BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR ACC, PCC OCH
MCC
Detta dokument är baserat på International Coach Federation (ICF):s dokument
Assessors Key Distinctions document och beskriver skillnaden mellan coachsamtal
som bedrivs på ACC-, PCC- respektive MCC-nivå. Poängen 0-1 motsvarar en coachning som
inte är certifieringsgrundande enligt ICF. Poängen 2-4 motsvarar låg, medel och hög ACCnivå. Poängen 5-7 motsvarar låg, medel och hög PCC-nivå. Slutligen motsvarar poängen
8-10 låg, medel och hög MCC-nivå

ETIK OCH PROFESSIONALITET
Färdigheten bedöms utifrån kriterierna Godkänd respektive Icke Godkänd. För Godkänt
resultat krävs att samtalet håller sig inom ICF:s Filosofi och Definition av coachning samt
inte bryter mot någon av de Etiska reglerna. Färdighetens djup bedöms vid ett skriftligt
prov i samband med PCC- respektive MCC-certifiering.

COACHNINGSÖVERENSKOMMELSEN
ACC (2-4): Coachen frågar vad klienten vill prata om och accepterar svaret på en ytlig nivå.
Coachen håller sig till överenskomna agendan, men knappt utan något utforskande kring
detta.
PCC (5-7): Coachen frågar vad klienten vill pratar om och håller sig till agendan med viss
utforskning. Coachen tar fram vilka samtalsresultat som klienten önskar sig inom varje
ämne under samtalet.
MCC (8-10): Coachen utforskar på djupet vad klienten vill ha ut av samtalet, tar fram vilka
resultat klienten vill ha från samtalet och säkerställer att både klienten och coachen
förstår syftet med coachningen. Coachen kontrollerar regelbundet att samtalets riktning
stöder syftet med coachningen och förändrar även riktningen på samtalet baserat på
klientens återkoppling.

info@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | Vegagatan 8 | 113 29 Stockholm | 08 556 102 00
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm

FÖRTROENDE OCH NÄRHET
ACC (2-4): Coachen visar äkta omsorg om klienten, men är alltför medveten om sin sin
egen prestation, vilket gör att djupet av förtroendet och närheten blir lidande. Coachen
fokuserar på att ta fram problemlösningsaktiviteter snarare än utforskande och av att lära
av klienten.
PCC (5-7): Coachen visar äkta omsorg om klienten och avspeglar visst förtroende till
klienten och coachningsrelationen. Coachen har större medvetenhet om klientens lärstil
och personlighet och stöder konsekvent nya beteenden hos klienten. Coachen är fortfarande
upptagen med att vara en ”bra coach” och därmed mindre villig att utforska det okända,
vilket står i vägen för ett större förtroende och ökad närhet till klientens person och
coachningsrelationen.
MCC (8-10): Coachen har fullt förtroende till det ömsesidiga medvetandetillstånd som
endast uppstår i konversationens ögonblicket. Coachen är bekväm med att utforska det
okända för att öka medvetenheten hos klienten. Coachen är villig att visa sig sårbar inför
klienten och tillåter även klientens sårbarhet. Coachen har tillit till sig själv, processen och
klienten som fullvärdig medlemmar i ett partnerskap. Konversationen flyter enkelt och
naturligt och coachen behöver inte anstränga sig för att coacha.

COACHNINGSNÄRVARO
ACC (2-4): Coachen håller sig till klientens agenda, men är upptagen av sitt eget agerande,
vilket minskar coachningsnärvaron. Coachen hänfaller ofta till lösningsorienterat tänkande
istället för närvaro och följsamhet.
PCC (5-7): Coachen håller sig till klientens agenda, men styr fortfarande coachningen och
valen av verktyg. Coachen utgår från ett perspektiv i sin coachning, och klarar inte av att
hålla flera samtidiga perspektiv. Coachens lägger sin uppmärksamhet på problemlösning
istället för att njuta av ögonblicket tillsammans med sin klient. Coachen väljer ofta
riktning för samtalet istället för att låta sig utbildas av klienten om vägen i samtalet.
Coachen ägnar sig även åt att fundera på hur mycket värde klienten får ut av samtalet.
MCC (8-10): Coachen är helt närvarande i dialogen och är samtidigt en noggrann
observatör till klienten. Coachens närvaro är relaterad till klientens person, klientens
lärande och det egna lärandet. Coachen låter sig påverkas av klienten och välkomnar de
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områden som resonerar hos både klienten och coachen. Coachens nyfikenhet är helt
opåverkad av viljan av att prestera. Coachen är i ett fullständigt partnerskap med klienten
och har inga problem med att visa sig sårbar. Coachen litar till att värdet i samtalet skapas
i processen istället för att tro att värdet behöver skapas åt klienten.

AKTIVT LYSSNANDE
ACC (2-4): Coachen hör det klienten säger utifrån klientens agenda, men endast på en
uppenbar och ytlig nivå. Generellt fokuserar coachen på att lösa problem snarare än
lärande för klienten.
PCC (5-7): Coachen lyssnar medvetet på ett sätt som betonar klientens agenda och som
ändrar riktning när klienten byter riktning. Riktningsförändringen är inte alltid den bästa
för klienten. Coachen fokuserar på vad klienten säger utifrån perspektivet att samla
information som passar coachens tankesätt. Lyssnandet tenderar till att vara linjärt och
betona ordens innehåll. Coachen lyssnar efter svar, nästa fråga att ställa och vad som skall
göras med den information som uppkommer. Coachen försöker anpassa informationen till
den egna begreppsmodellen och svarar därför även klienten utifrån den modellen.
Lyssnandet har visst djup, men missar ofta viktiga nyanser som hade varit till stor nytta
för klienten. Lyssnadet sker över ett samtal i taget och inte över en hel serie av samtal.
MCC (8-10): Coachen lyssnar som en god elev på logiska, känslomässiga och cellmässiga
nivåer samtidigt. Lyssnande är både linjärt och icke-linjärt och visar på coachens djupa
förståelse om klienten på flera nivåer. Coachen använder både sin egen och klientens
intuition. Coachen uppmärksammar även klienten på den energimässiga klarhet som
uppstår när klienten närmar sig viktiga områden, när klienten växer och när klienten
hittar sitt kraftfulla jag. Coachens lyssnande befinner sig i nuet, men relaterar hela tiden
till framtiden. Coachen uppfattar både klientens storhet och individuella gåvor, men även
begränsande tankar och mönster hos klienten. Coachens lyssnande överbryggar både en
serie coachningssamtal och det individuella samtalet.
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KRAFTFULLA FRÅGOR
ACC (2-4): Coachen använder äkta frågor istället för maskerade råd. Frågorna följer
klientens agenda, men är ofta informationssökande, formelmässiga, aningen ledande eller
har ett av coachen förväntat svar. Frågorna syftar till att lösa klientens problem så fort som
möjligt istället för en djupare utforskning som tjänar klienten i en vidare bemärkelse.
PCC (5-7): Coachens frågor följer klientens agenda och består av en mix av
informationssökande och kraftfulla frågor. Också de kraftfulla frågorna fokuserar på
problemlösning och är ibland mer trogna klientens agenda än klienten själv. Frågorna
innehåller coachningsterminologi och ett kännetecknas av ett språk som är bekvämt för
coachen snarare än för klienten. Coachen tenderar att ställa frågor som är bekväma för
både coachen och klienten istället för riskfyllda, obekväma frågor.
MCC (8-10): Coachen ställer nästan uteslutande raka, kraftfulla frågor som resonerar med
klienten i varje ögonblick och som kräver väsentlig tankekraft av klienten och som leder
klienten till en ny plats. Coachen använder sig av klientens språk och lärstil för att
individanpassa frågorna.
Coachens frågor baseras på nyfikenhet och avspeglar inte någon slutsats som coachen själv
dragit.
Frågorna tvingar klienten att upprätta en djupare kontakt med sitt varande för att hitta
dolda krafter, gåvor och styrkor i sig själv. Coachens frågor hjälper klienten att skapa
framtiden istället för att uppehålla sig vid dåtid eller nutid. Coachen är bekväm med
obekväma frågor för antingen coachen eller klienten.

DIREKT KOMMUNIKATION
ACC (2-4): Coachen använder viss enkelhet i sin kommunikation, men använder gärna för
många ord för sina frågor och observationer. Coachens specifika utbildning lyser
fortfarande igenom i både frågor och påståenden. Kommunikationen sker på ett tryggt
område för coachen och coachen tar få risker.
PCC (5-7): Coachen är enkel i kommunikationen, men känner ibland behovet av att
försköna en fråga eller observation. Coachen hanterar sin intuition som om det vore en
sanning. Coachen avhåller sig ibland från viss kommunikation, av rädsla att klienten inte
är mogen att ta emot den. Coachen är rädd att göra fel och dämpar därför
kommunikationens skärpa. Coachen använder viss coachningsjargong istället för att
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använda klientens språk. Coachen har en tillräcklig, men inte rik verktygslåda av
språkverktyg.
MCC (8-10): Coachen delar enkelt och frikostigt med sig av sina observationer, intuitioner
och återkoppling utan att känna ägarskap kring dem. Dessa kommentarer använder alltid
klientens språk. Coachen litar helt på att klienten klarar att hantera mottagandet av
kommunikationen på det som bäst passar klienten. Coachen bjuder in och uppmuntrar
direkt kommunikation från klienten.
Coachen skapar tillräckligt utrymme för klienten så att klienten får lejonparten av tiden
för kommunikation. Coachen har en rik verktygslåda av språkverktyg som coachen lekfullt
använder och använder sig av klientens språk för att konstant utöka den verktygslådan.

SKAPA MEDVETENHET
ACC (2-4): Coachen fokuserar på den medvetenhet som löser de omedelbara problemen
eller uppnår de omedelbara målen. Medvetenheten är begränsad till nya tekniker eller
aktiviteter istället för ökat lärande om klientens person.
PCC (5-7): Coachen uppmuntrar klienten att höja sin medvetenhet genom att ägna sig åt
problemlösning eller måluppfyllelse. Större delen av medvetenheten ägnas åt nya tekniker
eller verktyg. Det skapas begränsad medvetenhet kring klientens person.
Coachen hjälper klienten överföra medvetenheten som rör en viss situation till ett lärande
som kan användas i många situationer.
MCC (8-10): Coachens utforskande av klientens person överskuggar radikalt coachens
fokus på problemlösning. Coachen och klienten är lika nyfikna i sin utforskning. Coachen
har inte beslutat sig hur den nya medvetenheten ser ut och är också villig att utforska det
okända.
Klientens storhet bjuds in och används. Det finns således inga tecken på att vilja ”fixa”
klienten eller klientens problem.
Coachen ser hela klienten, vem klienten är, vad klienten önskar sig och skapar även
utrymme för klienten att öka coachens medvetenhet. Coachen tvingar inte fram
medvetenhet från klienten.
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UTFORMA HANDLINGAR
ACC (2-4): Coachen tenderar att föreslå handlingar som coachen själv anser, bäst löser
problemet eller uppnår målet. Handlingarna syftar till att lösa det omedelbara problemet
eller målet utan koppling till något djupare lärande.
PCC (5-7): Coachen medverkar i ett partiellt partnerskap med klienten för att ta fram
handlingarna. Handlingarna fokuserar fortfarande på att lösa den aktuella situationen
istället för att se det djupare lärande som finns inneboende i situationen.
Coachen tenderar att begränsa handlingarna till fysiska aktiviteter och uppmärksammar
sällan de handlingar som ökar den generella medvetenheten och lärandet.
MCC (8-10): Coachen och klienten arbetar tillsammans i fullt partnerskap för att skapa
handlingar. Coachen och klienten skapar handlingar som passar klientens mål, lärstil och
förändringsvilja.
Coachen inkluderar handlingar på flera nivåer som utvecklar tänkandet, kreativiteten,
görandet och varandet hos klienten.
Coachen hjälper klienten att sammankoppla handlingarna med det klienten önskar sig i ett
större perspektiv, vilket ökar omfattningen på klientens lärande och utveckling. Coachen
uppmuntrar medvetna experiment av klienten som syftar till att klienten utvecklar
handlingar med större hävstång för resultatet.

PLANERA OCH SÄTTA MÅL
ACC (2-4): Coachen accepterar klientens mål på en uppenbar nivå. Planering och
målsättning begränsas till klientens omedelbara situation och mål där coachen ibland
ikläder sig rollen som mer kunnig än klienten.
PCC (5-7): Coachen ägnar sig åt att i partiellt partnerskap med klienten, planera och sätta
mål. De planerade aktiviteterna syftar till att lösa det omedelbara problem som klienten
presenterat, istället för att se förbi situationen och nå det större lärande som finns inbakat
i sitationen. Coachen tenderar fortfarande att korrigera planer som klienten lagt fram.
MCC (8-10): Coachen och klienten klargör och utformar mål som uppnår mer än att lösa
klientens akuta problem. Klienten driver antingen designen av mål och planer eller så
arbetar coachen och klienten i ett fullständigt partnerskap för att planera och sätta mål.
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Coachen och klienten tar fram mål och handlingsplaner som är helt anpassade till
klientens övergripande mål, lärstil och förändringsvilja.
Coachen låter planerna inkludera tänkande, skapande, görande och varande för att på så
sätt öka omfattningen av lärandet och snabba upp utvecklingen.

FRAMSTEG OCH ANSVARSTAGANDE
ACC (2-4): Coachen tenderar att föreslå former av ansvarstagande som liknar tilltalet
mellan en förälder och ett barn. Ansvarstagandet begränsas till den typ av rapportering
som coachen föreslår.
PCC (5-7): Coachen utvecklar metoder för ansvarstagande i partiellt partnerskap med
klienten. Dessa metoder avspeglar ofta coachens egna verktyg.
MCC (8-10): Coachen uppmuntrar klienten att ta fram individuella metoder för
ansvarstagande och stöder också användandet av dessa metoder. Klienten avgör helt vem
som skall hjälpa klienten att ta ansvar och hur respektive person skall användas, och detta
inkluderar även andvändningen av coachen. Coachen litar helt på klientens förmåga att
själv ta ansvar och klarar att utveckla klienten även av de situationer då klienten inte
förmått uppnå de överenskomna stegen.

info@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | Vegagatan 8 | 113 29 Stockholm | 08 556 102 00
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm

