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Referenscase
Ökat engagemang efter 
insatser inom stress 
och livsstil
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DanagårdLiTHO i Östergötland är ett modernt 
tryckeri som arbetar med hela kedjan från grafisk 
produktion till trycksaker och marknadsförings-
material på webben.

Konkurrensen om kvalificerad personal ökar och 
det är viktigt för DanagårdLiTHO att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Då gäller det att man har det där lilla 
extra.

Med kontor och produktion på två fysiska platser 
och säljare ute i fält på heltid blir det svårt att 
ge alla anställda det stöd de behöver för att 
upprätthålla en bra livsstil. Tidigare har man provat 
hälsoundersökningar från olika levarantörer av 
traditionell företagshälsovård, men inte känt att de 
lett till någon förändring. Det är svårt och dyrt att 
hitta produkter för arbete med livsstil, som också 
ska passa alla anställda.

”Det engagemang vi sett hos personalen från 
första dagen då Linkura var här är riktigt 
härligt att se. Vid tidigare satsningar har det 
varit svårt att engagera alla på företaget,” 
- Pernilla Wadell, ekonomichef på DanagårdLiTHO.
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Ökad pigghet, 
glädje och energi. 
Både på jobbet och 
på fritiden.
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Linkura kopplades in och efter en 
inledande analys påvisades att en stor 
andel av de anställda låg i riskzonen 
gällande stillasittande, fysisk aktivitet, kost 
och sömn.

Att fysisk aktivitet, bra kost och god sömn 
ger bättre hälsa och ökat välbefinnande 
är välkänt. Numera är det klarlagt att 
stillasittande som pågår länge utan avbrott 
också är en klar hälsorisk. Att stå upp, 

sträcka på sig och ta några steg då och då 
minskar de negativa effekterna. Att röra sig 
intensivt efter en lång period av inaktivitet 
gör det däremot inte!

I Linkuras analys påvisades även viss 
problematik inom stress och sömn. Ofta 
hänger livsstilsproblematik inom olika 
områden ihop och de som inte kan hantera 
sin stress finner ofta det svårt att få till bra 
kost-, tränings- och sömnvanor.

“Jag har inte mått så här bra och 
varit så pigg på många, många år”
Coachklient på DanagårdLiTHO
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Linkuraprogrammet är en unik, effektiv och mätbar 
process som hjälper företag att lägga sina resurser 
på rätt saker och anpassat efter personalens behov.

För DanagårdLiTHO började Linkuraprogrammet 
med inspirationsföreläsningar och stationer med 
Linkura Enkät på deras produktionsanläggningar i 
Ödeshög och Motala. Efter en vecka startades sedan 
tredagarsmätningar, så kallade Linkura Mätning, på 
ett urval av personalen.

Baserat på mätresultatet, alltså resultaten från de 
två momenten ovan, valdes en motiverad grupp 
individer ut som hade behov av och var beredda att 
göra förändringar i sin livsstil.

Lösning

100%
...har börjat röra på sig regelbundet efter instats.



Coachningsinsatserna fokuserades på områdena 
aktivitet, stillasittande, kostvanor, BMI och sömn. 
Även stress berördes i många fall. De utvalda 
individerna arbetade sedan individuellt med coach 
från Linkura i 4-6 månader.

Några av de större vinsterna på gruppen som helhet 
var:
• Självuppskattad hälsa gick från övervägande dålig 
till övervägande bra.
 • Gruppens träningsmängd ökade från i snitt 0,9 till 

4,3 ggr/vecka.
• Alla i gruppen fick bättre kostvanor.
• De som jobbade med att gå ned i vikt gick ned 8 kg 
i snitt (spridning: 7-9 kg).
• Av de som valde att jobba med aktivitetsvanor 
uppnådde de flesta sina mål.

Utöver konkreta och mätbara effekter 
rapporterades även att Livsstilscoachningen ledde 
till ökad pigghet, glädje och mer energi – både på 
jobbet och fritiden.

Resultat
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