Arbetsprover - innehåll
Sid 1 - 2: Urbanista
Produkttexter på www.urbanista.com/se samt information om Avicii Tribute
Concert på https://www.urbanista.com/se/tbf.
Sid 3: Lidl
Jag skrev förpackningscopy till Lidls eget märke Karléns inför julen 2019: glögg,
cider, pärondryck samt lemonad.
Sid 4 - 6: ICA
Jan - maj 2018 och nov 2017 - maj 2018 var jag på ICAs inhousebyrå och
jobbade bland annat med säsongskommunikation, SEO-anpassade webbtexter
samt butikskommunikation. Här är två affischer från en kampanj jag jobbat med
som ska få folk att äta mer vegetariskt.
Sid 7: Coop
Maj - nov 2019 jobbade jag på Coops inhousebyrå och jobbade bland annat med
säsongskommunikation, DR samt förpackningscopy.
Sid 8 - 11: Grythyttan Stålmöbler
Bilder från den årliga produktbroschyren som jag skrev 2011-2017. Jag
utvecklade varumärkets tonalitet och arbetade i sociala media, trycksaker samt
skrev www.grythyttan.net.
Sid 12 - 13: Telia
Jag arbetade med Telia 2012 - 2014 och tog fram manér för produktinformation
både för film och print. Manéret används fortfarande. Här är en broschyr om en
kommunikationstjänst.
Sid 14 - 15: Tieto
Arbetade med Tieto 2012 - 2014. Jag skrev bland annat produktinformation samt
kommunikation kring kampanjer. Både print och digitalt.
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Det pågår just nu en liten revolution. Allt fler byter ut
köttet, antingen delvis eller helt, mot grönsaker. Bli en
del av rörelsen och utmana andra att våga testa på
ica.se/vagatesta

Det pågår just nu en liten revolution. Allt fler byter ut köttet,
antingen delvis eller helt, mot grönsaker. Bli en del av rörelsen
och utmana andra att våga testa på ica.se/vagatesta

Långa, sköna dagar
proppfyllda med ingenting.

Vi planerar, bokar, fixar och ordnar för att de lediga dagarna ska bli så bra som möjligt. Men
handen på hjärtat – de bästa dagarna är väl de som tillbringas utan agenda? När vi struntar i
kalendern, släpper tiden lös och låter det spontana livet ta över. Så vi släpper alla måsten och
förväntningar och låter de skönaste dagarna på året gå till avslappning, vila och umgänge.
Alla möbler från Grythyttan Stålmöbler är riktigt bra sällskap för just sådan sysselsättning. I
soffor, stolar och runt bord samlas vi under den varma och ljusa delen av året, och i många
fall under årets alla årstider. Tidlös design, kvalitet som står sig i generationer och en
oöverträffad komfort gör att alltfler upptäcker glädjen i våra möbler. Vi är glada över att så
många väljer att spendera sina lediga stunder med våra trädgårdsmöbler.

Ny rubrik.

De ljumma sommarkvällarna
I sällskap med goda vänner skapas de finaste minnena. De ljusa, ljumma
sommarkvällarna bjuder in till umgänge och vi äter, dricker och låter
dagen bli till kväll, och kvällen till natt. Det är enkelt att träffas och umgås
på sommaren. Ett spontanbesök av grannarna blir en helkväll på altanen,
vännerna kanske tar med något att grilla och kommer över. De varma,
ljusa månaderna på året blir en tid fylld av ny energi, inspiration och allt
det där magiska som händer när vi umgås med nära och kära. Vi vet att
det finns många som uppskattar våra trädgårdsmöbler extra mycket
under denna sköna tid på året. Och våra möbler, de är byggda för att tåla
många långa middagar, luncher, fester och kalas. En investering i möbler
från Grythyttan Stålmöbler är en investering i många av dessa sköna,
ljumma sommarkvällar. Under många år framöver.
Inte undra på att vi nordbor gillar sommaren.

Den nya industrialismen

En ny typ av industri håller på att växa fram i Sverige. En
industri där hållbarhet, kvalitet och långsiktighet får väga
tyngst. En ny generation kompromisslösa producenter
vill kunna stå för sitt yrke och sina produkter till 100%.
Gamla hantverksmetoder tas upp på nytt för att utvinna,
tillverka och framställa produkter med högre kvalitet på
ett hållbart sätt. Den nya industrialismen innebär produktion med hjälp av tidigare generationers erfarenheter
och med kommande generationer i tankarna. Industriell
utveckling är en fantastisk företeelse, men utvecklingen
måste ske på ett hållbart sätt, något som alltfler får upp
ögonen för. Vi på Grythyttan Stålmöbler har jobbat så i
över 80 år så vi känner oss besjälade med utövarna.

Läs mer om några av dessa passionerade
producenter och deras verksamheter »

Trä – ett levande material

VÅRA TRÄDETALJER

Trädetaljerna i våra möbler är i teak, furu eller ek och är alltid
av absolut högsta kvalitet. På så sätt kan möblerna åldras
på bästa sätt och till och med bli vackrare av flitig användning. Precis som andra levande material så påverkas träet
av exempelvis luftfuktighet och solens strålar. Sköter du
om dina möbler kommer att kunna njuta av lystern i träet i
många år, trots att möblerna står utomhus.

Teak är ett lättskött och hårt träslag som kräver relativt lite
underhåll. När du köper möbeln är den obehandlad och blir
med tiden vackert silvergrå. Det enda som behövs är rengöring.
Skura med såpa eller diskmedel. Du kan även slipa ytan med ett
finkornigt sandpapper. Vill du behålla den bruna tonen kan du
olja in med lämplig teakolja.

Det är skillnad på furu och furu. För att våra möbler ska
få högsta kvalitet använder vi endast virke med stående årsringar i våra furumöbler. Då har årsringarna samma riktning
som kortsidan vilket innebär en obefintlig risk för kupning av
brädan. Man får också en hårdare yta på produkten som ger
mer formstabila och mindre sprickbenägna trädelar – detta är
furu på en helt ny nivå.

ten och annan typ av slitage. När du oljar in dina ekmöbler på
nytt är det viktigt att du tvättar dem rena först. Använd såpa eller
diskmedel. Om möblerna blivit angripna av alger eller svartmögel kan de behöva behandlas med mögeltvätt eller liknande för
att få bort missfärgningar.

Vitlackad ek. Våra vita möbler är gjorda av ek som är lackad
med en lack som har en bra beständighet mot väder och vind
och möblerna kommer hålla sig fina länge om du bara håller
dem rena. Småskador ska lackas över så att fukt inte tränger in.
Ju bättre du tar hand om en ny möbel, desto längre håller den.

Furu. Endast de bästa timmerstockarna av furu går vidare till
förädling och blir ett förstklassigt snickerivirke. Sedan specialsågas virket så vi får stående årsringar, allt för att furun ska bli
mer formstabil och få en hårdare yta. Alltså perfekt att bygga
möbler av. Vår furu är oljelaserad med en lätt gulton för fin lyster.
Underhållet sköter du på samma sätt som oljad ek.

Oljad ek. Möblerna i oljad ek är ytbehandlade med en kvalitetsolja från fabrik. Bor du vid havet eller i skogen? Behovet av
underhåll varierar beroende på hur utsatt möbeln är för sol, vat-

Underhåll av trädetaljer är väldigt viktigt med tanke på vårt klimat och att trä är ett levande material. Läs om underhåll på:
grythyttan.net

Kvalitet sedan 1930
Historian om Grythyttan Stålmöbler sträcker sig över
fyra generationer och vår strävan efter långsiktighet och
kvalitet har fått prägla varje beslut vi tagit. Passion för
hantverket, en aldrig sinande nyfikenhet och ständigt
nytänkande har varit ledstjärnor genom alla år. Åtskilliga
timmar vid ritbordet, nätter i verkstan och diskussioner

30-talet

40-talet

med ledande arkitekter och designers har genom åren
resulterat i ett digert produktutbud. Några av Sveriges
mest framstående designers, däribland Carl Hörvik,
Rune Monö och Nisse Strinning har varit med och satt sin
prägel på Grythyttan Stålmöbler. Här får utvecklingen av
Fåtölj A2 visa hur vi sett ut genom åren.
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Telia Touchpoint
Enkel. Flexibel. Pålitlig.

En flexibel molntjänst

Fullt stöd för mobilt arbetssätt.

Telia Touchpoint är en flexibel, kostnadseffektiv och ständigt uppdaterad molntjänst,
och eftersom ni abonnerar på tjänsten betalar ni bara för det ni använder. Tjänsten
ligger i Telias nät och kan alltid snabbt
anpassas till förändringar i er verksamhet.

Telia Touchpoint stödjer ett mobilt arbetssätt
fullt ut. Välj vilken terminal som passar bäst för
stunden. Låt närvarostatus och chatt göra det
enklare att samarbeta effektivt och att snabbt
kunna lösa problem oavsett var du befinner
dig. Rätt funktionalitet vid rätt tillfälle ger ökad
effektivitet och flexibilitet för användarna.

Nöjdare kunder
Tydlig närvaroinformation ända ut i mobilen gör
det enkelt för medarbetare och kunder att få tag
i rätt kompetens. Om användaren är upptagen
finns information om när personen är anträffbar igen. Med ökad tillgänglighet och smarta
funktioner som till exempel chatt, kan medarbetare ägna mer tid åt kunder, snabbt lösa problem och ge bästa service i alla situationer.

Användaren i fokus
Telia Touchpoint är utvecklad med användaren
i fokus. Det är en användarvänlig lösning för all
kommunikation med enkla och intuitiva funktioner.
Införandet i verksamheten går snabbt eftersom
Telia Touchpoint har en låg inlärningströskel.

Nya beteenden kräver moderna hjälpmedel
Ett telefonmöte på tåget, ett kundsamtal utanför barnens förskola eller en chatt med en
kollega hemifrån. Många arbetar alltmer flexibelt för att kunna spara tid, vara mer tillgänglig och arbeta mer effektivt. Dagens sätt att arbeta ställer höga krav på företagets kommunikationsverktyg.
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Telia Touchpoint tar ett nytt grepp om företagets kommunikation. Smarta och smidiga funktioner gör att ni kan få ut max av ert arbetssätt. Telia Touchpoint är mer än bara en växeltjänst,
det är en modern kommunikationslösning som underlättar samarbetet och ökar tillgängligheten. Den är helt molnbaserad och kräver därför ingen investering. Ni kan själva enkelt administrera och konfigurera lösningen på webben. När ni väljer Telia kan ni även räkna med att
tjänster, nät och terminaler samspelar och fungerar stabilt, säkert och störningsfritt.

Vill du veta mer om Telia Touchpoint?
Hör av dig till din Teliakontakt eller
ring oss på 90 400.

Med Telia kan du räkna med:
• Kraftfulla och driftsäkra nät med säkerhet
i världsklass
• Ledande teknisk expertis
• Ständigt fokus på användarvänlighet och
nya beteenden
• Det bredaste utbudet av servicetjänster
• Verktyg som underlättar dagens och morgondagens arbetssätt
• Ständig utveckling av nya funktioner som ökar
mobilitet, effektivitet och arbetsglädje

Telia Touchpoint

En modern kommunikationslösning i molnet

Enkla och intuitiva funktioner

Anpassa Telia Touchpoint
efter era behov

Du har alltid tillgång till alla funktioner oavsett var du befinner dig. Med Telia Touchpoint blir det enklare
att samarbeta både internt och externt, och du får alltid en enhetlig och smidig kommunikation. Du och
dina kollegor kan ägna mer tid åt kunderna, blir mer tillgängliga och ge bättre service till kunderna.

Enklare att arbeta var du vill

Enklare att hantera din telefoni

Med Telia Touchpoint är kommunikationen där du är,
oavsett om du väljer mobil, telefon, läsplatta eller dator.
Rör dig fritt och byt enhet mitt under pågående samtal
eller möte. Du kan till exempel påbörja ett samtal i datorn
och sedan övergå till mobilen om du är på språng. Med
Telia Touchpoint kan du uppleva fördelarna med fullständig rörlighet.

Både användaren och administratören gör enkelt
inställningar och ändringar i realtid i Telia Touchpoints
självserviceportal på webben. Där kan ni också få hjälp
att komma igång, läsa manualer med mera.

Det finns tre olika användarpaket. Låt varje användare få
det som passar bäst.

Attendant
För telefonist.
Valfrihet av terminal
och samlad
kommunikation.

Unified
För valfrihet av
terminal
och samlad
kommunikation.

Basic
För användare med
behov av fast telefon
eller enkel mobil. Även
för funktionstelefoner
eller konferensrum.

• Växelfunktioner
• Röstbrevlåda
• Touchpoint Web

Din app ser likadan ut i alla enheter. Välj den enhet och
det kommunikationssätt som passar bäst för stunden.

• Telefonistfunktionalitet

• Automatisk hänvisning
• Närvarostatus
• Chat
• Företagskatalog
• Touchpoint App
• Touchpoint Softphone

• Automatisk hänvisning
• Närvarostatus
• Chat
• Företagskatalog
• Touchpoint App
• Touchpoint Softphone

• Växelfunktioner
• Röstbrevlåda
• Touchpoint Web

• Växelfunktioner
• Röstbrevlåda
• Touchpoint Web

Tillval
Efter att ni har valt användarpaket kan ni välja till:

Enklare att vara tillgänglig

Enklare att sitta i växeln

Kom-igång paket

Mobilabonnemang

I appen ställer du in din närvaro och hänvisningen sker
automatiskt. Du kan också vara med i en eller flera
svarsgrupper som det är smidigt att hoppa i och ur med
hjälp av appen.

Telefonistapplikationen är mycket lätthanterad. Det
är enkelt att hantera inkommande samtal, från datorn,
mobilen eller IP-telefonen. Och faktum är att alla kan
sköta växeln, oavsett var de befinner sig.

Våra specialister hjälper er med inställningar, dataöverföring och utbildning av telefonist så att ni
enkelt och smidigt kan börja använda Telia Touchpoint. När allt är klart kan du även låta oss visa
dig och dina medarbetare hur era nya funktioner
fungerar så att ni kommer igång på nolltid.

Med Telias mobilabonnemang får ni bästa möjliga
användarupplevelse och en leverantör som tar
helhetsansvar. Genom att välja Office Extension får
ni total kontroll över er kommunikation och ringer
till fastnätstaxa.

Enklare att hitta dina kollegor
Med närvarostatusen ser dina kollegor om du är tillgänglig
eller upptagen. Du kan då ringa eller chatta med dem
direkt. Det går också söka på kompetens eller funktion om
du inte vet namnet på personen du söker. På så sätt kan ni
samarbeta effektivt, undvika långa mejlslingor och snabbt
lösa uppgifter.

Telefoner och extra funktioner
Behöver du telefoner, tjänster, eller funktioner som
inte ingår som standard, kan du till exempel välja
till: avancerad svarsgruppsfunktionalitet, spärrtjänster, användarstöd och telefonkonferens.

tieto.se/lifecare

Kan du enkelt
höja nivån på
omsorgen?

Med mobila lösningar kan du faktiskt det.
Mobila lösningar kopplade till administrativa system
har gått från spännande försök till lönsamma lösningar för allt ﬂer svenska kommuner. Tietos Lifecare
mobila lösningar effektiviserar schemaläggning,
resursplanering, hantering av nycklar och dokumentation på ett sätt som bara skapar vinnare med upp till

20% ökad produktivitet. Mobila lösningar bidrar även
till ökad kvalitet och säkerhet för både personal
och användare – en trygghet i omsorgen.
Vill du också öka din omsorg? Kontakta oss idag för
mer information.

tieto.se/almedalen

Framtiden ser ljus ut.
I Almedalen kan du titta lite närmare på den.

Träffa Tieto under Almedalsveckan och bli inspirerad om
hur IT kan bidra till en bättre samhällsutveckling.
Välkommen till våra debattseminarier och få en glimt av
en ljusare framtid. Ämnen vi tar upp är bland annat: Vad
krävs för att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata
digitaliseringens möjligheter på ett säkert sätt?

Vad tjänar samhället på teknologiska lösningar inom vård
och omsorg? Hur kan vården och skolan förbättras av nya
IT-strategier? Och hur kan IT bidra till ett hållbart samhälle?
Följ aktuella ämnen, datum och tider på Almedalsbloggen:
tieto.se/almedalen

