på eventuella skillnader i Alfombra Rojas 

sätt att kommunicera i brukstexter med sina kunder i Sverige jämfört med i Spanien, och om 

möjligt få en uppfattning om vad eventuella skillnader beror på. För att uppnå detta granskar 

och jämför jag texternas innehåll och kontext enligt Lennart Hellspong och Per Ledins 

analysmodell. Jag har även använt mig av personliga intervjuer och samtalat med VD:n på 

Alfombra Roja och byråchefen på Zon Reklambyrå. 

Slutsatsen av min resultatanalys visar att det finns skillnader. En av dem är att innehållet 

och syftet med texterna är olika. De spanska berör främst att knyta affärskontakter mellan 

Sverige och Spanien, medan de svenska inriktar sig på att ordna events för företag i Sverige. 

En annan skillnad är läsarperspektivet. I de spanska texterna är det vanligare att tilltala läsarna 

med ni/er och i de svenska med du. Ni-tilltalet har även olika funktioner. I de spanska 

texterna används ni för att tilltala läsarna på ett artigt sätt medan i de svenska har det 

funktionen att kollektivt tilltala mottagarna. Sändarperspektivet skiljer sig även åt då ord som 

vi används mer frekvent i det svenska materialet för att markera att det finns en sändare, 

medan det i det spanska är vanligare att företagsnamnet används. 

Slutligen kan jag dra slutsatsen att Alfombra Roja i sitt textmaterial visar prov på att 

kommunikation över landsgränserna inte kan vara exakt likadan för att nå fram till 

mottagarna. Det krävs kunskap om språk, intressen i länderna och kulturella beteenden. 

 

Nyckelord: kommunikation, interkulturell kommunikation, extern kommunikation, Alfombra 

Roja 
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1 Inledning 

Människor reser mycket mer än tidigare, dels för nöjes skull och dels i företagssyfte. Därför 

har vikten av att kommunicera blivit en central fråga. Språk öppnar nya vägar där turister kan 

kommunicera med lokalbefolkningen och där företag kan expandera utomlands och göra sig 

ett namn även på den internationella marknaden. Kunskaper i kommunikationsprocessen är 

grundläggande för att man i största allmänhet ska kunna göra sig förstådd, men för att lyckas 

knyta kontakter över landsgränserna krävs det även att man kan kommunicera effektivt utan 

missförstånd. Arbetar man globalt är det en fördel att kunna språket i landet man verkar i och 

även känna till kulturella beteenden och vanor för att inte riskera att förolämpa en potentiell 

kund eller bryta mot de sociala normerna. Nilsson och Waldemarson (1994:135, 141–142) 

skriver att det kan handla om allt ifrån att inte avbryta när någon pratar och ofta återkoppla i 

ett samtal till att undvika att göra intrång på det personliga utrymmet. Att handla på rätt sätt 

kräver att man är öppen för andra kulturers mönster och se vad man kan lära av varandra. Det 

finns mycket man bör tänka på för en lyckad affärsrelation och därför är det betydelsefullt att 

studera interkulturell kommunikation, det vill säga den som sker mellan olika kulturer. 

Verksamheter som arbetar både nationellt och internationellt kan ha olika tillvägagångssätt 

att kommunicera med sina kunder och de har eventuellt också skilda syften med 

företagskontakterna i de olika länderna. Alfombra Roja är ett svenskregistrerat företag som 

arbetar som affärskonsult, DMC (destination management company) och eventbyrå mot den 

spanska och svenska marknaden. Utgångspunkten i min undersökning är hur Alfombra Roja 

arbetar kommunikativt med brukstexter i de båda länderna. Företaget har en mer aktiv och 

utbredd verksamhet i Spanien och vill utöka sin marknad även i Sverige. En undersökning av 

deras texter skulle därmed även kunna ge inblick i hur de kan expandera sin verksamhet i 

Sverige.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på eventuella skillnader i Alfombra Rojas 

sätt att kommunicera i sina brukstexter med kunder i Sverige jämfört med i Spanien, och om 

möjligt få en uppfattning om vad eventuella skillnader beror på. För att besvara syftet har jag 

tagit hjälp av följande frågeställningar: 

 Hur ser de svenska och spanska brukstexternas kontext ut? 
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 Hur ser de svenska och spanska brukstexternas textinnehåll ut? 

 Vad finns det för likheter och skillnader i de svenska och spanska brukstexterna? 

 

1.2  Disposition 

I avsnitt två, forskningsbakgrund, klargörs begreppen kommunikation, interkulturell 

kommunikation och extern kommunikation och tidigare forskning inom dessa områden 

redovisas. Ett teoretiskt tillvägagångssätt för att analysera texters kontext och textinnehåll 

skildras också. Slutligen inbegriper avsnittet en presentation av företaget Alfombra Roja som 

ligger till grund för undersökningen. Därefter i avsnitt tre beskrivs det material och den metod 

som använts för att genomföra studien. I det fjärde avsnittet uppvisas undersökningens 

resultat och därpå i avsnitt fem följer en diskussion av analysresultaten med anknytning till 

tidigare forskning. I detta avsnitt dras även slutsatser och vidare forskning presenteras.  
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2 Forskningsbakgrund 

2.1 Kommunikation – en process 

Rogers och Steinfatt (1999:113) definierar kommunikation som en process där de 

medverkande skapar och delar information med varandra för att nå förståelse. 

Kommunikation är något världsomfattande och pågår genom hela livet, och eftersom det 

präglar vårt dagliga liv är det lätt att glömma bort att vi har det runt omkring oss hela tiden. 

Falkheimer (2001:35–42) har sammanställt en modell för hur kommunikationsprocessen går 

till (se figur 1). 

 

 

 

 

 

Figur 1 En enkel kommunikationsmodell 

 

Sändaren är den aktör som skickar meddelandet till mottagaren, antingen på interpersonell 

eller på masskommunikativ nivå, och den har alltid en avsikt med att meddela sig. Det kan till 

exempel handla om att övertyga eller skapa förståelse hos mottagaren. En del sändare är 

beroende av en källa som styr kommunikationsprocessen och den är inte alltid så tydlig 

eftersom till exempel journalisten eller informatören kan ses som en mellanhand mellan 

budskap och uppdragsgivare. Ett undantag finns dock i reklambranschen där källan blir tydlig 

eftersom att varumärket synliggörs. Meddelandet sänds via ett medium, till exempel från mun 

till mun eller via text, och dess uppkomst, tema eller stil kan variera. Kommunikationen äger 

rum i ett sammanhang som aktören måste ta hänsyn till. Det gäller också att använda sig av 

rätt kod som sändare för att mottagaren ska kunna avkoda och förstå budskapet. Detta betyder 

att man ska anpassa hur man säger något efter mottagaren och när det gäller skrift måste 

texterna anpassas efter konventionerna så mottagarna snabbt kan känna igen textgenren. 

Slutligen talar tolkning och effekt om hur mottagaren påverkas av meddelandet och skickar 

sedan respons tillbaka till sändaren. 

Nilsson och Waldemarson (1994:9–11) skriver att vi lär oss att kommunicera genom att 

observera andra, utforska själva och öva men också genom instruktioner. I slutändan har vi 

lärt oss att kommunicera utan att ha reflekterat över det. Språk och kommunikation är ett sätt 

Sändare 

Källa 

Avsikt 

Meddelande i medium 

Sammanhang, kod, 

konvention 

Mottagare 

Tolkning 

Effekt 
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för oss att ta kontakt med andra människor och detta sampel är något som ständigt pågår och 

äger rum i ett socialt system, till exempel i klassrum, sammanträden och i den privata sfären. 

Kommunikationen är ett sätt att bli bekräftad och de kommunikativa uttrycken visar sig 

genom många olika kanaler, exempelvis språk, kroppsspråk och ögonkontakt. 

 

2.1.1 Kommunikationsformer 

Falkheimer (2001:21–24) delar upp kommunikation i olika avdelningar: Intrapersonell, 

interpersonell, grupp- och masskommunikation. Medan intrapersonell kommunikation 

innebär att informationsöverföringen eller resonemangen sker inom oss själva betyder den 

interpersonella att kommunikationen sker mellan två eller fler individer och berör deras utbyte 

med varandra. Gruppkommunikation är den som äger rum i en grupp av människor vilka till 

exempel kan vara familjer, företag och föreningar. Masskommunikation är den sort som 

används av ett stort antal människor och har bedömts som enkelriktad där mottagarna blir 

påverkade på olika sätt. Vilken av dessa kommunikationsformer det än gäller är man alltid 

beroende av situationen runt omkring och måste ta hänsyn till det sociala, kulturella, politiska, 

ekonomiska, organisatoriska och individuella utgångspunkterna. Nilsson och Waldemarson 

(1994:11) klargör detta vidare och menar att även om man är van att kommunicera är det inte 

en självklarhet att man blir uppfattad korrekt och på det sätt man tänkt från början. Alla 

människor är unika med sina erfarenheter och personligheter vilket gör att ett kommunikativt 

samspel kan ge upphov till missförstånd och felaktiga tolkningar. Om detta skriver också 

Rogers och Steinfatt (1999:114–115) och menar att det finns en risk att kommunikationen blir 

ineffektiv och skapar konflikt om sändaren och mottagaren av meddelandet inte delar samma 

syn och värderingar. Kommunikation har därför enligt Nilsson och Waldemarson (1994:9) 

blivit en premiss för hur effektivt och fungerande informationsöverföringen blir mellan 

parterna. 

 

2.2 Interkulturell kommunikation 

Rogers och Steinfatt (1999:267) definierar interkulturell kommunikation på följande sätt: ”the 

exchange of information between individuals who are unalike culturally”. Samovar & Porter 

(1988:31, 322–323) menar att interkulturell kommunikation är nödvändig för många olika 

människor, dels för turister och immigranter och dels för affärsmän och företagare eftersom 

de interkulturella kontakterna blir allt fler och att många idag arbetar på en mångkulturell 
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arbetsplats. Interkulturell kontakt har en benägenhet att ofta skapa frustration och 

missförstånd eftersom vi har en tendens att överskatta våra likheter med en person från en 

annan kultur. Man kan till exempel tro att ansiktsuttryck är något gemensamt för alla 

människor, tills vi förstår att det är vår kulturella uppfostran som bestämmer hur och när det 

är tillåtet att använda dem. Vi influeras omedvetet av vår egen kultur, men om vi i stället 

kommer till insikt att vi är kulturellt bundna kan vi skapa effektiv interkulturell 

kommunikation. 

Nilsson och Waldemarson (1994:131) skriver att vi har en tendens att se människor genom 

vårt kulturella filter, det vill säga att vi tycker vårt eget sätt att handla och vara är det korrekta 

och dömer ut det avvikande och annorlunda. Rogers och Steinfatt (1999:50) förklarar detta 

med att människor kan ha ett etnocentriskt synsätt som innebär att man ser sin egen kultur 

som den rätta och andra som underlägsna. Etnocentrism är inget man föds med utan är något 

man lär sig med tiden. Nilsson och Waldemarson (1994:133–134) menar att hur vi beter oss 

på banken, på bussen och på arbetet har vi lärt oss tidigt i livet och är på så sätt självklart, men 

när vi möter någon från en annan kultur och vårt beteendemönster inte stämmer överens med 

dennes blir vi förvånade. Det kan handla om att vi kanske står för nära i bankomatkön, pratar 

för långsamt eller kommer för tidigt till ett möte. När två kulturer möts tar båda för givet att 

deras sätt är det korrekta vilket kan skapa missförstånd. Att befinna sig i ett främmande land 

kan därför vara omvälvande eftersom man stöter på situationer som man normalt sett känner 

igen men som i det nya landet blir helt främmande. 

Nilsson och Waldemarson (1994:135–142) skriver att även om vi lärt oss ett annat språk 

och kan uttrycka oss grammatiskt rätt så kan det ändå bli fel genom att vi inte fullt ut har lärt 

oss de sociala koderna. För att motverka detta och få ett samspel i kommunikationen krävs det 

att man skaffar sig kunskap om den andra kulturen och dess vanemönster. Att lära sig hur 

språket används, ha kunskap om turtagning, icke-verbal kommunikation, hur mycket 

ögonkontakt som är accepterat, vilket avstånd man ska ha till en annan person, hur fort man 

ska prata och hur man tolkar tid är alla saker som man bör känna till. Detta är något som 

Mlekov och Widell (2003:88–89) skriver kan påverka vår upplevelse av den andra personen. 

Om man försöker förstå andra kulturer har man lättare för att kommunicera och dra nytta av 

de olikheter som existerar. För att kunna ha ett interkulturellt synsätt framhåller också Rogers 

och Steinfatt (1999:2, 223) att man måste ha förmågan att se världen ur olika synvinklar och 

inte vara rädd för det främmande och konstiga. De påpekar att “the key is that only positive 

contacts produce positive feelings about another culture”. Stier (2004:139) kallar detta för 

interkulturell kompetens och förklarar att en interkulturellt kompetent person är någon som är 
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nyfiken och har förståelse för sina egen och andras kulturer och klarar av att undvika stora 

missförstånd i kommunikation med personer med annan kulturell bakgrund. 

 

2.3 Extern kommunikation 

Falkheimer (2001:94,107) förklarar att extern kommunikation är den som sker mellan företag 

och kunder. Den kan delas in i olika kategorier med tanke på syftet och till vilka företaget 

vänder sig till: annonser, kampanjer, pressreleaser, foldrar, broschyrer, filmer och så vidare. 

Albertsson och Lundqvist (1997:220–222) utvecklar detta och presenterar två olika 

kommunikationsprocesser: envägskommunikation och tvåvägskommunikation. Om ett 

företag använder sig av annonser, affischer och filmer är det envägskommunikation de 

använder sig av, också kallad masskommunikation. Då vänder sig säljaren till ett stort antal 

personer samtidigt, och i stället för att tala med mottagarna talar man till dem, något som blir 

opersonligt men kostnadseffektivt. Det är viktigt för företag att ha en effektiv och djupgående 

kommunikation med sina kunder. Detta kan man åstadkomma om kommunikationen sker i 

dialogform, då ett utbyte av information sker mellan parterna och de hela tiden växlar roller 

från sändare till mottagare och vice versa. Denna process kallas för tvåvägskommunikation 

och är framgångsrik eftersom den blir mer personlig. 

Dahlén och Lange (2009:126–127, 134–135, 143) menar att det via tvåvägskommunikation 

utvecklas en så kallad målgruppsrespons och företaget lär sig på så sätt kundernas beteenden 

och önskningar och kan därefter förbättra sina erbjudanden eller produkter. Är kunderna nöjda 

med företaget tjänster kan också en lojalitet formas vilket kan bidra till att kunderna stannar 

kvar i stället för att vända sig till konkurrenterna. Kunderna är viktiga eftersom de kan hjälpa 

till att utveckla företaget. Detta kallar Falkheimer och Heide (2007:73) för en symmetrisk 

tvåvägsmodell som innebär att sändare och mottagare håller en dialog för att ta del av 

varandras erfarenheter. 

För att mottagarna ska kunna ta till sig det meddelande som sänds masskommunikativt och 

skapa en dialog med avsändaren är det viktigt att de förstår och känner igen textens utseende 

och mönster och därför är en närmare undersökning av kontexten och textinnehållet relevant. 

 

2.4 Kontext och textinnehåll 

För att förstå varför en text har ett speciellt utseende eller syfte måste man enligt Hellspong 

och Ledin (1997:49–64) se till kontexten. Men det är inte förrän en läsare tar sig an en text i 
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en specifik situation som man kan förstå textens mening och vad den har för funktion. Man 

måste alltså ta reda på textens avsändare, situation, mål, mottagare och kommunikationssätt. 

Till exempel har en nyhetsartikel från en dagstidning och en proposition från regeringen 

väsentliga skillnader i uppbyggnad, avsikt och mottagare. En journalist eller en regeringsman 

läser dessa texter med erfarna ögon och kan urskilja det väsentliga eftersom de känner till 

texten och situationen där den hör hemma. Utifrån textens utformning kan man fastställa 

texttyp och koppla samman den med en verksamhet som i sin tur är sammanbunden med en 

tid och en plats. Man måste alltså ta reda på vad det är för text, var texten kommer ifrån, hur 

den är skriven, när den skrevs och publicerades och var – lokalt eller nationellt. De som 

kommer att ta del av texten bestäms i hög grad av verksamheten då man frågar sig vem eller 

vilka som producerat texten och till vilka den är riktad. Verksamhetens kommunikationssätt 

måste även ses över. Då frågar man sig vad de vill uppnå med texten och via vilket medium 

texten sprids till mottagarna. Dessa kategorier: verksamhet, deltagare och kommunikationssätt 

är förenade under samlingsnamnet situationskontext. Texter vilar ofta på en tradition av 

riktlinjer när det gäller utformning och språk och för att man ska kunna bestämma texttyp 

måste man sedan tidigare ha sett dessa typer av texter för att veta vad man kan förvänta sig av 

dem. Detta kallas för intertextuell kontext. Situationskontexten har en tendens att påverkas av 

kulturkontexten, vilket innebär att kulturen i ett land influerar texterna. Därför är det av vikt 

att undersöka om en viss samhällsgrupps synsätt återspeglas i texten. 

Hellspong och Ledin (1997:115–126, 136,140) skriver att det inte alltid är lätt att 

bestämma innebörden i en text, men med hjälp av textens mönster eller ideationella struktur 

kan man få upp ögonen för vad den handlar om. Som läsare vill man kunna sätta in den text 

man läser i ett sammanhang, och det gör man genom att läsa den från början till slut. Under 

läsandets gång skapas sedan uppfattningar om vad temat kan vara, antingen genomgående i 

hela texten eller i enbart ett stycke. En texts tema är den del som styr läsarnas tankar och 

uppfattningar och genom till exempel en rubrik kan vi förstå vad texten berör. Eftersom en 

rubrik är övergripande för hela texten har man hittat huvudämnet, eller makrotemat. Om 

texten innehåller mindre delar som knyter an till makrotemat har man upptäckt mikroteman. 

Dessa delar ska tillsammans bilda en förenad och sammanhållen text. En text kan också 

innehålla ett eller flera makroteman och blir därmed monotematisk eller heterotematisk. Det 

är en fördel om läsaren får ta del av makrotemat tidigt i texten i form av ett kapitel, 

huvudavsnitt eller en rubrik, då är temat explicit. Är temat i stället implicit förekommer det 

vanligtvis i något stycke eller i en mening. För att markera ett makrotema kan man använda 

sig av rubricering, positionering och fokusering. Då redogörs temat i rubriken, det har fått en 
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strategisk plats i texten eller så har det utmärkts med till exempel kursivering. En del texter 

kan också ibland innehålla propositioner; då frågar man sig hur temana har framställts i 

texten. Propositionerna har som uppgift att klargöra huvudämnet och vinkla texten och de 

förekommer oftast i den kärnmening som sammanfattar ett helt stycke. I reklamtext är oftast 

propositionerna bestämda och uppmanar till handling. När man analyserar en text bör man 

också ta reda på textens perspektiv. Man undersöker alltså från vilken synvinkel texten har 

uppkommit. Man brukar tala om subjektsperspektiv och det innebär att man undersöker 

författarperspektivet och om sändaren är närvarande eller frånvarande i texten. Närvaron i en 

text visas genom att pronomenen jag eller vi används i texten. Inom denna ram granskar man 

även om det finns ett läsarperspektiv och hur läsarna tilltalas. Ett vanligt uttryck är att 

använda pronomenet du. 

Företaget jag samarbetar med arbetar externt med hjälp av texter såsom produktblad, 

broschyrer och produktpärmar som de skickar ut till både potentiella och befintliga kunder. 

De använder sig följaktligen av envägskommunikation. Denna kommunikation förändras 

därefter under processens gång till tvåvägskommunikation då Alfombra Roja märker om 

annonseringen genererar i kunder och en dialog uppstår mellan företag och kund. Den här 

undersökningen kommer längre fram att visa hur Alfombra Rojas brukstexter är uppbyggda 

textinnehållsmässigt och vilken kontexten är. 

 

2.5 Alfombra Roja 

Alfombra Roja (Röda Mattan) är ett svenskregistrerat företag som grundades 2005 av Maribel 

Álvarez. Företaget har sitt huvudkontor placerat i Stockholm och de har även ett lokalkontor i 

Valencia. Deras verksamhetsområde är omfattande då de arbetar såväl som affärskonsult, 

DMC (destination management company) som eventbyrå. Företagsnamnet är spanskt och ska 

symbolisera den planering och organisering som de anordnar för kunderna. De arbetar efter 

devisen: ”Vi finns där för att rulla ut den röda mattan för dig”. Företaget startades med 

visionen att föra Sverige och Spanien närmare varandra och idag, sju år senare, erbjuder de 

tjänster i form av internationella affärer, besök och events. 

 

2.5.1 Företagsidé 

Alfombra Rojas företagsidé är inriktad i tre grupper: Internationella affärer, besök och events. 
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De internationella affärerna går ut på att de hjälper utländska företag att slå sig in på den 

nordiska eller spanska marknaden genom att studera konkurrensen, hitta potentiella 

samarbetspartner som grossister och butiker, ordna marknadsföring och sprida företagsnamnet 

i bland annat publicerat material och på mässor. De hjälper företaget att förstå affärskulturen i 

landet och de ordnar också praktiska detaljer såsom tolkning, översättning, bokningar av 

hotell och transport. Målet är att skapa ett givande och effektivt utbyte mellan företag i 

Spanien och Sverige. 

Deras roll som DMC (destination management company) innebär att de ser till att grupper, 

organisationer eller företag som besöker Sverige eller Spanien i konferenssammanhang, på 

studieresa eller besök får en intressant upplevelse i landet. De erbjuder bland annat guidning, 

tolkning, utflykter, seminarier, evenemang, transport och bokningar av hotell.  

 Alfombra Roja arbetar även med events och anordnar alltifrån konferenser, möten, kick-

off, fester, teambuildning till lanseringar. I samarbete med företagen, utifrån önskemål och 

budget, utarbetar de en kreativ idé för att tillställningen ska bli så intressant och rolig som 

möjligt (http://www.alfombraroja.se/sv/nosotros; Maribel Álvarez).  
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3 Material och metod 

3.1 Materialbeskrivning 

Det textmaterial jag undersöker består av fjorton produktblad varav sex är skrivna på svenska 

och skickas till svenska företag i Sverige (se bilaga 1–6), och de resterande åtta är således 

skrivna på spanska och skickas till spanska företag i Spanien (se bilaga 7–14). De svenska 

produktbladen presenterar vilka tjänster Alfombra Roja erbjuder, till exempel anordning av 

events och erbjudande att ordna studieresor för företag i Spanien. De spanska produktbladen 

presenterar också vilka tjänster de erbjuder, exempelvis möjlighet för spanska företag att 

knyta företagskontakter i Sverige, samt tidigare projekt de gjort inom olika branscher i 

Spanien. I materialunderlaget ingår även två broschyrer och två produktpärmar, en på vartdera 

språk och riktar sig till både spanska och svenska företag (se bilaga 15–18). Båda 

broschyrerna innehåller en presentation av företagets verksamhetsområden. Den spanska 

broschyren tar också upp hur företagsaffärerna kan bli framgångsrika i Sverige och den 

svenska broschyren redogör hur det går till att anordna en studieresa för sitt företag i Spanien. 

Båda produktpärmarna uppvisar företagets arbetsuppgifter som är inriktade på tre olika 

områden: internationella affärer, besök och events där de berättar vad de kan erbjuda inom 

varje område. 

 

3.2 Metod för materialinsamling 

Det textmaterial som ingår i undersökningen har jag fått tillgång till av Maribel Álvarez, VD 

för Alfombra Roja. Jag har också vid tre olika tillfällen samtalat med henne för att få 

information och kunskap om företagets verksamhet. Jag har även pratat med Michael 

Siwertzon, byråchef på Zon Reklambyrå, för att få en grundläggande kunskap om 

kommunikativa texter och hur de bör utformas på ett adekvat sätt för att nå mottagarna. 

 

3.3 Metod för analys 

För att uppnå syftet granskar och jämför jag företagets texter genom att analysera innehållet 

och kontexten enligt Hellspong och Ledins textmodell som går ut på att få en övergripande 

syn på en texts olika delar. Hellspong och Ledin (1997:41,47) menar att en och samma text 

kan visa upp många olika riktningar, alltifrån hur de är språkligt eller innehållsligt uppbyggda 
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till hur enskilda delar kan bli till sammanhängande enheter. En text följer också ett mönster 

och ett bestämt sammanhang vilket gör att läsarna kan känna igen texter och kategorisera in 

dem i olika fack efter hur de är utformade. Analysmodellen summeras på detta sätt: ”En text 

blir till genom att vi 1. i ett visst sammanhang (kontexten) 2. använder ord (det textuella) 3. 

för att meddela något (det ideationella) 4. till någon (det interpersonella) 5. på ett visst sätt 

(stilen).” Eftersom jag ska undersöka texternas innehåll och funktion och inte textens form går 

jag grundligare in på steg 1 och 3 och utesluter helt steg 2, 4 och 5. Vid analysen av kontexten 

har jag använt mig av steg 1 (kontexten) och för att undersöka textinnehållet har steg 3 (det 

ideationella) varit användbart. 

 

3.4 Urval och avgränsning 

Kommunikation är ett vitt begrepp och jag har därför valt att avgränsa det till den skriftliga 

kommunikationen. Valet att inrikta sig på det området baseras på att företaget hade en önskan 

om att jag skulle granska den skriftliga kommunikationen i form av produktblad, broschyrer 

och produktpärmar. Mitt intresse för språk och det skriftliga bidrog till att jag accepterade 

förslaget och utarbetade den här undersökningen. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Med utgångspunkt i undersökningens syfte väljer jag att använda mig av den kvalitativa 

forskningsmetoden, vilken enligt Patel och Davidson (2003:14) innebär att studien genomförs 

med kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Den här metoden är även relevant om 

studien innefattar att man ska tolka och förstå ett problem eller att man söker efter implicita 

mönster. Detta har jag tillämpat på min studie genom att jag har samtalat med Maribel 

Álvarez, VD för Alfombra Roja för att få en inblick i företagets verksamhet. Jag har även 

samtalat med Michael Siwertzon, byråchef på Zon Reklambyrå, för att få en elementär 

kunskap om kommunikativa texter, och slutligen har jag använt mig av Lennart Hellspong 

och Per Ledins analysmetod för att tolka innehållet och kontexten i Alfombra Rojas texter. 

Validitet eller trovärdighet är viktigt i kvalitativa studier. Enligt Denscombe (2009:380–

381) visar en undersökning med validitet att informationen är exakt och precis. Min ambition 

är att uppvisa dessa egenskaper i min studie genom respondentvalidering. Det innebär att jag 

delat med mig av mina analysresultat till Maribel Álvarez, VD för Alfombra Roja. Detta 
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utbyte gör att mina resultat kontrolleras och bekräftas. Jag har även använt mig av grundade 

data vilket betyder att jag lagt ner mycket tid på granskningen av materialet för att få fram en 

trovärdig analys. I kvalitativa studier finns en benägenhet att forskaren införlivas i 

undersökningen. Om undersökningen ska visa reliabilitet eller tillförlitlighet måste man fråga 

sig om samma resultat och slutsatser skulle nås om någon annan utförde forskningen. För att 

bevisa tillförlitligheten i en undersökning måste man visa att den grundar sig på 

tillvägagångssätt som vidare kan granskas av andra forskare. Man måste därför tydligt 

redogöra för hur man arbetat med sin analys. Min målsättning är att klargöra mitt 

förfaringssätt med Hellspong och Ledins textmodell så tydligt som möjligt för att kunna 

påvisa exakthet och reliabilitet. 

 

3.6 Forskningsetiska principer 

Trost (2005:103–107) påpekar att man i forskning måste ta hänsyn till de etiska aspekterna. 

När det gäller intervjuer måste de intervjuade ge sitt samtycke till utfrågningen och ha rätt att 

bestämma om de vill framträda med namn. De har också rätt att bli informerade om intervjuns 

syfte och att intervjuaren har tystnadsplikt. Denscombe (2009:195–197) skriver också att man 

utöver att skydda deltagarna i undersökningen bör sträva efter att vara ärlig och opartisk i sin 

analys. Viktigt är också att de intervjuade framställs sanningsenligt. För att uppfylla detta har 

jag underrättat mina informanter Michael Siwertzon och Maribel Álvarez, om 

undersökningen och deras roll i denna och de har valt att delta med namn. Min målsättning är 

även att visa på en ärlig och opartisk analys av materialet.  
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4 Resultat 

4.1 Kontextanalys av de svenska och spanska texterna 

Enligt Hellspong och Ledins kontextanalys utgår man från kategorierna: verksamhet, 

deltagare, kommunikationssätt, intertextuell kontext och kulturkontext vid granskning av 

texter. 

 

4.1.1 Verksamhet och deltagare 

Alfombra Rojas material kan kategoriseras till brukstexter, det vill säga texter som kan 

sammankopplas med en verksamhet. Företaget arbetar såväl som affärskonsult, DMC 

(destination management company) som eventbyrå. De vill förstärka sitt företagsnamn och 

har som mål med texterna att delge vad de kan erbjuda för olika tjänster inom internationella 

affärer, besök och events. Textmönstret uttrycker därför en marknadsföringsdiskurs. För 

företaget har texterna funktionen att bygga och befästa varumärket, men de fungerar också 

som ett komplement till kunderna som får information om företaget och vad de kan anordna. 

Texterna är skrivna vid olika tidpunkter och har använts vid olika tillfällen. De är alltså inte 

tidsbundna och beroende av vissa aktuella händelser. Det finns dock ett undantag i 

produktblad 1 (se bilaga 1) som är tidsbunden till november–december månad och där den 

specifika aktiviteten är ”Julbord på spanska”. De svenska produktbladen har skickats ut till 

företag över hela Sverige, och de spanska runt om i hela Spanien. Produktpärmarna användes 

mest förr, (numera arbetar de mer med presentationer i powerpoint), och dem tog Alfombra 

Roja med sig på kundmöten för att presentera företaget. Vid kundmöten tar de också med 

produktblad och broschyrer. De svenska broschyrerna har delats ut på alla 3-, 4- och 5-

stjärniga hotell och på spanska restauranger i Stockholm. I Spanien har broschyrerna endast 

delats ut i samband med kundmöten. 

Texterna är utformade och skrivna av Alfombra Roja och är på så sätt bundna specifikt till 

detta företag. De står för den skull som producent och avsändare av materialet och har själva 

utarbetat det utan inflytande av institutioner som arbetar med annonsering och 

försäljningskampanjer. De bildar därmed en liten och sluten grupp. Det är oftast två personer 

som stått som skapare av texterna, däribland Maribel Álvarez. Texternas huvudsakliga 

mottagare är medelstora företag i olika branscher, allt från ambassader och arkitektfirmor till 

byggföretag. De vänder sig oftast till samma sorts företag i båda länderna; till exempel 
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anordnas ibland kampanjer där de kontaktar arkitektfirmor i både Spanien och Sverige. Som 

beskrivits ovan (se 4.1.1) har de valt olika sätt att dela ut sitt material vilket resulterar i att 

även andra mottagare än de tilltänka har fått ta del av det. 

 

4.1.2 Kommunikationssätt 

Målet med texterna är att få kontakt med nya kunder. Syftet påverkar därför hur texterna har 

utformats. För att sprida texterna och nå mottagarna har Alfombra Roja främst använt sig av 

internet som kommunikationsmedel och mailat produktbladen till både potentiella och 

nuvarande kunder. De har även som tidigare nämnts delat ut broschyrer på hotell och 

restauranger i Stockholm eller tagit med material till kundmöten. Kunder tar också kontakt 

med dem, men det är i högre grad spanska företag som gör det än svenska. De har också 

börjat sprida sitt företagsnamn och tjänster via sociala medier. 

 

4.1.3 Intertextuell kontext 

Alfombra Rojas material bygger delvis på traditioner för hur dessa texter ska utformas. 

Michael Siwertzon, byråchef på Zon Reklambyrå, berättar att företag ofta har sin egen stil för 

hur till exempel produktblad ska se ut, eftersom de i regel har en grafisk profil som styr 

layouten. Några riktlinjer som bör beaktas är dock att sätta ut en tydlig rubrik som klart 

berättar vad texten handlar om. Ögat söker sig oftast från rubrik till bild och vidare till texten; 

dessutom läser man diagonalt från övre vänstra hörnet till nedre högra hörnet så därför ska 

den viktigaste informationen finnas i vänstra hörnet. Numera tenderar bilder att bli viktigare 

så de ska vara tilltalande. Texten ska inte vara säljande utan informativ och beskrivande och 

företagsnamnet ska vara synligt. Han påpekar dock att det viktigaste är att man tar hänsyn till 

målgruppen man riktar sig till. Alfombra Rojas texter uppfyller kraven för attraktiva bilder, 

texten är informativ och via den grafiska profilen är företagsnamnet synligt och tydligt 

presenterat.  

4.1.4 Kulturkontext 

Enligt Maribel Álvarez har kulturskillnaderna i Sverige och Spanien påverkat utformningen 

av texterna. Gällande språket har de till exempel reflekterat över hur man ska skriva för att de 

ska passa mottagarna i respektive land. Maribel Álvarez har kunskaper om det spanska 
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språket och en svensk vän till henne har med inblick i det svenska språket kunnat bidra med 

nyttiga råd. 

 

4.2 Innehållsanalys av de svenska produktbladen 

I Hellspong och Ledins innehållsanalys undersöker man texternas ideationella struktur, det 

vill säga texternas innehållsmönster. Man måste alltså hitta temat i texten för att förstå vad 

den handlar om. 

  I det svenska kommunikationsmaterialet ingår sex produktblad. De fyra första (se bilaga 

1–4) har ett liknande grafiskt utseende, men deras innehåll skiljer sig åt. Makrotemat i 

produktblad 1 (se bilaga 1) finns i rubriken som är ”Julbord på spanska”. Temat har markerats 

med språkliga signaler i texten genom positionering, rubricering och fokusering, det vill säga 

att temat har en tydlig och strategisk plats i texten, det urskiljs i rubriken och är skrivet i 

fetstil. Texten innehåller endast ett makrotema, vilket gör texten till monotematisk, och 

eftersom temat uttrycks tidigt i texten med de språkliga signalerna är temat explicit och går 

inte att ta miste för något annat. Några mikroteman finns inte representerade, utan texten 

följer makrotemat genom hela texten. Propositioner har använts för att klargöra huvudämnet i 

texten och exempel på detta finns i andra meningen i andra stycket: ”Överraska dina kunder 

och anställda med spanskt julbord med flamenco och spansk julmusik!”. En del av meningen 

har dessutom markerats med fokusering, alltså fetstil.  Texten har ett subjektsperspektiv och 

sändarens närvaro visas genom att pronomenen vi och oss använts. Ett exempel på detta är: 

”Kontakta oss redan idag, så kommer vi och berättar om idéer…”. Läsarperspektivet i texten 

tilltalar läsarna med du, dina, ni och era. 

Produktblad 2 (se bilaga 2) har eventunderhållning som makrotema där ett förslag på 

flamenco och spanska tapas framförs i rubriken. Det här produktbladet följer samma riktlinjer 

för hur temat har markerats som i produktblad 1 med hjälp av positionering, rubricering och 

fokusering. Det är därför explicit och klart. Texten är även monotematisk och det förekommer 

inga mikroteman. Propositioner har använts för att klargöra huvudämnet i texten och exempel 

på detta finns i tredje stycket: ”Vi vill bidra till mera professionella, roligare och lönsamma 

events!”. Fokusering har använts i produktbladet då all text har markerats med fetstil. I texten 

finns ett subjektsperspektiv där vi använts i näst intill varje mening för att skapa en 

närvarokänsla av sändaren. Läsarna tilltalas med er och era. 

I produktblad 3 (se bilaga 3) är makrotemat inte lika klart eftersom det inte är framfört i 

rubriken. Texten som återfinns i rubriken (”Möte, företagsfest, kick-off, kundträff…”) har 
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markerats med de språkliga signalerna positionering, rubricering och fokusering, men temat 

för texten går inte att utläsa där. Det återfinns i stället i den kärnmening som sammanfattar 

första stycket: ”När man ska arrangera ett event…”. Temat är därför implicit uttryckt och 

genom att läsa vidare går det att förstå vad rubriktexten har för koppling till den övriga texten. 

Utöver detta är texten monotematisk, redovisar inga mikroteman men bildar en sammanhållen 

enhet. Subjektivitetsperspektivet där sändaren avslöjas visar sig på två olika sätt i texten i 

form av pronomenet vi, och att företagsnamnet Alfombra Roja används. Läsarperspektivet är 

främst inriktat på ett du-tilltal med du, ditt, dina, dig, men er och era förekommer också i 

enstaka fall. 

I produktblad 4 (se bilaga 4) har makrotemat markerats klart och tydligt med positionering, 

rubricering och fokusering. Produktbladet föreslår: ”Ta med ditt företag till Spanien på 

studieresa”. Temat blir genom de språkliga signalerna explicit och det går inte att missta för 

något annat. Det finns endast ett makrotema vilket gör texten monotematisk. Inga mikroteman 

finns representerade men i första meningen i första stycket finns en proposition, alltså en 

kärnmening som binder ihop stycket och klargör temat ytterligare: ”Några dagar med ditt 

företag eller din avdelning på en studieresa i Spanien öppnar nya vyer och ger kreativitet och 

inspiration.”. I texten finns ett närvarande subjektivperspektiv då sändaren använder ord som 

oss, vi och vårt team i texten. Läsartilltalet är en blandning mellan du och ni. Exempel finns i 

första meningen i första stycket och andra meningen i andra stycket: ”Några dagar med ditt 

företag…” och ”Genom att anlita oss får ni mer valuta för pengarna…”. 

I rubriken i produktblad 5 (se bilaga 5) står det ”En flygplats, ett hotell och ett 

mötesrum…” och det upprepas tre gånger. Vad makrotemat är går inte att utläsa enbart av att 

läsa rubriken, utan det krävs att man även läser underrubriken och resten av texten, vilket 

resulterar i att temat är implicit. Underrubriken (personal visitor services) som även den har 

språkliga signaler i form av positionering och fokusering avslöjar till viss del makrotemat. Det 

handlar om vad Alfombra Roja kan erbjuda för tjänster när utländska grupper kommer på 

besök till Sverige, till exempel transport och guidning. Texten är monotematisk och den 

resterande texten knyter an till det och visar inte på några mikroteman. I det här produktbladet 

finns även propositioner och detta visar sig i sista meningen i första stycket: ”Vi hjälper ditt 

företag med att ta ännu bättre hand om era besökare”. Hela första stycket är en vidare 

förklaring av rubriken och skapar förståelse för vad produktbladet vill förmedla. 

Produktbladet har en närvarokänsla av sändaren genom att vi och oss används i texten. 

Läsarnas tilltal markeras med pronomen som er och ditt.  
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I produktblad 6 (se bilaga 6) presenterar rubriken ”De rullar ut Röda Mattan när utländska 

besökare kommer till Stockholm”. Av rubriken framgår det inte helt tydligt vad makrotemat i 

texten är och blir därför implicit. Makrotemat kan alltså inte urskiljas som de andra med hjälp 

av positionering, rubricering och fokusering utan det ligger dolt i texten. För att förstå 

makrotemat och vad texten handlar om måste man läsa vidare och då framkommer det hur 

företaget startades och vad deras arbetsuppgifter går ut på. Det går att hitta olika propositioner 

i texten, det vill säga meningar som klargör temat för texten. I sista meningen i andra stycket 

står det till exempel: ”Affärsidén går ut på att ta hand om spanska affärsresenärer i 

Stockholm.” Ytterligare ett exempel finns i första meningen i sista stycket: ”Vi tar hand om 

utländska grupper och delegationer som är på besök i Stockholm.” Det här produktbladet är 

annorlunda uppbyggt i form av en intervju, och utöver den närvarokänsla som tidigare hittats i 

de andra med ord som vi och oss finns det personliga uttalanden. 

 

4.3 Innehållsanalys av de spanska produktbladen 

I det spanska kommunikationsmaterialet ingår tre produktblad som är uppbyggda på samma 

grafiska sätt (se bilaga 7–9). De presenterar olika projekt Alfombra Roja har arbetat med 

inom olika verksamhetsområden och vart och ett av dem har därför ett eget tema och innehåll. 

Makrotemat i produktblad 7 (se bilaga 7) är projekt som Alfombra Roja utfört i 

livsmedelssektorn. Produktblad 8 (se bilaga 8) har ett annat makrotema och handlar om 

projekt som Alfombra Roja realiserat inom turismsektorn, och vidare är makrotemat i 

produktblad 9 (se bilaga 9) inriktat på studiebesök där de ger några exempel på olika 

institutioner de besökt. I produktbladen finns endast ett makrotema presenterat, vilket betyder 

att de är monotematiska. Temat är explicit då det klart och tydligt går att urskilja eftersom det 

har markerats med språkliga signaler såsom positionering, rubricering och fokusering, det vill 

säga att temat har en tydlig och strategisk plats i texten, det urskiljs i rubriken och är skriven i 

fetstil. Det finns inga mikroteman i texterna men propositioner återfinns i tredje stycket i 

marginalen i produktblad 7 och 8: 

 

Nos encargamos de la organización total o parcial de eventos dentro del sector agroalimentario/turístico.  (Vi 

tar hand om hela eller delar av förberedelserna av evenemang inom livsmedelsindustrin/turismsektorn [min 

översättning]). 
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 I produktblad 9 finns en proposition i den fetstilta texten under rubriken som vidare förklarar 

temat än det som står i rubriken. I produktblad 7 och 8 binds texterna ihop av styckena som 

presenterar de olika projekt som Alfombra Roja genomfört med företag och institutioner i de 

olika branscherna. För att tydligare klargöra detta har styckena utmärkts med fokusering, 

fetstil. Produktbladen har ett subjektsperspektiv där både sändaren visas som närvarande och 

inte. I produktblad 7 finns exempel på detta i de två sista styckena:  

 

Cata de vinos – Junto con IBOR vinos, agentes en los países nórdicos, organizamos una cata de vinos de alta 

calidad… (Vinprovning – tillsammans med IBOR viner, agenter i de nordiska länderna, anordnade vi en 

vinprovning av hög kvalitet…[min översättning]). 

 

Cata de vinos – Junto con el Foro de Comercio Hispano – Sueco, organización de una cata de vinos 

españoles... (Vinprovning – tillsammans med ett spansk-svenskt handelsforum anordnades en vinprovning 

av spanska viner…[min översättning]).  

 

I produktblad 8 är främst sändaren frånvarande men i några meningar används vi och 

företagsnamnet förekommer även. I produktblad 9 är sändaren frånvarande till stor del men i 

den fetstilta texten har vi skrivits ut. I alla produktbladens marginaltexter är företagsnamnet 

Alfombra Roja utskrivet. Läsartilltal i dessa produktblad är inte så förekommande men när det 

används är det ni/er-tilltal som brukas. 

Produktblad 10, 11 och 12 (se bilaga 10-12) har även de ett liknande grafiskt utseende. 

Makrotemat i produktblad 10 är vad Alfombra Roja kan erbjuda för tjänster för ambassader i 

Sverige. Här finns också mikroteman presenterade i underrubrikerna: Negocios (affärer), 

Visitas (besök), Events (events) och Otros (övriga). Det är inom de tre första områdena 

Alfombra Roja arbetar och erbjuder sina tjänster till företag. Texterna under varje underrubrik 

ger utförligare information inom varje område. I produktblad 11 är makrotemat svårare att 

finna, det är implicit och syns i stället i de olika styckena och meningarna. Det implicita 

makrotemat är följaktligen vad Alfombra Roja erbjuder för tjänster. De har valt att presentera 

innehållet i form av frågor och besvarar dem med att berätta hur de kan hjälpa företag, till 

exempel genom att hitta företagskontakter, vara tolkningshjälp och ordna event. Makrotemat 

för produktblad 12 är vad det erbjuds för olika tjänster i Sverige för spanska handelskammare. 

Texterna innehåller bara ett huvudtema vilket gör dem monotematiska. Produktblad 10 och 12 

har dessutom ett tydligt och explicit markerat tema genom att positionering, rubricering och 

fokusering använts. I produktblad 10 och 11 har dessa signaler även brukats i 

underrubrikerna. Produktbladen innehåller propositioner som tydligare presenterar texternas 
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teman och läsartilltalet i dessa produktblad är genomgående ni/er. De har också ett 

subjektsperspektiv där sändaren är närvarande genom att använda vi och benämna sitt 

företagsnamn. Exempel på att sändaren presenteras med vi och att er-tilltal används finns i 

produktbladens sista stycke:  

 

Contáctenos hoy mismo para que nos reunamos con usted para darle ejemplos, escuchar sus ideas… 

(Kontakta oss redan idag så kan vi stämma träff med er och ge er exempel, lyssna på era idéer…[min 

översättning]). 

 

Ett exempel där de skriver ut företagsnamnet i stället finns i produktblad 12 i tredje meningen 

i andra stycket: 

 

Dejando la organización de su evento en manos de Alfombra Roja... (Lämna över planerandet av ert event i 

händerna på Alfombra Roja…[min översättning]). 

 

Produktblad 13 och 14 (se bilaga 13-14) är något äldre än de andra bladen vilket avslöjas på 

den grafiska profilen. Produktblad 13 uttrycker sitt makrotema i rubriken, alltså tjänster för 

utländska affärsbesökare. Temat är explicit och har markerats med de språkliga signalerna 

positionering, rubricering och fokusering. Det har alltså fått en tydlig och strategisk plats i 

texten, det urskiljs i rubriken och är skriven i fetstil. Texten innehåller endast ett makrotema, 

vilket gör texten till monotematisk, några mikroteman finns inte utan texten följer makrotemat 

genom hela texten. Propositioner har använts för att klargöra huvudämnet i texten och ett 

exempel på detta finns i texten under huvudrubriken: 

 

 Con nuestros servicios, le facilitamos sus negociaciones mientras está en Suecia. (Med våra tjänster, 

underlättar vi era förhandlingar medan ni befinner er i Sverige [min översättning]). 

 

I detta citat kan man även se att texten har ett subjektsperspektiv där sändaren är närvarande 

genom att de använder pronomenet vi. Läsartilltalet är genomgående ni/er. Ett exempel finns i 

tredje meningen i näst sista stycket: 

 

Vamos con usted a sus reuniones de negocios, para interpretar, y le trasladamos a tiempo a sus citas mientras 

usted puede ver algo nuevo y diferente. (Vi följer med er till era affärsmöten, för att tolka, och skjutsar er så 

att ni under resan kan passa på att se något nytt och annorlunda, naturligtvis ser vi till att ni kommer i tid till 

mötena[min översättning]). 
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Produktblad 14 (se bilaga 14) är inte temat explicit uttryckt i en rubrik utan det finns implicit 

gömt i textmassan. Med olika propositioner/kärnmeningar i texten går det att förstå vad texten 

handlar om: deras företagsidé och de ansvariga bakom Alfombra Roja. Exempel på detta finns 

i den allra första meningen och i stycket under punktlistan: 

 

Alfombra Roja recibe grupos y delegaciones extranjeras en Estocolmo. (Alfombra Roja tar emot utländska 

grupper och delegationer i Stockholm [min översättning]). 

 

Somos una organización pequeña que personalmente se encarga de nuestros visitantes durante toda la 

estancia. (Vi är en liten organisation som själva ansvarar för våra gäster under hela vistelsen [min 

översättning]). 

 

Texten har endast ett makrotema vilket gör den till monotematisk, läsartilltalet är ni/er och 

den uppvisar ett subjektsperspektiv där närvaron av sändaren visas genom att pronomen som 

vår, vi och företagsnamnet använts. 

 

4.4 Innehållsanalys av broschyrerna 

Broschyrerna (se bilaga 15-16) är uppbyggda enligt samma grafiska profil men temat i dem 

skiljer sig åt.  Makrotemat i den svenska broschyren är ”Ta med ditt företag till Spanien på 

studieresa” och i den spanska är det ”Negocios con éxito en Suecia” (Framgångsrika affärer i 

Sverige [min översättning]). Broschyrernas teman har markerats tydligt med hjälp av de 

språkliga signalerna positionering, rubricering och fokusering och blir därför explicita. 

Texterna är monotematiska och innehåller inga mikroteman. Däremot finns propositioner i de 

första styckena på första sidan i uppslagen som vidare förklarar temat i broschyrerna. Den 

svenska inleder med:  

 

Några dagar med ditt företag eller din avdelning på en studieresa i Spanien öppnar nya vyer och ger 

kreativitet och inspiration. 

 

Den spanska broschyren inleder med: 

 

Al recibir ’información interior’ sobre Suecia, la cultura y cómo los suecos piensan y actúan, usted será más 

eficiente a la hora de hacer negocios en el país. (Att få ’insideinformation’ om Sverige, kulturen och hur 

svenskar tänker och agerar, kommer att effektivisera affärerna i landet [min översättning]). 
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Båda broschyrerna har ett subjektivperspektiv som visar på sändarens närvaro på två olika 

sätt. De använder ord som vi och de skriver även ut företagsnamnet. Mittensidan och sista 

sidan i uppslaget är identiska innehållsmässigt och berättar om de ansvariga och företagsidén. 

Sista sidan i broschyrerna går vidare in på deras respektive makroteman. Tilltalet till läsarna i 

den spanska broschyren är enbart ni/er medan den svenska har en blandning av du- och ni-

tilltal. Den spanska meningen nedan visar på att sändaren presenteras med företagsnamnet 

och att ett ni/er-tilltal använts. 

 

Antes de que lleguen Alfombra Roja prepara el proyecto elaborando un programa a su medida. (Innan ni 

anländer förbereder och utvecklar Alfombra Roja ett program till er. [min översättning]). 

 

I följande svenska mening visas sändarperspektivet i form av vi och ett du-tilltal till 

mottagarna: 

 

Vi erbjuder ett fullspäckat program med möten och studiebesök hos intressanta spanska företag och 

organisationer i din bransch. 

  

4.5 Innehållsanalys av produktpärmarna 

Produktpärmarna (se bilaga 17-18) är näst intill identiska både grafiskt och innehållsmässigt. 

Makrotemat som klargörs på första sidan är en presentation av deras tredelade företagsidé: 

internationella affärer, besök och events. På varje uppslag tas ett mikrotema upp, alltså delar 

ur deras företagsidé. För att förtydliga delarna har positionering, rubricering och fokusering 

använts. Varje uppslag introduceras också med en fråga som ska väcka tankar hos läsarna för 

att de ska få en idé om vad Alfombra Roja kan stå till tjänst med. De här frågorna fungerar 

som propositioner och tydliggör temat. I den svenska produktpärmen finns ett 

subjektsperspektiv som påvisar sändaren genom att ordet vi använts i texten (se bilaga 18 – 

uppslag 6). I den spanska produktpärmen röjs sändaren av att namnet Alfombra Roja finns 

presenterat i texten på två av uppslagen (se bilaga 17 – uppslag 3 och 9). Läsartilltalet i den 

spanska produktpärmen är genomgående ni/er: ”Quiere usted nuevos contactos de negocios?” 

(Vill ni ha nya affärskontakter? [min översättning]). I den svenska produktpärmen används 

genomgående du, till exempel ”Vill du utveckla dina affärer?”. 
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4.6 Vad finns det för likheter och skillnader i texterna? 

De likheter som går att utläsa i Alfombra Rojas material är att de har valt samma 

kommunikationssätt, det vill säga produktblad, broschyrer och produktpärmar. Den tydligaste 

likheten är dock den grafiska profilen. Alfombra Roja använder färgerna rött, svart och vitt 

genomgående i allt material. Den grafiska bilden av en röd matta med företagsnamnet intill 

finns också representerad på all information. Övervägande delen av produktbladen har samma 

layout vare sig det rör sig om den svensk- eller spanskinriktade, med till exempel en röd ruta 

med kontaktinformation i den nedre delen av bladet, och de har tydligt markerade rubriker, 

stora bilder och förhållandevis koncentrerade texter, men det förekommer även produktblad 

som skiljer sig från massan, bland annat produktblad 5, 6, 13,14. Dessa tillhör dock den äldre 

grafiska profilen. Texternas teman är till stor del explicita genom att språkliga markörer har 

använts. Typsnittet är detsamma i alla produktbladen förutom i bilaga 13 då ett typsnitt med 

seriffer använts. Produktpärmarna är nästintill identiska med samma bildval, layout, typsnitt 

och färg. Broschyrerna är samstämmiga till formen och många delar är lika, men här skiljer 

sig bildval och en del av typsnittet åt. 

Skillnader som går att utläsa i materialet är att innehållet och syftet med texterna är olika. 

De spanska berör främst internationella affärer och att knyta affärskontakter mellan Sverige 

och Spanien, medan den svenska inriktar sig på att ordna events och underhållning för företag 

i Sverige. En annan skillnad är att subjektsperspektivet skiljer sig något åt. Alla texter har ett 

subjektsperspektiv, men ord som vi och oss används mer frekvent i det svenska materialet för 

att markera att det finns en sändare, medan i det spanska materialet är det vanligare att 

sändaren omnämns med företagsnamnet, även om vi också förekommer. Läsartilltalet i 

materialet skiljer sig också åt då Alfombra Roja valt att endast använda ni/er-tilltal i de 

spanska texterna, medan de svenska innehåller en blandning men där främst du-tilltal använts. 

Ni-tilltalet har även olika funktioner. I de spanska texterna används ni för att tilltala läsarna på 

ett artigt sätt, medan i de svenska texterna fungerar det för att kollektivt tilltala mottagarna. 

Sammanfattningsvis kan man klargöra att brukstexterna som Alfombra Roja använder sig 

av har likheter då det gäller form, färg och utsmyckning, även om det i några fall förekommer 

små skiljaktigheter, medan skillnaderna berör sändar- och läsarperspektiv och innehållet då de 

har olika syften med kommunikationsmaterialet. 
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5 Diskussion 

 

5.1 Vad beror skillnaderna på? 

I min granskande analys uppmärksammade jag att det finns skillnader i Alfombra Rojas sätt 

att kommunicera i sina texter med kunder i Sverige jämfört med i Spanien. Några av 

skillnaderna utgår från ländernas olika kulturmönster. Exempelvis har texterna olika sändar- 

och läsarperspektiv. Varför Alfombra Roja valt olika tilltal i texterna tror jag har sin grund i 

att de tar hänsyn till de kulturella normerna för hur man bör tilltala personer. Efter att jag 

tillbringat åtta månader i Barcelona förra året förstod jag att det är otroligt viktigt för 

spanjorer att man använder rätt tilltal. I Sverige är det självklart att man tilltalar med du, 

medan det inte är lika självklart i Spanien. Den gamla traditionen att tilltala med ni lever inte 

kvar i Sverige, men är fortfarande vanligt i Spanien. Svenskar föredrar du-tilltal för att det är 

mer personligt. Även om det numera blivit mer avslappnat att tilltala med du i Spanien måste 

man i högre grad ta hänsyn till vem man talar till. Det gäller att välja snabbt i 

samtalssituationen, för ett ni-tilltal till en person i medelåldern kan tas som en förolämpning. 

Är det däremot en viktig person, en äldre människa eller någon man träffar första gången är 

ett ni-tilltal mer accepterat.  

Alfombra Roja har delvis valt olika sändarperspektiv, det vill säga påvisat sändaren på 

olika sätt i texterna. Att pronomenet vi används mer frekvent i de svenska texterna medan 

företagsnamnet nämns i de spanska texterna tror jag kan ha att göra med Hellspongs och 

Ledins (1997) teori att man vill visa på närvaro. Jag tror att svenskar föredrar den personliga 

närheten som ett vi signalerar, precis som att vi vill bli tilltalade med du. Att företagsnamnet 

förekommer oftare i de spanska texterna tror jag kan bero på att det är viktigt att det ser 

professionellt ut och att man inte ska vara för personlig. Även om spanjorer anses som mer 

öppna till sättet än svenskar spelar troligtvis respekten en viktig roll för dem. Att Alfombra 

Roja i några av texterna har blandat vi och att nämna deras företagsnamn kan också vara en 

följd av att de vill befästa företagsnamnet hos mottagarna. Som Mikael Siwertzon, byråchef 

på Zon Reklambyrå, nämnde tidigare är det är viktigt att varumärket syns tydligt i materialet, 

och detta är ett sätt att visa det på. Att texten inte ska bli alldeles för repetitiv kan också vara 

en orsak till blandningen av sändarperspektiv. 
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5.1.1 Marknadsintressen 

Texterna skiljer sig också åt genom att de har olika syften och inriktningar beroende på om de 

ska nå den svenska eller spanska marknaden. Att de valt olika inriktningar tror jag beror på att 

det finns skilda intressen och behov hos spanska och svenska företag. Spanska företag har 

märkt att ett intresse för spanska produkter och varor finns i Sverige och vill därför expandera 

sin verksamhet till de nordiska länderna. Spanien är ett attraktivt resmål för svenskar då 

klimatet är varmare och det är relativt billigt att resa dit. Emellanåt är det till och med 

billigare att resa utomlands än inom Sveriges gränser. Detta kan bidra till att svenska företag 

vill förlägga sina studieresor i Spanien. 

 

5.1.2 En- och tvåvägskommunikation 

Med stöd av Albertsson och Lundqvists (1997) resonemang kring begreppet 

envägskommunikation, även kallad masskommunikation, kan man fastställa att Alfombra 

Roja arbetar efter den processen eftersom de använder sig av bland annat produktblad och 

broschyrer som informationsmaterial och vänder sig till ett stort antal människor. I 

resultatdelen (se avsnitt 4.1.3) framgick det att detta kommunikationssätt har visat sig vara 

mer effektivt i Spanien än i Sverige. Vad detta har sin grund i tror jag kan vara olika 

omständigheter. För att mottagarna ska förstå budskapet med texten krävs det att de har 

anpassats efter genrekonventionerna för produktblad och broschyrer så att de inte missbedöms 

för något annat. Alfombra Roja måste också ta hänsyn till de sociala och kulturella 

premisserna i vartdera land och vara interkulturellt kompetent som Stier (2004) skriver om för 

att klara av att undvika stora kommunikativa missförstånd. Jag anser dock efter min analys att 

det varken är i kommunikationsformen, textens stildrag eller de valda kulturella normerna 

som kommunikationen brister. De har infriat kraven för en bra uppbyggd text som Michael 

Siwertzon, byråchef på Zon Reklambyrå, förespråkar då det gäller produktblad och liknande. 

De har tilltalande bilder, texten är informativ och inte säljande, och företagsnamnet är synligt 

på allt material. Jag anser också att de svenska brukstexterna följer många av Hellspong och 

Ledins (1997) rekommendationer. Genom att texten går att knyta an till en verksamhet kan 

läsarna på så sätt förstå vad det är för typ av text de har framför sig och uppfatta dess syfte vid 

en första anblick. Texternas teman är till majoriteten explicita och tydliga och styr in läsarnas 

tankar på rätt linje eftersom de presenteras med hjälp av rubricering, positionering och 

fokusering. Texterna innehåller även propositioner som ska klargöra textens budskap och 
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knyta an till temat ytterligare. I två av produktbladen är propositionerna dessutom bestämda 

och uppmanar till handling: ”Överraska dina kunder och anställda med spanskt julbord med 

flamenco och spansk julmusik!” (se bilaga 1) och ”Vi vill bidra till mera professionella, 

roligare och lönsamma events!” (se bilaga 2); detta visar ytterligare att brukstexterna är en del 

av företagets marknadsföring. Tilltalet till mottagarna och sändarperspektivet har en personlig 

framtoning och för att undvika kulturella missförstånd eller felsteg i kommunikationen som 

Samovar och Porter (1988) skriver är vanligt när man arbetar med interkulturell kontakt, har 

Alfombra Roja troligtvis studerat de kulturella skillnaderna i landet och valt olika tilltal i 

texterna beroende på om de riktar sig till spanska eller svenska kunder. Alfombra Roja har 

valt att meddela sig på samma sätt i båda länderna i form av produktblad och liknande, och de 

har även samma grafiska design både på det spanska och svenska materialet. Spanjorer och 

svenskar delar alltså samma syn och uppfattningar på hur den här typen av texter ska se ut.  

Att gensvaret från de svenska kunderna inte varit så stort måste därför bero på något annat. 

Jag tror därför att det är inriktningen som de valt i de olika länderna som resulterat i den 

skilda responsen det fått från kunderna i Spanien och Sverige. I samtal med Maribel Álvarez 

på Alfombra Roja diskuterades det således vad de skiftande gensvaren i länderna kan bero på. 

En teori som dryftades var att det finns många konkurrenter till Alfombra Roja som arbetar 

med events och därmed anordnar studieresor eller evenemang för svenska företag. Eftersom 

det är den huvudsakliga inriktning de arbetar med i Sverige blir därför kunderna svårare att 

nå. Det är också vanligt att det finns en person inom en organisation som alltid anordnar och 

plockar ihop studieresor eller företagsevenemang för sitt företag, vilket resulterar i att det inte 

alltid finns ett behov av en eventbyrå. En annan underliggande orsak kan vara att företag har 

en begränsad budget och inte så ofta har möjlighet att anordna aktiviteter för de anställda. Att 

responsen från spanska kunder är påfallande stor beror troligtvis på att det finns ett gediget 

intresse för spanska företagare och leverantörer att expandera och bredda sin marknad till de 

nordiska länderna och därigenom öka sina vinster. 

För företagare är en fungerande tvåvägskommunikation viktig. Dahlén och Lange (2009) 

menar att en målgruppsrespons utvecklas och företaget får ta del av kundens önskningar och 

kan därefter förbättra sina erbjudanden eller produkter. Som Steinfatt och Rogers (1999) 

skriver handlar ju trots allt kommunikation om en process där de medverkande skapar och 

delar information med varandra för att nå förståelse. För att öka sin kundkrets i Sverige 

behöver därför Alfombra Roja undersöka vilket behov och önskningar som finns och 

överväga om det krävs en större förändring som till exempel att byta kommunikationssätt för 

att nå de svenska kunderna. Som Nilsson och Waldemarson (1994) framhåller är 
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kommunikation grundläggande för hur effektiv och fungerande informationsöverföringen blir 

mellan parterna. Alfombra Roja visar i sitt textmaterial prov på att kommunikation kräver 

kunskap om språk, intressen i länderna och kulturella beteenden, men det finns sannolikt 

mycket mer att lära. 

 

5.2 Metod och materialdiskussion 

Undersökningen har till stor del baserats på Lennart Hellspong och Per Ledins analysmetod 

för texter. Den här metoden går naturligtvis att ifrågasätta om den ger en rättvis bild av det 

resultat som framkommit i analysen av Alfombra Rojas material. Det finns en mängd olika 

tillvägagångssätt att ta till för att undersöka en texts kvaliteter, men jag anser att den här 

metoden är användbar och tillförlitlig för min analys, eftersom den tar upp hur man kan 

undersöka innehållet i en text och inte enbart lexikogrammatik eller textbindning som många 

andra metoder fokuserar på. Metoden är också praktisk då Hellspong och Ledin 

rekommenderar att forskaren själv väljer ut de delar ur de olika avsnitten som är relevanta för 

det material som ska analyseras. 

Det material jag samlat in och analyserat är det tryckta material som finns tillgängligt. Om 

ett större urval av produktblad, broschyrer och produktpärmar funnits hade man tydligare 

kunnat se en tendens och styrka tillförlitligheten för hur Alfombra Roja väljer inriktning i 

Spanien och Sverige. Bilaga 12 i det spanska materialet visar att företaget försökt inrikta sig 

på events, och i produktpärmarna på båda språken väljer de att presentera alla sina tjänster i 

form av internationella affärer, besök och events.  Alfombra Roja har alltså inte helt och fullt 

valt att enbart inrikta sig på en del av verksamheten i länderna, även om det material jag tagit 

del av och analyserat visar en tydlig indelning. 

 

5.3 Slutsats 

Syftet med undersökningen är att ta reda på eventuella skillnader i Alfombra Rojas sätt att 

kommunicera med sina kunder i Sverige jämfört med i Spanien, och om möjligt få en 

uppfattning om vad eventuella skillnader beror på. I min granskande undersökning har jag 

kunnat dra slutsatsen att det finns skillnader i det svenska och spanska 

kommunikationsmaterialet. De explicita skillnaderna som jag uppmärksammade är att olika 

tilltal till mottagarna har använts och även hur sändaren påvisas i texterna. Detta kan bero på 

att Alfombra Roja tagit hänsyn till de skilda kulturella normerna i länderna. En annan skillnad 
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är också att de valt olika syften med texterna. De spanska texterna berör internationella affärer 

och att knyta företagskontakter, medan de svenska inriktar sig på events. Att Alfombra Roja 

valt att fokusera på olika inriktningar i länderna kan ha sin grund i att det troligtvis finns olika 

intressen hos svenska och spanska företag. Det är attraktivt för svenska företag att resa till 

Spanien på till exempel studieresor, medan spanska företag ser en potentiell och vinstdrivande 

marknad i Sverige. Gensvaret från företag i Spanien har varit mer framgångsrikt än i Sverige. 

Detta verkar dock inte bero på utformningen eller kommunikationssättet, då min analys visar 

på att materialet har målgruppsanpassats. De möjliga orsakerna är snarare att Alfombra Roja 

har stor konkurrens om att arbeta som eventbyrå, det är många företag som anordnar events 

själva eller att en begränsad budget hindrar företag från att anlita en byrå som anordnar allt. 

Slutligen kan jag dra slutsatsen att Alfombra Roja i sitt textmaterial visar prov på att 

kommunikation över landsgränserna inte kan vara exakt likadan för att nå fram till 

mottagarna. 

5.3.1 Framtida forskning 

Undersökningen baseras på Alfombra Rojas skriftliga kommunikation. En tanke som väckts 

under studiens gång är vilken som egentligen är den effektivaste kommunikationskanalen för 

att nå ut med information till den tilltänkta målgruppen. Frågan är alltså om tryckt material är 

det rätta mediet för att nå svenska kunder eller om det finns andra alternativ som fungerar 

bättre, till exempel personliga möten, informationsfilmer eller sociala medier? 

En annan tanke som framkallats är att det skulle vara intressant att undersöka om det finns 

någon skillnad i språkbruket som används i materialet. Har de en personligare ton eller 

använder de ett mer komplicerat språk i något av materialet som riktar sig till spanska eller 

svenska kunder? Som sagt finns det många intressanta vinklar att undersöka i ett företags 

tillvägagångssätt för att nå en bredare marknad. Märker man att någon metod fungerar bättre i 

något av länderna kanske man kan hitta verktyg för att förbättra det även i det andra landet. 

Kommunikation är något som vi tror sker av sig själv, men för att kunna kommunicera 

professionellt krävs det kunskap och öppenhet. 
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Bilaga 1 Svenskt produktblad ”Julbord på spanska” 
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Bilaga 2 Svenskt produktblad ”Eventunderhållning: Flamenco med spanska tapas” 
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Bilaga 3 Svenskt produktblad ”Möte, företagsfest, kick-off, kundträff…” 
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Bilaga 4 Svenskt produktblad ”Ta med ditt företag till Spanien på studieresa” 
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En flygplats, ett hotell och ett mötesrum … 

En flygplats, ett hotell och ett mötesrum … 

En flygplats, ett hotell och ett mötesrum …  
 

Vardagen för många affärsresenärer som kommer på besök till Sverige kan bli enahanda. 

Genom att ändra på den bilden, kan besökaren få en betydligt mer positiv inställning till att göra affärer. Vi 

hjälper ditt företag med att ta ännu bättre hand om era besökare. 

 
Richard Ryan, Stockholm Visitors Board 

 
P E R S O N A L   V I S I T O R   S E R V I C E S 

 Personlig upphämtning på flygplatsen 

 Transport till hotellet medan man får en presentation av Sverige, svenskarna, kultur och 

beteende i Sverige 

 Guidning i Stockholm med t ex bil, buss eller till fots 

 Utformning av program utifrån besökarnas och era önskemål 

 Upplevelser inom svensk kultur 

 Program för medföljande (spouses) 

 

Vi erbjuder ”Sweden & The Swedes” samt ”How to make business with the Swedes”  

både som kortpresentationer på 30 minuter och som heldagsseminarium. 

 

Genom att visa upp lite av Stockholm, Sverige och svensk kultur, kan affärsrelationerna bli ännu bättre. 

Kontakta oss idag för ett kostnadsfritt förslag med offert. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Alfombra Roja Box 49120  100 28 Stockholm 

Tel 0735 07 47 44 & 0709 96 86 22  www.alfombraroja.se 

 

Vi tar hand om utländska grupper och delegationer  

som är på besök i Stockholm och svenska grupper i Spanien. 

Genom de rätta förberedelserna, ett professionellt bemötande 

och att vi finns närvarande för guidning och tolkning 

blir vistelsen effektiv och angenäm. 

 

 

Bilaga 5 Svenskt produktblad ”En flygplats, ett hotell och ett mötesrum…” 

 

http://www.alfombraroja.se/
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Bilaga 6 Svenskt produktblad ”De rullar ut Röda Mattan när utländska besökare kommer till 

Stockholm” 
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Bilaga 7 Spanskt produktblad ”Proyectos realizados en el sector alimenticio” 
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Bilaga 8 Spanskt produktblad ”Proyectos anteriores del sector turístico” 
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Bilaga 9 Spanskt produktblad ”Programas profesionales: Visitas técnicas” 
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SERVICIOS PARA EMBAJADAS EN SUECIA 

 
                       Ulf Hinds – Stockholm Visitors Board 

NEGOCIOS 
Alfombra Roja le ayuda en la búsqueda de nuevos contactos de negocios en Suecia y Escandinavia.  

Estudios de mercado, implantación comercial, análisis de competidores, concertamos entrevistas, búsqueda de 

socios locales, visitas de estudio, visitas técnicas, misiones comerciales, presentación de productos, campañas de 

marketing, ferias….  

 

VISITAS 

Alfombra Roja le prepara una agenda o programa de su estancia.  

Además: reserva de hoteles, restaurantes, transportes, recibimiento en aeropuerto, interpretación, visitas guiadas, 

excursiones, servicios VIP,… 

 

EVENTOS 
Alfombra Roja le trae ideas, organiza su evento y le asegura que sea un éxito. 

 

OTROS 
Traducción de documentos 

Actividades para spouses 

Curso sobre diferencias culturales, “Cómo hacer negocios con los suecos” 

Contáctenos hoy mismo para que nos reunamos con usted para darle ejemplos,  

escuchar sus ideas, y poder darle después la mejor forma a su evento. 

 

 

 

Bilaga 10 Spanskt produktblad”Servicios para embajadas en Suecia” 

 

 

NEGOCIOS ● VISITAS ● EVENTOS 

Haga que su proyecto sea un éxito con Alfombra Roja 

Alfombra Roja ● Box 49120  ● SE-100 28  Estocolmo ● Suecia 

www.alfombraroja.se ●  info@alfombraroja.se  ● +46 735 07 47 44 

http://www.alfombraroja.wew.se/sp/index.php?pageid=9
http://www.alfombraroja.wew.se/sp/index.php?pageid=34
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Bilaga 11 Spanskt produktblad ”Quiere ustedes nuevos contactos de negocios?” 
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Bilaga 12 Spanskt produktblad ”Servicios en Suecia para Cámaras de Comercio hispanas: 

misiones directas – misiones inversas” 
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Asistencia para las relaciones de negocios- 

y servicios personales para el visitante 

extranjero 
 

Con nuestros servicios, le facilitamos sus negociaciones mientras está en Suecia. 

 
Richard Ryan, Stockholm Visitors Board 
 

S E R V I C I O S  A  LOS  V I S I T A N T E S  D E  N E G O C I O S   

 Recibimiento en el aeropuerto 

 Traslado al hotel mientras recibe una presentación sobre Suecia, los suecos y 

una mirada en la cultura y el comportamiento  

 Servicios de traducción e interpretación 

 Servicios de Centro de Negocio: mecanografía, impresiones, presentaciones, 

etc. 

 Guía en Estocolmo en coche, autobús o a pie  

 

Ofrecemos “Suecia y los suecos” y “Cómo hacer negocios con los suecos” como presentaciones cortas 

de 30 minutos o como seminarios de un día. 

 

Al recibir “información interior” sobre Suecia, la cultura y cómo los suecos piensan y actúan, usted 

será más eficiente a la hora de hacer negocios en el país. El conocimiento simplificará la 

comunicación en las relaciones de negocio en Suecia y facilitará las negociaciones. Vamos con usted a 

sus reuniones de negocios, para interpretar, y le trasladamos a tiempo a sus citas mientras usted puede 

ver algo nuevo y diferente.  

 

Podemos venir a verle al hotel para presentarnos y ofrecerle una propuesta.  

Nuestros servicios se ofrecen en inglés y español. Bienvenido a contactarnos hoy. 

 

Sturegatan 64, 114 36 Stockholm  0735 07 47 44, 0709 96 86 22   

maribel.alvarez@alfombraroja.se  ann-marie.naslund@alfombraroja.se 

www.alfombraroja.se 

Bilaga 13 Spanskt produktblad ”Asistencia para las relaciones de negocios- y servicios 

personales para el visitante extranjero” 

 

mailto:ann-marie.naslund@alfombraroja.se
http://www.alfombraroja.se/
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Bilaga 14 Spanskt produktblad ”Alfombra Roja”forts. 
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Bilaga 15 Spansk broschyr 
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Bilaga 16 Svensk broschyr 
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Uppslag 1        Uppslag 2 

 

 

Uppslag 3                   Uppslag 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 17 Spansk produktpärm forts. 
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    Uppslag 5                        Uppslag 6 

    Uppslag 7                       Uppslag 8 
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Uppslag 9 
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   Uppslag 1      Uppslag 2 

 

 

 

 

Uppslag 3                Uppslag 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 18 Svensk produktpärm forts. 
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Uppslag 5    Uppslag 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppslag 7        Uppslag 8 
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Uppslag 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


