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Vem är Sara Widlert?
Efter att ha arbetat på SAS under  
Jan Carlzon-tiden fortsatte Sara Widlert vidare 
till Trygghetsrådet. Det var där hon påbörjade 
sin utbildning till coach under 1999. Hon var 
bland de första i Sverige att bli certifierad  
ICF Master Coach och har utvecklat flera 
verktyg inom coaching, som hon delar 
med sig av främst till andra coacher. 

Sara ger även utbildningar inom grupp- och 
teamcoaching, samtidigt som hon arbetar som 
mentorcoach för blivande coacher. Hon har 
mer än 35 års erfarenhet av ledarutveckling, 
främst inom coaching. Sedan 1991 är hon 
verksam inom sitt företag Coach of Sweden.

nya dörrar. Jag är väldigt rak och direkt i mitt coachande, 
för det är så vi når fram till en förändring, förklarar Sara 
Widlert, ICF Certified Master Coach på Coach of Sweden. 

Sara Widlert har med åren funnit tre gemensamma egen- 
skaper för framtidens ledare; känsla, positiv inställning  
och viljan att få andra att växa. Genom att förändra inställ- 
ningen har Sara lyckats nå den underliggande känslan  
hos många av landets ledare. För där någonstans, mitt i 

känslospektrat, döljer sig ofta det som har effekt på ledar- 
egenskaperna. Genom att precisera vad det är som påverkar  
ledarskapet positivt kan arbetet mot att bli framtidens  
ledare förstärkas.

 –  Jag coachade en chef som ville bli en bättre ledare.  
Istället för att ställa frågan “Vad kännetecknar en bra ledare?”  
frågade jag istället “Vem är du när du är en bra ledare?”. 
Han har själv berättat att just den frågan förändrade hans 
ledarskap markant till det bättre, berättar Sara Widlert.

 – Vid en teamcoaching var ämnet effektivare möten.  
Efter flera coachfrågor blev resultatet att hälften av svaren 
återspeglade känslor, fortsätter Sara. Efter det fick Saras 
coaching fokus på känsla både vad gäller teamcoaching 
och individuell coaching.

Sara Widlert har utvecklat flera verktyg för att coacha  
känslor och många gånger står känslor i vägen och för- 
hindrar personlig utveckling. Att coacha känslor ger  
därför oväntade och effektiva resultat. Genom coaching 
lär du dig att se situationer från olika håll och att förändra 
en negativ inställning till en positiv kraft i ditt ledarskap.

 – För mig är en modern ledare en person som är auten- 
tisk och för att vara det behöver du jobba med ditt personliga 
ledarskap kontinuerligt, avslutar Sara Widlert.

Läs mer och påbörja din resa mot att bli 
framtidens ledare på coachofsweden.se.

En svår arbetssituation, ett vägval eller en önskan om att 
förbättra dig som ledare och människa är ofta startskottet 
för en period av coaching. Coachen ger dig nya perspektiv 
på de frågeställningar du har och hjälper dig hitta dina 
egna svar – som fungerar för just dig. 

 – Att arbeta med ditt ledarskap innebär att du är villig 
att arbeta med dig själv och din syn på dina medarbetare. 
När du verkligen ser dem och deras kunskaper öppnas 

HON HAR VERKTYGEN SOM 
KRÄVS FÖR FRAMTIDENS LEDARE
Framtidens ledare är autentiska och jobbar på sitt personliga ledarskap kontinuerligt. De står redo att 
vara styrande och stöttande och att se och bekräfta sin personal. Även duktiga ledare kan stärka sitt 
ledarskap och nå ännu bättre resultat, så länge de är villiga att arbeta med sig själva. Det menar 
ICF-certifierade Master Coachen Sara Widlert – som banar väg för framtidens ledare.

Att arbeta med ditt 
ledarskap innebär att du 
är villig att arbeta med dig 
själv och din syn på dina 
medarbetare. 

Sara Widlert 
ICF Certified Master Coach 
på Coach of Sweden


