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Utvärderingar från Coachutbildning Stockholm 2013 

Certified International Coach 
En utbildning av Lambent training i samarbete med Skandinaviska Ledarhögskolan. 

Med Elene och Lars-Eric Uneståhl som tränare. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Här nedan följer utvärderingar från de som 
 deltagit i denna utbildning! 

 Angelica Alm 
Butikschef 
 
”Euforisk! Det känns verkligen inte som 
att det är slutet, utan snarare början på 
något nytt, spännande. Bra och hands-
on innehåll som är användbart i alla 
situationer i livet!” 
 
OM LARS-ERIC: Otroligt kunnig, 
avslappnad men ändå driven. Älskar alla 
historier från när och fjärran som du 
har. 
 
OM ELENE: Energispruta med inre lugn. 
Rolig men ställer samtidigt krav. Ser 
människans inre värderingar direkt.  

Nina Marstrander 
 
”Jättebra kurs som bidrar till positiv 
utveckling i världen!” 
 
OM LARS-ERIC: Positiv, lugn, 
balanserad, sprider värme och glädje. 
Närvarande! 
 
OM ELENE: Rolig, driven, sprallig, stark 
och glad.  

 

Anders Orre 

Fastighetsförvaltare  
 
”Omvälvande” 
 
OM LARS-ERIC: Lugn, närvarande, 
fängslande med kunskaper om så otroligt 
mycket. Har förmågan att få en att tänka 
ut svaren via berättelser. Ödmjuk 
respekt förmån känner jag inför L-E.  
 
OM ELENE: Otrolig energi och en 
kunskapsbank som är enorm. Kan få vem 
som helst att lyfta. Fyller en med energi. 
Förmån att få möta.  
 

Jonas Kjellin  
Företagare och entreprenör  
 
”Inspirerande och många verktyg på ett 
strukturerat sätt” 
 
OM LARS-ERIC: Kan förmedla ett 
livslångt lärande på ett inspirerande och 
respektfullt sätt, genom passion och 
kunskap. 
 
OM ELENE: Glädje och energi genom 
passion och erfarenheter. 
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Lena Candemo 
 
”Mycket lärorik och bra kurs! Jag har med 
mig mycket inspiration, kunskap och 
verktyg för att starta en coaching 
verksamhet”  
 
OM LARS-ERIC: Kunnig och inspirerande! 
 
OM ELENE: Kunnig och inspirerande! 
 
Lars-Eric och Elene, ni kompletterar 
varandra och era olikheter bidrar till att 
göra kursen rolig och dynamisk. Ni har 
fantastiskt stor erfarenhet och mycket 
kunskap som ni med stort hjärta delar 
med er av. 

Anneli Jakobsson 
 
”Det är det bästa jag gjort hittills att gå 
kursen. Bra-Excellent! Praktiskt och 
teoretiskt och roligt!” 
 
OM LARS-ERIC: All denna kunskap och 
kompetens! Har känts otroligt roligt, 
givande och utvecklande att Lars-Eric 
delar erfarenheter-generöst med oss 
deltagare. Lars-Eric känns lugn och trygg 
och får mig att ”tänka” - Uppskattar 
verkligen det” 
 
OM ELENE: Elene är en frisk fläkt. Må 
hända ”tuff coach” men ett hjärta av 
guld. Också otroliga kunskaper och 
kompetens. Delar också generöst av sina 
erfarenheter och får mig att ”tänka” Lars-
Eric och Elene kompletterar varandra 
mycket bra. Elene har humor och en 
härlig personlighet. Hon sprider värme i 
rummet.  

Helena Thimerdal 
Teamchef 
 
”Denna kurs är en kurs för alla, oavsett 
vem man är, var man är i livet, och vad 
man jobbar med. Den ger verktyg för att 
hitta resurser inom dig själv, som du inte 
visste fanns” 
 
OM LARS-ERIC: Mycket kunnig och vad 
man än ställer frågor om så kan han 
svara med ett öppet sinne. Väldigt 
ödmjuk i sin framtoning. 
 
OM ELENE: Sprudlande energiknippe 
med en väldigt smittande entusiasm. En 
oerhörd förmåga att lära ut med 
självupplevda historier som skapar stort 
förtroende.  

Mats Alsmyr 
Affärsområdes Chef 
 
”Inte bara en kurs för att lära mig coacha, 
det blir mer som ett förhållningssätt. 
Inspirerande! Ett otroligt bra redskap till 
att lyckas med mycket” 
 
OM LARS-ERIC: Mycket effektfullt när 
man får bakgrunden till metoderna. 
Känsla av total kompetens.  
 
OM ELENE: Sanslöst smittande energi. 
Imponerande engagemang. Önskar lite 
mer struktur, eller kanske i alla fall 
upplevd struktur.  
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Jenny Wiik 
Beteendevetare 
 
”Växt som människa. Mina mål har 
blivit strukturerade. Har gjort mer än 
jag trodde var möjligt. Bästa kursen 
ever” 
 
OM LARS-ERIC: Guru inom området. 
Smart, duktig, inspirerande, kunnig. 
Belägg för allt som sägs.  
 
OM ELENE: Energigivande, supersprallig 
duktig lärare som inspirerar mig. Har 
det lilla extra.  

Mikael Holm 
Företagare 
 
”Mycket givande och insiktsfull. Har 
fått mig att tänka helt annorlunda” 
 
OM LARS-ERIC: Lugn, fundersam, 
kunskapsbank. Duktig på att föreläsa.  
 
OM ELENE: Positiv, spontan, 
kompetent. 

 Torben Grut 
Rådgivare/Coach 
 
”Inspirerande och framåtriktad. 
Avslutningen är lysande, med den 
sammanfattning av bildens kraft som L-E 
gav” 
 
OM LARS-ERIC: Kunnig, lugn, 
humoristisk, prestigelös, fokuserad, 
intresserad, nyfiken. 
 
OM ELENE: Inspirerande, personlig, 
energisk. Jag har aldrig hört någon 
uttrycka sig känslostark om människans 
oändliga möjligheter och jag tolkar det 
som att det kommer från en tro på 
människans egna mästerskap i sig själv.  
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