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Projektets mål: 
At fremme mental sundhed på arbejdspladserne 

og eksemplificere, at mental sundhed som 
strategisk tiltag er rentabelt. 

Menneskeligt og økonomisk.

Projekt Mental Sundhed i Detail



Formål
At eksemplificere, at mental sundhed er rentabelt; for 
ledere, medarbejdere og konkurrenceevnen

At fremme mental sundhed hos ledere og 
medarbejdere i detailbranchen

Adfærds-og relationsforandring hos ledere og 
medarbejdere qua øget bevidsthedsniveau

Mål

Delmål



Resultatet af den øgede mentale sundhed hos ledere og 
medarbejdere har bl.a. bidraget til konkurrenceevnen i form af:

● Mindre stress trods øget arbejdstempo
● Reducering af sygefravær
● Øget omsætning

Overordnet konklusion

Øget psykologisk 
Tryghed

Lederskab
Øget 

konkurrenceevne



AgendaDeltagere i forløbet



Forløbet

I april 2022 afsluttede Mentality projektet støttet af  Velliv 
Foreningen med 1.5 mio. kroner. 

8 detailvirksomheder på tværs af virksomhedstyper deltog i 
forløbet på 9 måneder. Formatet var 
heldagsundervisning, online workshops, et buddy set 
up deltagerne imellem samt  1:1 sessioner. 

Deltagerne har været fordelt på tværs af virksomheder og 
bestået af 2 lederhold og 2 medarbejderhold.

Omdrejningspunktet har været kompetenceudvikling og 
mentalisering baseret på en eklektisk tilgang. 

Læs evt. mere om forløbet ved at klikke her

https://mentality.dk/projekt-mental-sundhed/


Forløbet
Lederne har bl.a. arbejdet med:

● Det transformative lederskab (lederskab, motivation mv)
● Ledelsesmæssige værdier
● Opmærksom lytning
● Enneagrammet
● Mentorcoaching
● Ansvarlig kommunikation
● Konfllikthåndtering
● Narrativer

…og medarbejderne:

● Kollegiale og personlige værdier
● Projektioner
● Opmærksom lytning
● Enneagrammet
● Ansvarlig kommunikation
● Konfllikthåndtering
● Narrativer

https://mentality.dk/projekt-mental-sundhed/

Et slide i forlængelse af, at i præsenterer at det er to lederforløb og to 
medarbejderforløb, der beskriver hvordan forløbene er skruet sammen. 
Hvad har de bestået af. Så potentielle læsere ude fra kan læse (hvad 
har de gjort) – og når de så læser resultaterne forstå (hvad kom der ud 
af det).

https://mentality.dk/projekt-mental-sundhed/


Metode

● Guiofuaio2 lederhold
● 2 Fra

…fra forskellige på tværs af brancher detail.

Viden Træning Doing

Fra abstrakt:
Al viden er evidensbaseret med afsæt i nyeste forskning 
indenfor det psykosociale arbejdsmiljø

….til konkret:
Alle værktøjer er udviklet med afsæt i ovenstående og er 
håndgribelige og implementerbare 



Målepunkter

Anerkendelse Kommunikation

Lederskab

Compassion

Psykologisk Tryghed

Stress

Fælleskab

Trivsel



Resultatet: 
Målbar øget mental sundhed og 

konkurrenceevnene



Anerkendelse

● Lederne oplever en markant udvikling i egne evner 
relateret til fokus på anerkendelse, feedback og 
opmærksom lytning 

● Styrket bevidsthed om effekten af målrettet, kontinuerlig 
feedback og anerkendelse

● Kollegaskabet er styrket gennem gensidigt øget 
anerkendelse og feedback 

● Bevidstheden omkring vigtigheden af anerkendelse og 
feedback fra lederes side er skærpet

Medarbejderne

Lederne



Fælleskab

● Øget niveaue af forbundethed med øvrige ledere samt 
medarbejdere

● Øget fællesskabsfølelse

● Det kollegiale sammenhold blandt er steget, og de føler sig 
mere forbundet med hinanden 

● Øget fællesskabsfølelse

Lederne

Medarbejderne



Kommunikation

● Lederne føler selv de er blevet bedre til at kommunikere med deres 
medarbejdere, og er blevet opmærksomme på vigtigheden i kontinuerligt 
at træne deres kommunikations skills. De bruger dem dagligt.

● Tonen på arbejdspladsen er forbedret, hvilket kan skyldes den intense 
kommunikationstræning.

● Medarbejderne er blevet meget bevidste om egen og andres 
kommunikation, og resultatet viser at de er blevet langt stærkere til at 
kommunikere tydeligt og ansvarligt med hinanden, kunder og andre 
relationer

● Medarbejdernes øgede viden og bevidsthedsniveau i relation til 
kommunikation gør, at deres forventninger til deres lederes 
kommunikation er markant anderledes end ved projektsstart

Lederne

Medarbejderne



Lederskab

● Ledernes føler sig langt bedre klædt på til at udøve et 
transformativt lederskab. De oplever, at de i markant 
større udstrækning lykkes med at motivere og lede udfra 
det trænede lederskab.

● Lederne giver udtryk for i langt højere grad at praktisere et 
lederskab baseret på empati, autenticitet og tydelighed

● De leder i højere grad med fokus på at sikre øget 
meningsfuldhed, mestring og fællesskab i organisationen

Lederne



Trivsel

● Lederne oplever i projektperioden at antallet af konflikter 
daler.

● De kontaterer, at de er bedre til at foregribe konflikter og er 
langt stærkere i konflikthåndtering

● Medarbejderne har opnået et højere niveau af trivsel, 
herunder selvtillid og selvværd på arbejdet

● De oplever færre konflikter og at konflikter håndteres 
hurtigere og bedre

Lederne

Medarbejderne



Psykologisk Tryghed

● Lederne har fået markant større selvtillid i deres lederrolle og 
tiltro til sig selv 

● Lederne føler at de i langt højrere udstrækning kan være sig 
selv på deres arbejdsplads og lede autentisk

● Det transformative lederskab har bidraget med et øget niveau 
af tillid til andre og en markant positiv ændring i forhold til at 
lykkes med at motivere

● Niveauet af psykologiske tryghed er steget; det kommer bl.a. til 
udtryk i de styrkede relationer medarbejderne imellem

● I relation til andre medarbejdere samt ledere føler de nu større 
tryghed i forhold til at give og få feedback, anerkendelse
Medarbejderne beder i langt højere grad om hjælp og støtte fra 
hinanden. Større tryghed i at sige hvad de har på hjerte

Lederne

Medarbejderne



Stress

● På trods af konsekvent øget travlhed i projektperioden, oplever 
lederne at deres stressniveau er faldet

● De føler sig langt mere kompetente end tidligere i forhold til 
håndtering af medarbejdernes eventuelle stress.

● Medarbejderne føler sig mindre stressede på trods af et højere 
arbejdstempo!

● De føler at de er langt bedre til at håndtere eventuel stress

Lederne

Medarbejderne



Compassion

● Lederne giver udtryk for, at de i langt større udstrækning 
har de værktøjer der skal til for at passe på sig selv.

● Arbejdstempoet har medført et mindre fald i hvor meget 
medarbejderne passer på sig selv. De er dog 
opmærksomme på denne problemstilling.

Lederne

Medarbejderne



Konklusion Medarbejderne

Øget mental sundhed:

● Styrket kollegaskab
● Øget bevidsthedsniveau
● Stigning i fællesskabsfølelse
● Tydelig udvikling i kommunikationskompetencer
● Personlig udvikling
● Højnet niveau af trivsel, herunder selvværd og selvtillid
● Markant færre konflikter, og bedre konflikthåndtering 

samt oplevelse af lederes konflikthåndtering
● Mindre stress trods øget arbejdstempo
● Psykologisk tryghed er steget



Mentalitys observationer, Medarbejderne

Medarbejderne fra de 2 hold er selv ovenud tilfredse 
med det resultat og den udvikling forløbet har bidraget 
til. De beretter hvordan forløbet har transformeret dem 
personligt og som arbejdsplads. 
Vi er meget imponerede over det engagement de 2 
medarbejderhold har udvist, og ikke mindst ledelsens 
prioritering og opbakning gennem hele forløbet.

Medarbejderne italesætter, at de har haft ekstraordinær 
stor  glæde og effekt særligt af de værktøjer og træning 
som vedrører ansvarlig kommunikation, 
typologiværktøjet enneagrammet og arbejdet med 
fakta/fortælling (narrativer). 

Vi har været vidne til en unik transformation på individ, 
team -og organisationsniveau og er glade for, at man 
ønsker at fortsætte rejsen sammen med os; både med 
de medarbejdere som har været med i forløbet og en 
række af deres kolleger.



Konklusion Lederne

Øget mental sundhed:
● Øget mestring af psykologisk tryghed gennem 

praktisering af anerkendelse, feedback og opmærksom 
lytning

● Øget fokus og følelse af fællesskab
● Tydelighed og empati i lederskab som resultat af 

kommunikationstræning
● De konfliktforegribende værktøjer har medvirket til at 

antallet af konflikter er faldet
● Større selvtillid i egen lederrolle
● Større niveau af ekstern tillid har medvirket til, at flere 

opgaver er outsourcet til andre i organisationen
● Lederne oplever at de er blevet langt bedre til at 

motivere, og lykkedes i højere grad med mestring i fth. 
medarbejdere

● Trods øget arbejdstempo er oplevelsen af stress faldet
 



Konklusion Lederne

    Øget konkurrenceevne

Nogle af de økonomiske gevinster forløbet har bidraget med 
hos de deltagende virksomheder er bl.a.

● Reducering af sygefravær
● Øget omsætning i form af øget kundetilgang
● Øget omsætning og tilgang af kædebutikker
● Fordobling af medicinsamtaler (apotekerne)
● Højnet effektivitet og performance i teams



Mentalitys observationer, Lederne

Ledernes høje aktivitetsniveau og engagement har 
været yderst betydningsfuldt, i forhold til målet om at 
praktisere et transformativt lederskab og med det skabe 
mentalt og økonomisk sunde virksomheder. 

Det har været yderst tilfredsstillende at være vidne til det 
commitment, sårbarhed og deling af indsigter og 
erfaringer der er fundet sted lederne imellem. 
Resultatet af dette er, at de nu hver især i endnu højere 
udstrækning er kulturbærere som går forrest og kræver 
mentalt sunde arbejdspladser. 

Lederne har givet udtryk for, at særligt de metoder, 
værktøjer og træning som vedrører uddannelsen som 
mentorcoach, ansvarlig kommunikation, 
typologi-værktøjet enneagrammet og 
konflikthåndtering har været transformerende. 



Testimonial
“Gennem forløbet har jeg opnået en færdighed i 
at håndtere udviklende samtaler på en konstruktiv 
og struktureret måde. Og jeg er imponeret over 
hvad man kan opnå gennem ansvarlig 
kommunikation og brug af de rette 
ledelsesværdier. 
Nutidens ledere er i højere grad udfordret på de 
personlige og menneskelig emner, hvilke dette 
forløb har efterladt mig væsentlig større tryghed 
i.”
Søren Pedersen, Adm. Direktør i Nyt Syn



“Forløbet har givet mig indsigt i egen og andres 
udfordringer og løsning på disse via håndgribelige 
værktøjer, workshops og coachinger. Gode, 
brugbare værktøjer som vi kan bruge til at styrke 
vores lederskab og forretning. Det har været 
meget givtigt på alle måder og jeg vil anbefale 
ALLE virksomheder det samme. Stærke ledere er 
lig en stærk virksomhedskultur, som er lig en 
stærk bundlinje. TAK for det”

Mie Preston Andersen, HR-Chef - Ismageriet

Testimonial



Testimonial

“Vi har de sidste 7-8 år arbejdet med forskellige 
udviklingstiltag for vores organisation, som har løftet os til 
hvor vi er i dag, men vi ønskede at løfte os til nye højder. Vi 
mærker, at deltagerne gennem dette forløb allerede er 
blevet løftet op på et andet niveau. Vi kommunikere på en 
ny og bevidst måde over for hinanden, og også over for 
vores kunder. Kunderne aflæser jo også os og vores 
kommunikation - både kollegerne imellem og 
kommunikationen over for kunden -, og det skaber en 
anden tillidsbaseret relation.”

Rikke Løvaas - Indehaver 4 apoteker og  en 
del af A-apotekerkæden



Spørgerammen

Rammerne for undersøgelsen er som følger…

● Modtagerne er blevet tilsendt et link til Videoask, det er en 
interaktiv metode at lave spørgeskemaundersøgelser, 
udviklet af Typeform. 

● I Videoask bliver modtagerne stillet et spørgsmål som de 
både kan læse og høre hvis de ser videoen af Zuzan der 
stiller spørgsmålet. 

● Størstedelen af spørgsmålene bliver besvaret kvantitativt 
ved at klikke på et tal på en skala fra 1 til 10.

Her kan spørgsmålene tilgås og rammerne opleves i et 
test-miljø:

● Lederne: Link 
● Medarbejderne: Link 

https://www.videoask.com/f0qqtkn6w?preview
https://www.videoask.com/fui8r1vst?preview


Agenda
Mentalitys samarbejdspartnere i forløbet

Komiteen for Sundhedsoplysning / Mental Sundhed Sammen

Aalborg Kommune / Netværk for Grøn Detail

Team Arbejdsliv

Purpose Agency

Advisory board:
● Alexandra Krautwald, forfatter og beslutningsrådgiver
● Monika Juul, CEO Visma Enterprises
● Majken Pape, CEO Unoliving
● Louisen Dinesen, psykolog og foredragsholder
● Maria Haukrogh, program konsulent Velliv Foreningen



v/ Zuzan Linnet Degani
Stifter og indehaver af Mentality

Social entreprenør, mentorcoach & moderator

Mentality
Masnedøgade 20, 2.sal

2100 København Ø
+45 42 72 18 29

zuzan@mentality.dk

Nysgerrig? Klik her og se hvordan vi kan hjælpe dig på Mentality.dk

mailto:zuzan@mentality.dk
https://mentality.dk/

