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Populärvetenskapliga presentationer (workshops, seminarier och föredrag) i urval:
(svenska och engelska):
2019
Föreläsning & workshop: ”Forma kontoret för en god arbetsmiljö” 2 st föreläsningar. Stockholm,
24/10. Arrangör: Gilla jobbet konferens
Föreläsning & workshop: ”Olika kontorslösningar - dess inverkan på arbetsmiljö & hälsa”
Stockholm, 8/5. Arrangör: Arbetsgivarverket
Föreläsning: ”Nytt kontor för JUSEK– vad man ska tänka på” Stockholm, 6/3. Arrangör: JUSEK
& Civilekonomerna
2018
Föreläsning: ”Socialt hållbar arkitektur– forskning & praktisk tillämpning”, Konferens
Social hållbarhet i samhällsplaneringen, Stockholm (29-30/5). Arrangör: Teknologiska
institutet
Föreläsningsserie: ”Nytt kontor för SIDA – vad man ska tänka på” 2 st föreläsningar. Stockholm,
17/3 – ledning, 15/5- personal). Arrangör: SIDA
Föreläsning: ”Socialt hållbar arkitektur– forskning & praktisk tillämpning”, Konferens Social
hållbarhet i samhällsplaneringen, Stockholm (29-30/5). Arrangör: Teknologiska institutet
Föreläsningsserie: ”Nytt kontor för SIDA – vad man ska tänka på” 2 st föreläsningar. Stockholm,
17/3 – ledning, 15/5- personal). Arrangör: SIDA
Föreläsning: ”Kontorsmiljöns påverkan – flexibelt kontor”, Stockholm (18/3). Arrangör:
Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Föreläsningsserie: ”Nytt kontor för SIDA – vad man ska tänka på” 2 st föreläsningar. Stockholm,
17/3 – ledning, 15/5- personal). Arrangör: SIDA
Föreläsningsserie: ”Nytt kontor för SIDA – vad man ska tänka på” Stockholm, 8/3. Arrangör:
JUSEK – det kommunala forumet
Föreläsning: ”Kontorsmiljöns påverkan – flexibelt kontor”, Stockholm (18/3). Arrangör:
Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Föreläsning: ”Kontorsarbetsplatser påverkan på individ & organisation”, Mariefred (31/1).
Arrangör: UUA - Universellt Utformade Arbetsplatser
Föreläsning: ”Miljöfaktorer på kontorets”, Inredningsarkitektur och möbeldesign, Stockholm
(18/1). Arrangör: Konstfack - möbel och inredningsarkitektur
2017
Föreläsningsserie: ”Flexibla kontoret” (Eng.: The Flexible Office). 2 st föreläsningar Centrum för
Global HRM, Göteborgs universitet (15/5), Lund universitet (15/11). Arrangör: Institutionen
för sociologi och arbetsvetenskap
Presentation: ”Kontorsmiljöns påverkan – flexibelt kontor” (Eng.: Office Environment Influence –
Flexible offices). Företagsringen, Norrköping, 27 sept 2017
Presentation: ”Kontor-Ledarskap” (Eng.: Office Environment-Leadership). SACO-chefsråd,
SACO, 6 sept 2017
Paneldebatt: ”Reclaim the brain – så skapar vi nytt fokus på jobbet”. Paneldebatt kring ämnet
hjärnstress, teknikstress och fomo. Nu krävs smart ledarskap för att återta fokus i floden av
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digitalt brus på scenen i Almedalen, Visby, Gotland. Arrangör: Tidskriften Chef, Almedalen, 5
juli 2017 (Invited keynote speaker)
Presentation: ”Framgångsrik process vid utformning av nya arbetsplatser” (Eng.: Successful
processes for designing new worplaces) Presentation vid Ergonomiträffen 2017, 17 januari.,
Falun, Sweden. Arrangör: Arbetsmiljö och miljömedicin, Uppsala universitet
2016
Presentation: ”Spelar kontorsmiljön någon roll?Forskningsöversikt & fördjupning i några
studier” (Eng.: Does office design matter? Overview of research and presentation of studies)
Presentation vid IMCsTemadag 2016, 17 januari., Växjö, Sweden. Arrangör: - Inomhusmiljö
Centrum, Växjö
2015
Föreläsningsserie: ”Kontorsmiljöns påverkan på anställda och organisationer” (Eng.: Office
Design’s Influence on Employees and Organizations) Föreläsningsserie 5 st föreläsningar 2027 augusti, Mälardalenshögskola (MDH). Presentationer i Eskilstuna, Bålsta, Nyköping
Presentation: ”Spelar kontorsmiljön någon roll? Fokus på Akitivetetsbaserat kontor” (Eng.: Does
office design matter? Focus on Activity based work) Presentation för Westander PR-byrå, 11
febr., Stockholm, Sweden.
Presentation: ”Vad är ett bra kontor? Olika perspektiv på Sveriges vanligaste arbetsplats”
Presentation för DTZ, 5 febr , 2015, Stockholm, Sweden
2014
Presentation: ”Spelar kontorsmiljön någon roll?” (Eng.: Does office design matter?) Presentation
för Riksdrottsförbundet, 29 oktober, Idrottenshus, Stockholm.
Presentation: ”Så chefar du i ett aktivitetsbaserat kontor” (Eng.: Leadership in activity
based offices). Paneldebatt arrangerad av tidningen Finansliv, 21 oktober, Operaterrassen,
Stockholm.
Paneldebatt: ”Förändringsresan”- att gå från ett kontor till ett annat” Eng. Panel
Discussion: ”Journey of Change – going from one office type to another.”). Ordf.:
KarinStåhl, GoToWork AB, övriga deltagare i panelen: Peter Östman, Kommunikationschef
Vasakronan, Jimmy Bengtsson, VD Arcona, 1 okt., Stockholm, Sweden.
Presentation: ”Vad är ett bra kontor? Olika perspektiv på Sveriges vanligaste arbetsplats”
Seminarieserie i Stockholm, Sweden. april-oktober (20-tal föredrag), 2014, Stockholm, Sweden
Presentation: ”Spelar kontorsmiljön någon roll? Fokus på Akitivetetsbaserat kontor” (Eng.: Does
office design matter? Fokus on Activity based work) Presentation för IKEA Älmhus, 15 maj,
Stockholm, Sweden.
Presentation: ”Spelar kontorsmiljön någon roll? Fokus på Akitivetetsbaserat kontor” (Eng.: Does
office design matter? Fokus on Activity based work) Presentation för Länsförsäkringar
Gävleborg, 15 maj, Gävle, Sweden.
Presentation: ” ”Spelar kontorsmiljön någon roll?” Presentation för Trafikverket,
Arlanda By, 6 maj, Gävle, Sweden, tockholm,
Presentation: ”Ledarskap och konflikter i relation till kontorsutformning” vid konferensen
”Office 2014. Kontorsutformning för framgångsrika arbetsplatser” 5 maj, Stockholm,
2013
Presentation: ”Ledarskap och kontorsmiljö” vid konferensen ”Framtidens kontor och arbetssätt”,
Stockholm den 9 oktober, 2013

Christina Bodin Danielsson, CV – Populärvetenskapliga presentationer
Period: 2006-2019
Presentation: ”Har kontorsmiljön någon betydelse?” Presentation av egen kontorsforskning för
Micasa, Vår gård, Saltsjöbaden den 16 maj, 2013
Presentation: ”Har kontorsmiljön någon betydelse?” Presentation av egen kontorsforskning för
SACO, Myntkabinettet, Gamla Stan, Stockholm den 16 maj, 2013
2012

Presentation: ”Kontorsmiljöns betydelse för hälsa och trivsel” Presentation av kontorsforskning för
Kungälvkommun den 19 september, Teatern Mimers-hus
”Kontorsmiljöns påverka, med fokus på kreativitet” Presentation av kontorsforskning för Sandvik Machining Solutions, Västberga, Stockholm den 27 mars.

Presentation:
Presentation:

Kontorsforskning. Del 1: Olika miljöfaktorer, del 2: Ett lean-anpassat kontor (2 tillfällen)
Om kontorsforskning samt förslag på ett lean anpassat kontorskoncept för SAAB Technologies,
Kallebäck, Göteborg, febr/mars

“Office Design’s Influence on Employees & Organizations. Two studies from a Doctoral
Thesis” vid School of Psychology, University of Queensland, Brisbane, Australien den 8 febr.

Presentation:
2011
Presentation:

“Office Design’s Influence on Employees & Organizations. Two studies from a Doctoral

Thesis” Presentation vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet den 8 nov.

Presentation: “Om estetikens inverkan på organisationer” Presentation av perceptionsprocessen
samt egen forskning om betydelsen av kontorets estetik den 29 sept. vid seminarium hos
Martela, Stockholm.
Presentation: ”Noise and Privacy in Office Environments” Presentation av kontorsforskning kring
ljud för Ecophone Offices, Europé i Stockholm den 14 juni
2010
Presenation: ”Har kontorsmiljön någon betydelse?” Presentation av kontorsforskning liksom förslag
på nytt fl”exkontor för Socialtjänsten i Kävlinge Kommun den 3 dec.
Presentation:”Kontorsforskning i praktiken. Kontoret som ett strategiskt verktyg” Presentation av
en studie kring estetiska & funktionella dimensioner i kontorsarkitekturen. Praktisk tillämpning
av forskning. Seminarium vid IFMA konferensen den 11 nov
Presentation:”Kontorsforskning i praktiken. Kontoret som ett strategiskt verktyg” Presentation av
en studie kring estetiska & funktionella dimensioner i kontorsarkitekturen. Praktisk tillämpning
av forskning. Seminarium vid IFMA konferensen den 11 nov
Presentation: ”Miljöfaktorer av betydelse på kontoret? (2 tillfällen) Presentation av kontorsforskning samt
presentation av förslag på nytt kontor för Arlanda Express, under junimånad, 2009
2007
Presentation: ”2st föreläsningar kring miljöpåverkan och kontorsmiljöner”, Oxie Stadsdelsförvaltnings
verksamhetsbehov. Seminarie och studiebesök vid byggnad ev.aktuell för flytt

2006
Presentation: ”Påverkar kontorsmiljön oss?” Föreläsn för skyddsombud SIF, Djurönäset, Värmdö
Presentation: ”Kontorsmiljö, hälsa & arbetstillfredsställelse” Föreläsning på Lantmäteridagarna,
Folkets Hus i Stockholm (Norra Bantorget)

