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Referenscase
Linkuraprogrammet 
når ut till de som 
behöver hjälp
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“Det är väldigt spännande att få jobba med 
en innovativ partner som vågar tänka nytt”
- Lillemor Bäckeper, ekonomichef på 
Tenhults Pressgjuteri

Tenhults Pressgjuteri i Småland producerar 
pressgjutna detaljer för tillverkningsindustrin. Med 
moderna maskiner och välutbildade medarbetare 
levererar de kompletta lösningar till sina kunder 
med mottot “Lite smartare – Lite snabbare”.

Tenhults Pressgjuteri verkar inom tillverknings-
industrin med många kollektivanställda som har 
ett mer eller mindre fysiskt krävande arbete. Som 
alla företag vill man hålla personalen frisk för att 

kunna leverera till sina kunder på ett effektivt och 
förutsägbart sätt. Tenhults Pressgjuteri har även en 
uttalad målsättning att hjälpa sina anställda, men 
även hela regionen, att utvecklas. Därför har de 
genom åren testat många olika friskvårdssatsningar, 
med goda resultat för vissa individer men 
uteblivna resultat för andra. Det har varit svårt att 
nå alla på företaget med traditionella hälso- och 
friskvårdssatsningar.
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Efter inledande diskussioner om utmaningarna 
tog Linkura och Tenhults Pressgjuteri tillsammans 
fram ett anpassat upplägg baserat på 
Linkuraprogrammet. 

Programmet inleddes med en inspirationsdag där 
en av Linkuras coacher höll inspirationsföreläsningar 
för alla anställda. Efter föreläsningen var det mingel 
mellan de anställda och Linkuras coach där de 
anställda på företaget fick möjlighet att få svar 
på alla sina frågor, vilket bidrog till en avslappnad 
atmosfär och ökat intresse för vidare steg i 
Linkuraprogrammet. I anslutning till föreläsningen 
fanns enkätstationer uppställda där alla fick 
möjlighet att svara på Linkuras enkät. De anställda 
fyllde i enkäten och fick en enkel och tydlig 
återkoppling på sin livsstil.

Med hjälp av resultatet från enkäten gjordes ett 
urval där de som skulle ha mest nytta av att gå 
vidare till Linkura Mätning urskiljdes från de med 
en mer hälsosam livsstil. Under tre dagar mätte 
dessa personer sin hälsa och livsstil med Linkuras 
unika mätare, Linkuramätaren, och webbverktyg. 
Varje person fick sedan personlig feedback på sin 
hälsa och livsstil under ett möte med en av Linkuras 
coacher.

Med hjälp av den data som samlats in så långt 
gjordes sedan ytterligare ett urval, av de med störst 
behov av hjälp och högst motivation att förändra sin 
livsstil. Dessa personer fick hjälp av en av Linkuras 
coacher att förändra sin livsstil under fyra månader, 
i form av personligt anpassade program med 
mycket coach-kontakt.

Lösning

100%
...har börjat röra på sig regelbundet efter insats
...har lagt om sina kostvanor efter insats
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14% till   
71%
Minskad negativ stress
Ökning av andel gröna
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Tack vare urvalsprocessen i två steg hittade vi den 
grupp personer på Tenhults Pressgjuteri både 
med behovet att göra en livsstilsförändring och 
den motivation som krävs för att genomföra den. 
Även andra på företaget fick inspiration. “En riktig 
aha-upplevelse att få en total genomlysning av min 
livsstil, att det var så här hade jag ingen aning om!” 
säger en deltagare som gjort Linkura Mätning.

I den inledande enkäten uppnåddes en hög 
svarsfrekvens, över 97%. Detta tack vare den 
samlade ansatsen med inspirationsföreläsningar 
och enkätstationer. Enkäten gav ledningen på 
Tenhults Pressgjuteri en god överblick över de 
anställdas hälsa och livsstil. Den gav även insikten 
att den allmänna aktivitetsnivån bland de anställda 
behövde ökas.

Efter att enkät och mätning genomförts tog 

Linkura Coachning vid. Denna gick mycket bra och 
uppskattades av deltagarna. Efter coachningsfasen 
gjordes en utvärdering av områdena inom hälsa och 
livsstil som deltagarna arbetat med. I varje område 
klassades varje deltagare enligt en av färgerna 
röd, gul eller grön, där röd innebär en eller flera 
ohälsosamma livsstilsvanor och grön innebär goda 
livsstilsvanor. Att gå från röd till grön under Linkura 
Coachning var alltså målet. Nedan visas några av 
resultaten från utvärderingen:

• Förbättrad upplevd hälsa - ökning av andel gröna 
från 43 % till 86 %
• Ökning av antalet som regelbundet var fysiskt 
aktiva gick från 0 % till 100 %
• Minskad negativ stress - ökning av andel gröna 
från 14 % till 71 %
• Förbättrade kostvanor hos alla deltagare - allt ifrån 
små förbättringar till större omläggningar av kost.

Resultat
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“Det är så bra att vi anlitat Linkura 
att göra Linkuraprogrammet. Jag 
märker stor skillnad på mina två 
kollegor som är med och coachas”
- Anställd på Tenhults Pressgjuteri



Kontakt

VD Linkura
Johan Gunnarsson

08-400 260 72
johan.gunnarsson@linkura.se

Linkura AB
Tornbyvägen 1
582 73 Linköping

www.linkura.se 
08-400 260 00
info@linkura.se
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Linkura Coachning är individuellt anpassad. De 
flesta deltagarna uppnådde sina uppsatta mål, 
både mer konkreta mål och livsstilsmål. En del av 
deltagarna är idag helt självgående medan några 
andra får fortsatt coachning på en minskad nivå, för 
att kunna etablera sina nya vanor ytterligare.

Enligt en intern undersökning på Tenhults 
Pressgjuteri var alla deltagare i Linkura Coachning 
nöjda och skulle rekommendera detta till en kollega. 
Resultaten som uppnåddes för deltagarna som 
coachats spreds till övriga och ökade stämningen i 
bolaget.

Linkura ser fram emot att fortsätta samarbetet med 
Tenhults Pressgjuteri, där vi tillsammans jobbar med 
att bibehålla god hälsonivå och kontinuerligt göra 
förbättringar inom olika områden som aktivitet, kost 
och hantering av stress.

Framtiden


