
   

2018-01-08 

 
ICF varumärken –  

Riktlinjer för titulering efter ICF-godkänd utbildn ing 
 

International Coach Federation (ICF) är världens största partsneutrala yrkesorganisation för coacher. 
ICF tillhandahåller kvalitetssäkring av coacher och utbildningar. 

Kärnvärden är integritet, excellens, samverkan och respekt. 

 
ICF Sveriges Etiska råd fick under 2016 i uppdrag av ICF Sveriges styrelse att tydliggöra hur ICF 
varumärken och logotyper ska användas. Efter samråd med varumärkesansvariga på ICF Global har vi 
utarbetat riktlinjer som riktar sig till olika målgrupper. Felaktigt användande kan leda till anmälan till ICF 
Ethical Review Board.  
 
Företag som utbildar coacher kan ansöka om att få hela eller delar av sina utbildningar godkända av ICF.   
Alla ICFs godkända utbildningar och utbildningsleverantörer finns länkade här: 
http://coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2106&navItemNumber=579 
 
 
Riktlinjer för titulering och beskrivning av utbild ning 

Till titeln kan du addera utbildningsföretagets namn, kursens namn och en beskrivning om du vill, se nedan.   
 
Om du godkänts från en utbildning som är minst 125 timmar.   

Utbildning som vanligtvis pågår under 12-15 månader och innebär en fördjupning av kompetenser. 
Titel:   Diplomerad coach eller Diplomerad coach från ABC-företaget 
Kursnamn: ABC-företagets fördjupningsutbildning inom coaching (fråga utbildningsföretaget) 
Beskrivningar:  Godkänd av International Coach Federation 
  Alt. Uppfyller ICFs utbildningskrav för PCC-certifiering 
 
Om du godkänts från en utbildning som är 60 - 124 t immar 

60 timmars utbildning betraktas som grundutbildning. Utgör också utbildningskrav för medlemskap i ICF. 
Titel:   Diplomerad coach eller Diplomerad coach från ABC-företaget 
Kursnamn: ABC-företagets grundläggande coachutbildning (fråga utbildningsföretaget) 
Beskrivningar:  Godkänd av International Coach Federation 

 Alt. Uppfyller ICFs utbildningskrav för ACC-certifiering 
 
Om du godkänts från en utbildning kortare än 60 tim mar 

Vidareutbildning som också är lämplig vid omcertifiering. 
Titel:   ---   
Kursnamn: ABC-företagets vidareutbildning (fråga utbildningsföretaget) 
Beskrivningar: Godkänd av International Coach Federation 
 
Om din utbildning ännu inte avslutats får du skriva som exemplen ovan men ersätta ”Diplomerad coach” med 
”Pågående utbildning”. 
 
 
Så här får du INTE använda varumärket ICF 

-  Andra tituleringar och beskrivningar än ovan kan förekomma men en deltagare som enbart 
genomgått en utbildning, dvs inte är ICF-certifierad, får inte använda begreppen ICF, ACC, PCC, 
MCC i sin titel.  

- ICF-utbildad eller ICF-diplomerad – ICF utbildar inte utan är en partsneutral yrkesorganisation som 
kvalitetssäkrar coacher. 

- ACC (PCC, MCC) -diplomerad – En sådan beteckning finns inte och degraderar ICFs varumärke. 
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- ACC (PCC, MCC) -utbildad – ACC är benämningen på en certifiering. Får ej användas i samband 
med utbildning. 

- En utbildning får inte kallas ACC (PCC, MCC) -utbildning eftersom dessa beteckningar är ett 
kvalitetskriterium för att en coach har klarat alla certifieringskraven (inte bara utbildningen).  

- Professionell ACC-coach – ordet professionell bör inte sammanblandas med ACC eftersom nästa 
certifieringsnivå är Professional Certified Coach. 

- ICF-coach – Benämningen får ej användas. Vi är inte anställda av ICF. Vi är medlemmar och/eller 
certifierade av dem.   

- Coachar enligt ICF eller ICF-coaching – ICF talar inte om hur vi ska coacha. ICF anger 
kärnkompetenser vi behöver tränas i samt tillhandahåller en möjlighet att bli certifierad och beskriver 
kraven för det.   

 
 
Vi tackar dig som respekterar ovan och vill värna om de kvalitetskrav som vår yrkesorganisation har 
utarbetat. Vid frågor – kontakta ditt utbildningsföretag eller ICFs etiska råd: etik@icfsverige.se  
 
 
ICF Sverige  
Etiska rådet 
 
 
 
Se även följande dokument som finns på ICF Sveriges  hemsida (icfsverige.se) 

- ”ICF varumärken - Riktlinjer för ICF medlemmar” 
- ”ICF varumärken - Riktlinjer för ICF-certifierade coacher 
- ”ICF varumärken - Riktlinjer för företag med ICF-godkända utbildningar” 

 
  
 
 
 


