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och minskad stress
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”För oss på Linkura är det oerhört 
glädjande att  era ansluter sig till vår 
satsning Nollvision mot utmattning”
– Johan Gunnarsson, vd på Linkura

Bakgrund
Kunden levererar data- och 
telefonilösningar till företag 
i hela världen. Företaget 
har många konsulter. 
Högpresterande och drivna 
individer med konstant 
möjlighet att arbeta och som 
ofta sitter stilla. Kunden ser 
som så många andra effekter 
av just denna intressanta men 
farliga situation med stress, 
utmattning och en ökande 
sjukfrånvaro.
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Kunden var först ut för vår partner Feelgoods 
satsning på Linkuraprogrammet. En tjänst för att på 
ett modernt och kreativt sätt nå fram och komma 
tillrätta med stress- och livsstilsproblematik i denna 
typ av miljöer.

Kunden har just avslutat ett första program och 
insatsen räknades hem redan år 1 (ROI = 0,13), 
bara inräknat synliga kostnader från kort och lång 
sjukfrånvaro. Siffran blir ännu högre när ökad 
produktivitet och sparad tid för chefer räknas in.

Ett nytt grepp

“Det är en särskild känsla att göra något så 
viktigt för sina medarbetare samtidigt som 
man ser att insatsen räknas hem ekonomiskt”
– HR-chef och ansvarig för satsningen hos kunden

0,13
ROI synliga
kostnader
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Linkuraprogrammet är ett stöd för chefer som går 
ut på att hitta och hjälpa medarbetare i organisa-
tionen som är under för hög stressbelastning och 
i behov av hjälp. Särskilt unikt är greppet att mäta 
i vardagen för att hitta de som är i verklig risk vad 
gäller stressbelastning. De som är det får individuell 
hjälp av erfarna coacher.

Linkuramätaren som används bygger på EKG och 
reagerar på nervpåslag och stresshormoner. På så 
sätt mäter den både stress och återhämtning.
I utrullningen hos kunden deltog 86 individer och 
13 av dessa valdes ut för coachning under sex 
månader. Stressbelastningen mättes löpande under 
coachningen och sjönk från en hög till en låg risknivå.

Mätning av stress är nyckeln

Stressbelastning för gruppen
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Den sänkta stressbelastningen ledde till en reduk-
tion av sjukfrånvaron från 8% till nästan 0% i grup-
pen som coachades. Lika intressant är att gruppen 
ökade sin prestation med 13% enligt individernas 
egna skattningar.

Ett viktigt moment i coachningen är arbete med 
positiva förhållningssätt till prestation. Att kunna 

prestera som man vill utan ett konstant stresspåslag 
som skadar kroppen. Att skapa rutiner för tillräcklig 
återhämtning är en minst lika viktig del av coach-
ningen

Positiv prestation
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“This is exactly how I see the value of 
occupational health set out. I really like 
this model and how it is tied directly to 
productivity”
– Director Human Resources hos kunden
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www.linkura.se 
08-400 260 00
info@linkura.se

Resultaten blir bättre ju tidigare man hittar och tar tag i hög stressbelastning. 
Det kan också ta en stund att nå fram till alla medarbetare som är i behov av 
stöd. Kunden går nu därför vidare med en bredare satsning med Linkura-
programmet i sin organisation.

Kontinuerligt arbete
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