
 
 
 
 
 
När jag kom i kontakt med Merja och hennes kursutbud kände jag direkt att här har vi något som 
jag men främst vi som kollektiv under många år har saknat. En struktur och en omfattande 
verktygslåda att träna in sig på och luta sig mot vid framtida utmaningar. 
 
Och det i sig sammanfattar utfallet av genomförda kurser. Vi delade upp ledningsgruppen och gick 
utbildningen i två olika omgångar. Det visade sig vara en lyckad chansning. Första gruppen fick en 
energifylld start och det både skrämde och smittade av de resterande tre som gick utbildningen 
direkt efter. Efter genomförda perioder och när vi hade landat i det hela insåg vi det egentliga 
värdet vi hade tagit med oss och till oss under Merjas utbildningar. 
Vi förstod varandra och vi hade hittat nyckeln till vårt gemensamma språk. Vi kunde vägleda 
varandra i bristande kommunikation och stötta och uppmuntra varandra till tydligare och mer 
lyhörd dialog. 
 
Personligen känner jag mig stärkt i min roll som VD efter genomförd kurs och uppföljning av 
denna. Jag känner också stort värde i att vi gjorde det tillsammans med hela ledningsgruppen då 
de kommunikativa förbättringarna och i dynamiken i gruppen är påtagliga och effekterna 
supertydliga. Sedan ser vi styrkan i att kunna stötta varandra dagligen och påpeka när avvikelser 
uppstår. Allt detta på ett respektfullt och värdedrivande sätt. 
 
Jag som ledare och vi som grupp men även som organisation känner oss mer grundade. Det som 
att vi har lagt ett stadigt och tryggt fundament och nu kan hjälpas åt och bygga något beständigt 
och långvarigt tillsammans. Vi kan guida varandra och vi är rustade att hjälpa organisationen till 
en stark och hållbar tillväxt. 
 
Merja har blivit som en guru genom alla utbildningstillfällen och mentorstimmar som följd av 
utbildningarna.  En förebild för oss alla med sin otroliga förmåga att maximera varje möte och 
varje samtal. Hennes förmåga att få till kraftfulla effekter av all typ av kommunikation har blivit 
en tankeställare för oss alla. ’Hur skulle Merja ha sagt’ har blivit ett uttryck när vi själva 
misslyckas och denna mening blir en ständig påminnelse om vikten av tydlighet när vi själva 
känner oss vilsna.  

En vägvisare skulle jag kalla henne       Att hon dessutom gör det på ett mycket pedagogiskt och 
strukturerat sätt är en plus. 
Jag känner att jag personligen har blivit tydligare och mer lyhörd i min kommunikation som 
person och ledare. Jag använder mig av många modeller dagligen och tänker på hennes metoder 
i många sammanhang. Värdefull utveckling för min del som har stärkt mig som ledare, mamma 
och partner på alla sätt och vis. 
 
Rekommenderar Merja och A&P till alla som kommer i min väg. Riktigt bra och insiktsfullt! 
 
Kadi Upmark 
VD Vår Gård Saltsjöbaden 


