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Årsberättelse ICF Sverige 2020 
 

Det här är berättelsen om ICF Sveriges 2020. För dig som vill ha mer siffror, fakta etcetera hänvisar vi 
årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020.  

2020 var ett år som inget annat. Coronapandemin förändrade allt och vände upp och ner på 
etablerade sanningar, hur vi jobbar tillsammans och på hur vi coachar våra klienter. Det har varit 
tufft ekonomiskt för många, men det har också varit ett år där vi lärt oss mycket, hittat nya vägar och 
där många har haft tid till fort- och vidareutbildning. 

Det här har givetvis även påverkat ICF och vårt arbete i styrelsen. Den styrelse som valdes vid förra 
årsmötet har till exempel aldrig träffats fysiskt, utan alla möten har genomförts på digitala 
plattformar.  

Fokusområdena 2020 – Vår kompass 

 

Ett av fokusområdena för 2020 har varit att 
skapa ordning och reda i de interna 
strukturerna, arkiveringssystem och 
kommunikationskanaler. Det låter kanske lite 
tråkigt och oväsentligt, men det handlar om 
att skapa de rätta förutsättningarna för att vi 
som förening ska bli effektiva, att vi ska 
underlätta volontärernas arbete och inte 
minst göra föreningen mindre beroende av 
personliga dropboxkonton och osäkra 
kommunikationslösningar. Vi har börjat jobba 
i ett bokningssystem för webinarier och 
möten som underlättar byråkratin för 
volontärerna och underlättar hanteringen av 
CCE-poäng, och vi har gått över till att hålla 
våra webinarier i Zoom, med alla de finesser 
det innebär. Alla dropboxkonton är avslutade 
och vi har gått över till Googles molnlösning 
och skapat en portal för volontärerna. För att 
skapa tydlighet har vi gjort en 
arbetsbeskrivning och skrivit ett nytt kontrakt 
med vår ekonomibyrå. Vi har sett över 

ekonomin och letat saker att spara på och vi 
har tecknat en försäkring för föreningen och 
styrelsen.  Vi har helt enkelt tagit ett stort 
steg mot en mer professionell och modern 
organisationsstruktur.  

Ett annat fokus för styrelsen har varit att 
skapa så mycket nytta för medlemmarna som 
möjligt och att, genom en förnuftig ekonomisk 
förvaltning, försöka hålla nere avgiften. 
Eftersom vi har en bra kassa och lyckats hålla 
kostnaderna nere så beslutade vi att betala 
tillbaka en del av årsavgiften till 
medlemmarna. Totalt återbetalades 130 000 
kronor. Möjligheter gavs också att delbetala 
årsavgiften, för att göra det lite enklare för 
dem med ansträngd ekonomi. 

Någonting verkar vi ju göra rätt. För trots det 
tuffa läget så har vi under året haft en 12-
procentig ökning av antalet medlemmar, från 
353 till 394. 

Ett tredje fokusområde som kan urskiljas 
under 2020 är att vi långsiktigt arbetat på att 
stärka kunskapen om coaching hos 
potentiella upphandlare av coachingtjänster 
och generellt ute i samhället. Vårt mål är att 
positionera oss ICF coacher som den högsta 
professionella standarden inom coaching. Som 
en del i den planen har styrelsen dels arbetat 
på en marknadsföringsplan, dels arbetat med 
en skrift med tips till upphandlare av 
coachingtjänster som kommer att presenteras 
under 2021.   
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Medlemsnytta – Vårt primära syfte  

Det måste vara tydligt vad som är nyttan av 
att vara med i ICF. Som förening är vi dock inte 
starkare än våra medlemmar. Vi är helt 
beroende av alla som bidrar som volontärer, 
från styrelsen till de frivilliga i olika 
arbetsgrupper, råd och forum. Det är vi 
tillsammans som skapar nyttan av att vara 
medlem i ICF. 

 

En direkt medlemsnytta är att vi erbjuder fort- 
och vidareutbildning. Inte minst för att kunna 
dela ut de CCE poäng som behövs för om-
certifiering. Totalt under året har ICF 
arrangerat 27 webinarier/utbildningstillfällen 
med olika intressanta teman, från ”coachens 
verktygslåda” till hur man arbetar med 
professionell coaching inom IKEA.  

Webinarierna/utbildningarna har lockat över 
1500 deltagare i webinarierna och genererat 
45,5 CCE-poäng. Under året har vi succesivt 
börjat lägga ut webinarierna på vår YouTube 
kanal, via denna har ytterligare ca 1200 
personer tagit del av webinarierna. Dessutom 
har vi under året producerat 11 avsnitt av 
”Coachpodden”, som laddats ner över 6 000 
gånger. Det är stort, och det betyder att vi når 
ut till andra än bara oss medlemmar. 

Det skrevs också en hel del artiklar. 
Redaktionsrådet försåg under året oss 
medlemmar och marknaden med intressanta 
inspel kring coaching, vad det är och hur det 
används. Vi fick också massa användbara 
konkreta tips att jobba på själva, eller ta med 
oss till våra klienter. Under 2020 publicerade 
redaktionsrådet 30 artiklar. Det mesta var 
egenproducerat, men några kom från 

medlemmar och ICF Global. Våra nyhetsbrev 
är också en viktig informationskanal. Vi 
skickade ut tre sådana via mail till våra 1 800 
prenumeranter.  

Det är en ju förstås en hel del roligt jobb att 
skapa alla de här mötena, webinarierna, 
artiklarna och poddarna, och vi tar tacksamt 
emot fler intresserade som vill bidra på olika 
sätt. 

Ytterligare ett sätt att kommunicera och 
sprida viktig medlemsinformation är via våra 
medlemsbrev, det blev totalt 11 sådana under 
året.  

Att hantera etiska frågor är en av de viktigaste 
funktionerna för en professionell 
branschorganisation. Att vara en certifierad 
ICF coach innebär att man ställer upp och 
lever de etiska riktlinjer som ICF står för. 
Medlemmar som inte följer de etiska 
riktlinjerna kan i värsta fall uteslutas och bli av 
med sin certifiering. I ICF Sverige har vi ett 
Etiskt Råd som under året haft ett tiotal 
ärenden som handlat om hur enskilda 
medlemmar har följt de etiska riktlinjerna. 
Medlemmarna i rådet har också översatt den 
nya moderniseringen av riktlinjerna, som 
tagits fram av ICF Global, och uppdaterat 
innehållet om etik på hemsidan. Rådet har 
gått från fem till tre medlemmar under året 
och söker nya medlemmar. 

Ett enkelt och tydligt sätt för alla medlemmar 
att bidra till medlemsnyttan, och samtidigt få 
mycket tillbaka, är att delta i någon av ICFs 
coachcirklar. Coachcirklarna startar vid två 
tillfällen varje år; september och februari. 
Varje cirkel pågår under tre månader, där 
medlemmar både får möjlighet att träna sin 
coaching och bli coachad. Vi öppnade under 
året upp för icke medlemmar att, mot 
betalning, delta i cirklarna. Under 2020 deltog 
22 medlemmar i vårens coachcirkel och 15 
under hösten. Det anordnades dessutom en 
engelskspråkig coachcirkel med 12 deltagare. 

Det finns en stark efterfrågan, både bland 
medlemmar, upphandlare och partners, på att 
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ta del av forskning kring coaching, dess 
effekter och hur coaching fungerar. Många vill 
till exempel veta vilka effekter coaching 
egentligen har, vad som är best practice inom 
coaching samt vad som forskats om 
teamcoaching och neuroscience. Forskning är 
hett och intressant, men också ganska 
komplicerat. Därför har ICF ett 
Forskningsforum som arbetar med att bevaka, 
tolka och popularisera forskning i och om 
coaching. Under året har samtliga ledamöter i 
forumet slutat och vi tackar dem för deras 
arbete. Men det betyder att vi nu är i en 
omstart av forskningsforumet och söker några 
volontärer som skulle tycka det vore roligt att 
ta sig an forskningsfrågorna. 

Vi har alla gått någon form av coachutbildning 
hos en av ICF-ackrediterad utbildare. Att de 
har den här ackrediteringen borgar för att de 
utbildningar de ger byggs på ICFs 
kärnkompetenser och bedrivs på ett 
professionellt sätt. I styrelsen har vi en 
samordnare för kontakterna med 
utbildningsföretagen, som har etablerat ett 
nätverk/kontaktforum för utbildarna för att 
diskuterar branschgemensamma frågor 
som rör utbildningsföretagen och ICF. 
Under 2020 hölls två sådana möten.  En lista 
på utbildningsföretag som är ackrediterade av 
ICF i Sverige, finns nu på hemsidan. Det var 
under 2020 en av våra mest besökta sidor. Det 
är många som vill kolla med oss innan de 
anmäler sig till en utbildning. 

När det kommer till kärnkompetenserna har 
de uppdaterats under året och de har 
översatts till svenska. För er som inte hunnit 
med det så rekommenderas att gå in på 
hemsidan och läsa igenom såväl revideringen 
av kärnkompetenserna som omarbetningen av 
de etiska riktlinjerna. 

Vi har i styrelsen konstaterat att det allt oftare 
frågas efter certifiering i upphandlingar och 
uppköp av coachingtjänster. Därför är det 
viktigt att vi har ett kvalitetssäkrat, men också 
rimligt enkelt och tydligt, sätt att skaffa sin 
certifiering. Vi inser att vi har ett problem här. 

Vi har besvarat över 100 ärenden kring 
certifiering under året, vilket tydligt indikerar 
att det finns ett behov att förtydliga hur 
certifieringsprocessen går till.  

Interaktion med omvärlden – det omgivande 
systemet 

 

Hur mycket vi än skulle vilja förändra världen 
till det bättre själva så är vi beroende av andra 
och måste samarbeta på en mängd nivåer för 
att bli kraftfulla i vår gärning.  

I styrelsen har det under året pågått en 
diskussion om hur vi ska kunna välja ut några 
särskilt viktiga partners att samarbete med. 

En partner vi samarbetet med länge är 
Sveriges största företagsorganisation 
Företagarna, där ICF är ansluten som 
branschorganisation. Under året har våra 
representanter där varit mycket aktiva, till 
ömsesidig nytta för oss och medlems-
företagen i Företagarna. Våra ICF medlemmar 
har från 2020 en rabatt på 30 procent om de 
vill gå med i Företagarna.  

När Coronapandemin slog till mot det svenska 
samhället och de svenska företagen med full 
kraft i våras skapade det stor vilsenhet. Många 
av våra medlemmar visade intresse för att 
hjälpa till på något vis och idén föddes om att 
genom ICF organisera ett stöd till utsatta 
företagare. Med start i april 2020 och fram till 
31 december erbjöds Företagarnas 
medlemmar att teckna sig för tre pro bono 
coachingar. Det var över 100 coacher som 
anmälde sitt intresse att bidra. Erbjudandet 
gick ut via Företagarnas hemsida samt i 
företagarnas regioner och 75 företagare 
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utnyttjade erbjudandet. Förutom att kunna 
bidra med kvalificerad coaching till 
företagarna så fick vi en stor exponering inom 
Företagarna om vad coaching är och hur man 
kan använda det. 

Efter ett gediget förberedelsearbete tecknade 
ICF under 2020 ett strategiskt samarbetsavtal 
med TRR Trygghetsrådet. 

Detta ska ”bidra till att stärka coaching som 
metod inom företag och organisationer, där 
coaching är ett viktigt verktyg för att bidra till 
medarbetarnas, chefernas och 
organisationernas utveckling. Det ska också 
”bidra till att ICF ses som den självklara 
partnern för svenskt näringsliv vad gäller 
coaching som yrkesroll”.  

Det här ska uppnås genom erfarenhetsutbyte, 
fortbildning och samverkan kring 
branschgemensamma frågor. Parterna strävar 
efter att samarbetet skall medföra konkret 
nytta för både TRR och ICF. Initialt ser vi att 
det är inom forskning/undersökningar/studier 
som vi har möjlighet att skapa mervärde och 
ömsesidigt utbyte. För TRR finns en önskan 
om att associeras med kvalitetssäkrad 
professionell coaching. 

Det pågår ett kontinuerligt utbyte med ICF 
Global, som under året kommit med nya 
etiska riktlinjer, nya kärnkompetenser, arbetat 
med en varumärkesförskjutning från 
International Coach Federation till 
International Coaching Federation samt 
utarbetandet av kärnkompetenser för 
teamcoaching.  

Mycket av kommunikationen med ICF Global 
är enkelriktad, dvs det kommer olika direktiv 
från Global som de olika Charter Chapters i 
länderna förväntas följa. Samtidigt fattas 
många viktiga beslut i Global utan att de har 
förankrats. Vi har i styrelsen diskuterat hur 
detta demokratiska underskott ska adresseras, 
för att skapa en mer demokratiskt styrd 
organisation. 

Vi som står bakom den här berättelsen är ICF 
Sveriges styrelse 2020: 

• Dennis Larsson – Ordf.  
• Jan Wicén – Vice Ordf.  
• Carrol Ann Ewertsdotter Larsson - 

Ekonomi 
• Eva Insero – Utbildning   
• Katarina Callaghan - Medlem  
• Lena Asplund Sander - Partners  
• Peter Englén - Forskning  
• Lena Sobel - Kompetens  
• Lars Lagerstedt – Möten & Event 

  
 

 


