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1. Jag förstår att Coachning handlar om att tillsammans med coachen ta mig an en tankeväckande process 

som ger nya perspektiv och synsätt, där jag målsökande letar fram vad jag verkligen vill och vad som 
ska till för att jag ska komma dit. En process där jag hittar möjligheter och lösningar samt inspireras till 
att utveckla min fulla potential och att göra en hållbar förändring där första steget tas nu. 

2. Jag är medveten om att det jag säger till min coach behandlas konfidentiellt om jag inte skriftligen har 
gett min tillåtelse till något annat eller om lagen kräver det. 

3. Jag är medveten om att vissa ämnen yrkesmässigt kan komma att delas med andra coacher, utbildare 
eller handledare i utvecklingssyfte. Om det sker så sker det alltid anonymt och på ett sätt som gör det 
omöjligt att identifiera mig som kund.  

4. Jag är införstådd med att professionell coachning inte är rådgivning eller terapi. Jag är även medveten 
om att jag som kund är ansvarig för mina egna beslut och min egen hälsa samt att jag kan avbryta 
coachningen när jag vill.  

5. Jag är medveten om att det är upp till mig att välja inom vilka områden jag vill ha coachning och att det 
är mitt ansvar hur jag väljer att hantera dessa områden och jag har hela ansvaret för vilka idéer jag 
väljer att förverkliga.  

6. Jag är medveten om att min coach är ansluten till International Coach Federation (ICF). För att ICF ska 
kunna stämma av att din coach har rätt mängd erfarenhet för sin certifiering så kommer coachen att 
bokföra antalet samtal som ni har haft tillsammans. ICF kan komma att höra av sig via e-post för att 
kontrollera att antalet timmar stämmer. Ingen kommer dock någonsin att fråga något om innehållet i 
samtalen. Det är en privatsak mellan dig och din coach. 

7. Jag är medveten om att min coach har förbundit sig att följa ICF:s etiska riktlinjer och att jag kan vända 
mig till ICF om jag har etiska klagomål på min coach. 

Jag accepterar att personuppgifterna i detta avtal kommer att lagras i kundlogg för att verifiera antal 
coachtimmar till ICF, Internatioal Coach Federation, samt i bokföringen enligt bokföringslagen. 
 
☐ JA, Jag accepterar även att personuppgifterna i detta avtal kommer att lagras i kundloggen för att 
vidare kunna kontaktas via mejl angående eventuella erbjudanden eller event. 

Jag har läst och accepterar ovanstående 
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C O A C H N I N G S Ö V E R E N S K O M M E L S E  
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