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Anne-Christine Smith driver Smith Utveckling AB sedan 1994 med Organisations- och
ledarskapsutveckling. Hon är Socionom och organisationskonsult och har fortsatt att utbilda sig
i arbets- och organisationspsykologi, konfliktlösning, handledning, systemiska konstellationer,
utbildningsplanering, psykosocialt arbetssätt samt är internationellt diplomerad yoga- och
meditationslärare.
Anne-Christines arbetssätt är lösningsfokuserat och upplevelsebaserat utifrån verksamhetens
mål och ramar. Ledarskapet integreras med deltagarnas erfarenheter, kunskap och konkreta
situation för att få tillstånd ett stödjande klimat och en lärande utvecklingsprocess i
organisationen.
Arbetssättet utgår från ett coachande och systemiskt perspektiv i organisationer, vilket
utvecklats utifrån mångårigt arbete i komplexa organisationer inom offentliga såväl som privata
företag med flera olika branscher och yrkeskategorier från 1980.
Anne-Christine har även erfarenhet från föreningslivet som lagledare och tränare. Hon har ett
helhetstänk och har utvecklat god självkännedom och kommunikationsförmåga. Hon drivs av att
skapa goda relationer; får omdömet att kunna skapa tillåtande atmosfär där man vågar utmana
och förändra tillsammans.
Författare till böckerna: “Giraffspråket-Känslans kommunikation, en väg till kontakt och
förändring.”(såld i över 20.000 ex) samt ” Här och Nu - Medveten närvaro genom
Kundaliniyoga och Giraffspråket.” Kommer med en ny bok i dec 2019 ” Förankra ditt ledarskap
- Se behov och gränser med giraffcoachen.”

I sitt företag arbetar Anne-Christine med chefer och ledare för utveckling av samarbete och
finna lämpliga strategier och strukturer för att utveckla verksamheten.
Att driva förändringsarbete, arbeta med lednings- och arbetsgrupper, konflikthantering,
medling, kommunikationsträning samt mindfulness och yoga. Handledning med chefer på olika
nivåer individuellt och i grupp. Hon har ett brett professionellt nätverk med andra konsulter där
en etablerad överenskommelse finns att stötta upp och bidra utifrån kundens behov.
https://youtu.be/HBjFrw4EH-U

- Kort film, där jag leder yoga i Kroatien.

Utbildningar och Examina
Socionomexamen
Socialhögskolan, 180p
Utbildningsplanering och
personalutveckling
Pedagogen 30 p
Konfliktlösning
Göteborgs Universitet 60 p
Arbets /organisations psykologi
Göteborgs Universitet 30 p
St Lukas förbundets 3-åriga utbildning i psykosocialt arbetssätt
Internationellt diplomerad yoga-och meditationslärare
Diplomutbildning i Handledning - Organisationspsykologi

8006
9206
9406
9412
9806
2004
2007

Exempel på utbildningar/kurser:
Non Violent Communication (Giraffspråket), utbildad och tränad i metoden under ett
antal återkommande kurser av grundaren.
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Förändringens Fyra Rum, Certifierad i Introduktion till fyrarummaren, Personlig
dialektik, Organisationsbarometern och Livstillfredsställelse.
Vuxenutveckling i arbetslivet, Arbetsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet
Achieving Organizational Health and Balance, Diagnosis and Regeneration;
Exraordinary Leadership, Creating and Nourishing a Culture of Leadership - Dalar
International Consultancy Inc
Fortbildning i Systemiska konstellationer, Hellinger institutet
Organisatoriska konstellationer, Hellinger institutet
Lösningsfokuserat förhållningssätt, Loft
Tränarutbildning, steg1,2,3
Kontinuerlig handledning som en kvalitetssäkring.
Psykodrama, T Westberg
Medling, E Lind
Stresshantering, Statshälsan
Flera vidareutbildningar i processform för att främja personlig utveckling och
kontinuerlig kompetensutveckling.

Yrkeserfarenhet
Smith Utveckling AB
Östra Sjukhuset, Göteborg
Steridos, Tyskland
Östra Sjukhuset, Göteborg

Sjukvårdsförvaltningens
Kansli, Göteborg

Organisationskonsult
Personalutvecklare
Personalutvecklare
Personalutvecklare
Klinikadm/ HR-chef
Personalkonsulent
Personaladministratör
Personaladministratör

9411-ff
9211-9410
9008-9210
9002-9007
8901-9001
8405-9001
8201-8404
8006-8112

Förtroendeuppdrag
Anne-Christine var en av initiativtagarna till att starta Centrum för konflikthantering, för
att sprida kunskap om konflikthantering och medling.
Är aktiv i Fyrarummarens Användarforum, för att utveckla och utvärdera teorin och
förändringsverktyget Förändringens Fyra Rum.
Är aktiv i SFSK, Svenska föreningen för systemiska konstellationer –ett nätverk för
systemiskt förhållningssätt. Hon håller i träningsgrupp i systemiska konstellationer.
Var vice ordförande i Beteendevetarföreningen 2006-2011

Konsultuppdrag
Chef och ledare
Chefscoachning och chefshandledning individuellt och i grupp
Ledningsgrupputveckling inomVGR, kommuner och privata företag
Organisationsanalyser
Utarbeta ny affärsplan
Effektivisera verksamheter
Partnering
Genomförda utbildningsinsatser
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Utbildning i kommunikation
Utbildning i konflikthantering
Utbildning i mindfulness och yoga
Traineeutbildning
Utbilda arbetslag
Förändringsledarutbildning
Projektledarutbildning
Retreat –yoga kurs
Utbildning av blivande hälsocoacher
Utbildning av blivande danspedagoger
Framgångsrikt samarbete
Andra uppdrag
Konflikthantering
Team och grupputveckling
Starta upp nya avdelningar inom sjukvården
Medling
Utvecklingsarbete
Yogaklasser

Metodik i våra uppdrag
Vi använder till stor del upplevelsebaserad metodik där teori, praktik samt reflektion
kombineras. Metodiken förutsätter allas aktiva medverkan och personliga erfarenheter
används, vilket gör inlärningen stark och meningsfull. Det är ett processinriktat
arbetssätt där gruppen och konsult tar ansvar för de behov gruppen har i syfte att
utveckla kompetens och förståelse för förändring.

Uppdragsgivare
Näringslivet
Swedish Club
Volvo
Peab
Semcon
Knowit
Hogia
Gryaab
Regionteater Väst
Unifaun
Posidon
Vigor
Hjällbo Bostaden
Confex
Kulabodan
Sveriges Ridgymnasium
Move Dansstudio
Olika privata förskolor
Sensus studieförbund
Kommuner
Göteborg
Partille
Alingsås
Skara

Munkedal
Sotenäs
Lerum
Höör

Trollhättan
Orust
Jönköping

Vård och omsorg
Sahlgrenska Universitetssjukhus
Närhälsan
Folktandvården
Hallands län
Skaraborg
NU-sjukvården
Gärdets vårdcentral
Hälsan och Arbetslivet
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Ideella organisationer
Djurens rätt
Röda korset
Bris
Friskis och Svettis

MOD

Diverse
Trafikverket
Skatteverket
Chalmers
KTH
Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen
Göteborgs Universitet Göteborgs Stift
Högskolan Väst
Kvinnofolkhögskolan
Polisen Göteborg
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