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Under en arbetsdag gör vi många olika saker och har behov av 
kontorsytor där både liv och rörelse och koncentration behöver 
få ta plats. Det aktivitetsbaserade kontoret är egentligen mer ett 
arbetssätt som bygger mycket på modern, flexibel teknik och 
att man utgår från arbetsuppgifter, aktiviteter och mål snarare 
än närvaro på kontoret och en fast, individuell arbetsplats. 

På kontoret utnyttjar man det genom att skapa olika typer av zoner som ger stöd till de skiftande 
behov som finns vid alla de varierande arbetsuppgifter som ett arbete innebär. 

I ett aktivitetsbaserat kontor har man möjlighet att variera arbetsplatsmöbleringen i en skala från 
enskilda arbetsplatser till stora grupp- och/eller projektbord. Här finns ytor lämpliga för samverkan 
och ytor att dra sig undan till när man vill fokusera. Man arbetar med olika ljudzoner, från tystare till 
mer livliga eller aktiva ytor. 

Det aktivitetsbaserade kontoret löser en hel del av störningsproblematiken med de öppna kontoren 
och är bra ur ergonomisk synpunkt då medarbetarna byter arbetsplats fler gånger under dagen bero-
ende på vilken arbetsuppgift som ska utföras – bara för att nämna några av fördelarna. Andra är ökad 
kreativitet och trivsel, kunskapsåterföring och flexibilitet. 

Det aktivitetsbaserade 
kontoret

För mer information om alla våra nyheter och övriga produkter besök horreds.se

Se mer på 
vår nya hemsida
www.horreds.se
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Rusar iväg till den personliga 
förvaringen. Är redan sen. 
Lägger in mappen och datorn 
och låser. Går för dagen.

                                          

Kopplar upp mig för att skriva några mail på en av 
de snabba platserna i den aktiva zonen.

Tar mig en våning upp för att träffa Per på ekonomiav-
delningen, som sitter i ett traditionellt kontor med fasta 
platser. Han har bokat ett samtalsrum för vår avstämning 
av rapporten. Jag kopplar ihop min bärbara dator med 
skärmen på väggen.

Mötet avslutas och jag tar mig tillbaka 
till mitt våningsplan. Dags för kaffe. 
Tar med mig min mugg till mellanzonen, 
där projektbordet finns. Väntar in tre av 
mina medarbetare för veckans arbets-
möte.

Min arbetsgrupp dyker upp. 
Alla kopplar upp sina datorer 
och diskussionen är igång.

Lunch. Jag och Maria avrundar 
och summerar de viktigaste 
punkterna från avdelningsmötet 
efter lunchen i ett gående möte 
runt kvarteret.

Jag behöver avsluta en hel del skrivar-
bete på egen hand och tar mig till den 
tysta zonen. Stänger av mobilsignalen och 
slår mig ner för att arbeta koncentrerat.En kund söker mig på mobilen, jag 

tar samtalet i ett tyst rum.

Chatmeddelande på skärmen, Lisa på 
marknadsavdelningen söker mig för att 
visa den senaste kampanjen. Meddelar 
att jag kan träffas klockan fyra. Vi be-
stämmer att vi passar på att kombinera 
presentationen med en kaffe vid bordet 
utanför pentryt.
r pentryt.

Passerar Henrik på min väg till pentryt och 
passar på att kolla hur helgen varit. Tar en 
kaffe med Lisa i den aktiva zonens soffgrupp 
och diskuterar hennes förslag. 

Jag kommer till jobbet och hämtar min mapp och 
bärbara dator i den personliga förvaringen vid entrén. 
Lasse kommer samtidigt. Efter en snabb koll i våra 
respektive almanackor bokar vi ett möte nästa dag.
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TIN är ett modernt konferensbord som präglas av lätthet och tyd-
lighet med genomtänkta och innovativa detaljlösningar. Konens 
perforering ger bordsskivan ett lätt, nästan svävande uttryck. 

DESIGN: Morgan Rudberg och Lars Pettersson

Tin Konferensbord

Siglo är en arbetsplats med mycket attityd 
men på ett sparsmakat sätt där detaljerna 
framhäver den profil man vill ha för stunden. 

DESIGN: Fredrik Matsson

Siglo Arbetsbord

TOOL är ett verktyg för stundens uppgift. När man 
behöver reda ut, tänka efter, få iväg, kolla upp, 
plita ner, läsa på, prata ut eller bara snurra runt.

DESIGN: Fredrik Matsson

Tool Touch Down 
arbetsplats

Att sätta sig i Mute är en upplevelse. Det är förvånande hur stor 
skillnad det är på ljudnivån utanför och inuti. Med sina klädda väggar 
och tak känns det helt enkelt som att sätta sig i ett helt annat rum. 

DESIGN: Fredrik Matsson

Mute “Tankebubbla”

Cellkontoret håller på att bli ett minne blott. Självklart måste arbets-
platserna ändras med förutsättningarna! Nomono 2013 är ett tydligt 
exempel på detta. DESIGN: Fredrik Matsson

Nomono Mötesbord 

VX konferensbord bygger på ett unikt metallunderrede spe-
ciellt anpassat efter de hårda krav som moderna brukare har. 
Hanterar både Link, Henry, Fri och VX bordsskivor.

VX Konferens-/Projektbord 
med HUB
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Horreds satsar!
Vår vardag består av till 95 % kundanpassade kontorsmöbler.

Idag ser vi dessutom ett ökat behov av nya och anpassade 
mötesplatser i den nya sortens kontorslandskap.

Därför kommer vårt fokus framöver vara just mötesplatsen.

Det visar vi i år med lanseringar av MUTE, Nomono mötesbord 
och VX mötesbord.

Favoriter från förra året är TOOL och TIN!!

ETT SPÄNNANDE SAMARBETE 
MER är ett arkitekt- och konsultföretag som erbjuder hela kedjan av kompetenser som kan behövas i 
samband med en kontorsförändring. På MER har vi arbetat med och i aktivitetsbaserat kontor sedan 
mitten av 90-talet och är experter på att skapa bra aktivitetsbaserade arbetsplatser. Vi vet hur man skapar 
engagemang hos personalen, hur man får kontoret att fungera rent praktiskt och vilka funktioner som ger 
mest nytta för pengarna samt är estetiskt tilltalande, naturligtvis. Årets monter är formgiven av MER.
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