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ACTP Certification Program for Professional Coaches and Leaders

Diplomutbildning i professionell coaching, Steg 1 

Ta nästa steg i din utveckling och karriär 

Känner du också längtan efter något meningsfullt? Något som verkligen gör skillnad i andra människors liv och 
i ditt eget? Då är det här utbildningen för dig. Här får du alla verktyg du behöver för att kunna coacha andra på 
ett professionellt sätt – oavsett ämne och sammanhang. Under utbildningen får du träna på de 
kärnkompetenser som krävs för att coacha professionellt, du får ett ramverk i form av etiska riktlinjer för 
coacher, du får många kraftfulla coachverktyg som du kan använda direkt efter utbildningsdagen, ett nätverk 
med andra coacher och möjlighet att själv bli coachad. 

På CoachCompanion är filosofin enkel: vi formar utbildningar vi själva skulle vilja delta i. Ambitionen är att 
skapa en atmosfär som är rolig och tillåtande, men samtidigt utmanande. En plats där vi möts som människor, 
snarare än som ledare och deltagare. För hur vi lär oss är minst lika viktigt som vad vi lär. Därför lägger vi stor 
vikt vid praktisk tillämpning med mycket övningar. Hjärnan vill ha roligt när den jobbar.  

Upplägg och hög kvalitet har gjort vår Diplomutbildning till en av Nordens mest populära inom området: 
ackrediterad, kvalitetsgranskad och godkänd av International Coaching Federation (ICF), med möjlighet till 
fortsättning mot internationell certifiering. Investera i dig själv, din karriär och ditt mål. Du kommer inte att 
ångra dig. 

CoachCompanion startade sin verksamhet redan år 2005, hittills har vi utbildat över 5000 coacher, vi har 
utvecklat vårt koncept över åren och uppdaterar det ständigt. Vi kan coaching och vi vet hur vi lägger upp 
programmet för bästa möjliga effekt. Och dessutom har vi utbildare som får högsta betyg av sina 
kursdeltagare. 

FÖR VEM? 
Utbildningen är första steget för dig som vill gå en internationellt godkänd och kvalitetssäkrad 
coachutbildning, ackrediterad av International Coaching Federation, ICF. Den är också för dig som vill 
utvecklas i din karriär eller få verktyg för ett modernt ledarskap. Oberoende av orsak kommer du som person 
att växa och utvecklas. Denna diplomutbildning är steg 1 för dig som vill nå internationell certifiering. Inga 
förkunskaper krävs. 
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PRIS 
2 900 € + moms (3 596 inkl. moms) 
Delbetalning möjlig.  
Totalpris för Dig som anmäler dig till Steg 1 + Steg 2 samtidigt 5.300€ + moms. 
Anmäl dig alltså på en gång till både steg 1 och 2, det märks i priset. 

PROGRAM 
Diplomutbildningen omfattar åtta utbildningsdagar, kl. 9-17. Utbildningen består av fyra moduler om två dagar 
per månad. Alternativt arrangerar vi även ibland en sk intensiv utbildning (sommartid) som består av modul 1 
och 2 i följd (4 dagar) och därefter modul 3 och modul 4. I bägge fallen består utbildningen av totalt 8 dagar. 
För datum, se hemsidan eller kontakta oss. Som stöd för ditt lärande ingår fem individuella mentorcoachsamtal 
med en professionell och erfaren coach.  Under utbildningen kommer du också att ha tre egna övningsklienter 
’a 5 timmar (totalt 15 timmar). Utbildningen avslutas med en separat diplomeringsdag. Oavsett om vi träffas 
digitalt (Zoom) eller fysiskt utbildar vi alltid i smågrupper i positiv och öppen coachande anda, där du bygger 
värdefullt nätverk och vänskap. 

Modul 1 Att sätta grunden för ett coachsamarbete 
Modul 2 Att coacha klienten inte ämnet 
Modul 3 Coachens verktygslåda 
Modul 4 Min storhet som coach 

DIPLOMERINGSDAG 
Deltagarna visar att de behärskar grunderna i coaching genom en muntlig examination i form av ett 
coachsamtal. Därefter diplomeringsceremoni med diplomutgivning! 

Vi svara gärna på eventuella tilläggsfrågor, hör av dig. 

VI FÖRÄNDRAR VÄRLDEN, DIN OCH ANDRAS 
– VARMT VÄLKOMMEN!




