


Känner du att...

...du är ensam i din roll och saknar nya 
infallsvinklar och ett bollplank?

...din tid inte räcker till?

...det disruptiva/innovativa klimatet som 
skapar framtidens lösningar inte riktigt finns?

...du vill träffa andra i samma yrkesroll som 
ställs inför samma frågeställningar och 
utmaningar som du?

Leaders Alliance är ett oberoende, exklusivt chefs- & 
kompetensnätverk för Skandinaviens ledare där 

erfarenhetsutbyte, nya perspektiv och ett 
disruptivt/innovativt tankesätt står i centrum.

Leaders Alliance skapades för att ge ledare en plattform och sammanhang att växa 
och utmanas i. Att genom utbyte av erfarenheter skapa bättre resultat och ökad 
kompetenshöjd.

Kombinationen av nedan tre delar är hur Leaders genererar ett unikt 
värde för sina medlemmar:

”Leaders Alliance utvecklar handlingskraftiga ledare som löser framtidens utmaningar”
- Martin Krona, VD

✔️ Aktivt erfarenhetsutbyte: lära av gruppens lyckanden 
och misslyckanden, inte uppfinna hjulet på nytt

✔️ Personlighets- & ledarskapsutveckling: ökad 
självinsikt, kommunikation och ledarskap

✔️ Disruptiv metodik: hitta framtidens lösningar och ligga i 
framkant genom Leaders verktyg och metodik



Du som medlem kommer uppleva att Leaders Alliance ger:

Erfarenhetsutbyte som ger nya perspektiv och lösningar på dina utmaningar
Resultat: Största besparingen är tid och resurser! Du blir mer handlingskraftig och effektiv 
som ledare och slipper uppfinna hjulet på nytt. Genom att undvika felaktiga strategiska 
beslut och istället nyttja lösningar som någon annan redan testat frigör du tid och resurser till 
verksamheten, eller till att komma hem i tid till familjen.

Ett professionellt nätverk av mentorer
Resultat: Din nätverksgrupp är som ett utökat mentorskapsprogram 
med 15-19 mentorer som finns tillgängliga under möten, via 
internetforum eller ett telefonsamtal bort när du behöver ett bollplank.

Att du som ledare utvecklas i din roll och på ett personligt plan, blir mer effektiv 
och handlingskraftig och därigenom uppnår högre resultat, det är vårt mål!

Året med gruppen byggs upp av fem nätverksträffar fyllda med värde

Månad 1 Månad 2 Månad 3 Månad 4 Månad 6 Månad 8 Månad 10Månad 5 Månad 7 Månad 9 Månad 12Månad 11

1. Kick-off samt 
Personlighets- & 
ledarskapsutveckling
Här läggs värdegrunden genom ramar, 
relationer, teman och datum för 
kommande träffar samt workshop kring 
personlighets- & ledarskapsutveckling 
med första externa experten för året

✔️ Ca 20 professionella vänner i små 
förtroliga grupper 

✔️ 5 nätverksträffar per år (halvdagar)
✔️ Professionell och erfaren facilitator
✔️ Trender/verktyg/aktuella ämnen
✔️ 3 externa experter på gruppnivå
✔️ Webbaserat diskussionsforum samt 

dokumentation
✔️ Centrala lokaler inkl affärslunch

Priset för ett årsmedlemskap är 24 995 kr (exkl. 
moms och fullt avdragsgillt)

År 2

3. Disruptiv workshop och 
erfarenhetsutbyte
Förutom fokus på ett av gruppen valda 
teman för året kommer en extern expert och 
driver en workshop kring disruptiv
metodik och hur vi kan se till att vara 
nyskapande, ligga i framkant och finna 
framtidens lösningar på våra utmaningar.

.

5. Erfarenhetsutbyte, extern expert och 
planering av det kommande året
Fokus på ett av gruppens utvalda teman för året. Workshop på 
gruppnivå samt avslappnad affärslunch.

Tas även in en extern expert på gruppnivå kopplat till temat

4. Erfarenhetsutbyte 
med disruptivt fokus
Fokus på ett av gruppens utvalda 
teman för året. Workshop på 
gruppnivå samt avslappnad 
affärslunch

2. Erfarenhetsutbyte 
med disruptivt fokus
Fokus på ett av gruppens utvalda 
teman för året. Workshop på 
gruppnivå samt avslappnad 
affärslunch



Ett

Axplock av företag där våra medlemmar arbetar

Henrik Nygren, Head of Sales, Texas 
Instruments
”Att utvecklas tillsammans med kollegor från 
andra företag är inspirerande & roligt. LA har en 
innovativ och modern metodik som passar mig 
perfekt!”

Carl-Johan Marköö

+46 739 80 17 20
cj.markoo@leadersalliance.se

www.leadersalliance.se

Kontakt

Joakim Jensen, Head of Digital, Tele2
”Jag var till en början osäker på om jag skulle 
ha tid för Leaders Alliance men att få tillgång 
till andras erfarenheter inom mitt område 
samt att diskutera trender och utmaningar 
med olika experter har varit väldigt 
värdefullt.”

Marie Mallmin, Kvadrat
Som nyfiken ledare i en disruptiv värld har 
jag stort behov av att ständigt utveckla mig 
och lära mig nya saker.
Genom Leaders Alliance unika och effektiva 
nätverk skapas verkligen de bästa 
förutsättningarna för att både lära och dela 
innovativa tankar och idéer med ”de bästa".
Dessutom ger nätverksträffarna mig ett roligt 
andningshål i vardagen.

Medlemmar om Leaders Alliance


