
Mer lönsam med bättre feedback? 
Introduktion
Pulsen är ett av de första svenska IT-konsultbolag, etablerat redan 1964, som verkar över hela 
landet. Idag arbetar ca 400 personer inom Pulsen med alltifrån IT-support, utveckling av stora 
projekt eller administrativa funktioner. Pulsen är uppdelat inom olika a!ärsområden och fokus för 
den nedan beskrivna interventionen är ”Pulsen Integration”, inom vilket 150 personer är 
verksamma. 

Balansen mellan a!ärsmannaskap, lönsamhet och goda relationer mellan chef och medarbetare är en 
fråga om diskuterats intensivt på Pulsen Integration; Är ett fokus på a!ärsmannaskap något som 
försämrar dialogen, eller leder ett fokus på förbättrade relationer till minskad lönsamhet?

Pulsen Integration bestämde sig för att utreda frågan genom att ta hjälp av organisationspsykologer 
från Psykologifabriken och det digitala verktyget Viary. Insatsen löpte över 6 veckor, involverade 
totalt 18 personer och bestod i att utifrån ett beteendeperspektiv öka frekvensen av de beteenden 
som kan öka beläggningsgraden. Samtidigt skulle insatsformatet ge bättre förutsättningar för att 
medarbetare skulle ha en närmare dialog med sin närmaste chef. Lönsamhet och feedback skulle 
helt enkelt gå hand i hand. 

Resultatet visar tydligt en ökning av beläggningsgraden mellan förmätningsperioden och efter 
projektet. Likaså upplever deltagarna att relationen till den närmaste chefen förbättrats. För vissa 
individer är skillnaden stor och för andra mindre, vilket är resultat som diskuteras vidare i rapporten. 
Sammantaget är samtliga deltagare mycket nöjda med projektet och ser mycket positivt på fortsatt 
utveckling av beteendebaserat arbete och Viaryanvändningen i Pulsen Integration. 

Beläggningsgraden hos deltagarna i pilotstudien har ökat med 6,5 procentenheter mer än hela 
avdelningen. Det fanns ett statistiskt säkerställt samband mellan antalet utförda beteenden i Viary 
med ökad beläggningsgrad.
 
Bakgrund
Beläggningsgraden och a!ärsmannaskapet är central för alla konsultbolags utveckling och 
överlevnad. I en större organisation som Pulsen Integration är graden av beläggning driven av 
a!ärsmässighet inom säljorganisation, konsultchefer, konsulter och projektledare. 
A!ärsmannanskapet samlar alla ansträngningar att hitta vägar till att skapa mer värde för kunden 
och därigenom nå ökad beläggning. Trots detta är balansen mellan a!ärsmässiga aktiviteter och 
utförandet av själva arbetet inte alltid enkelt. 

Utgångspunkten för projektet bestod i att speci"ka beteenden kan komma att påverka 
beläggningsgraden, exempelvis att föreslå en ny lösning för kunden eller fråga om behov "nns av 
utökad service. För att beteenden ska vidmakthållas över tid krävs att de möts av positiva 
konsekvenser och därför utbildades tre chefer med olika funktion på Pulsen Integration i att 
använda verktyget Viary, för att kunna ge närmare och mer direkt feedback till medarbetarna. 



Mål och syfte
Huvudsyftet med insatsen bestod i att öka a!ärsmannanskapet och beläggningsgraden hos #era 
funktioner inom Pulsen Integration: Konsultchefer, projektledare och konsulter. Ett vidare mål 
bestod i att öka mängden tillgänglig feedback, med hjälp av mobilapplikationen Viary, som en 
strategi för att befästa de nya beteendena. 

Metod
Projektet involverade utbildning, coaching och operativt arbete. Initialt arbetade tre chefer på 
Pulsen Integration med att själva genomgå coaching med Viary, för att förstå verktygets funktion 
och möjligheter. Under en gemensam workshop med samtliga deltagare förankrades 
beteendeperspektivet, inlärningsteorin och verktyget Viary hos samtliga deltagare. Ur workshopen 
lyftes nyckelbeteenden fram med hypotesen att dessa skulle komma att påverka beläggningen om de 
utfördes oftare. De tre cheferna arbetade därefter tillsammans med psykologifabrikens psykologer 
med materialet från workshopen och landade i vilka nyckelbeteenden som var relevanta för vilken 
roll/funktion. De tre cheferna påbörjade även sin egen certiferande utbildning i användning av 
Viary, vilken pågick under projektet. De tre cheferna bokade fyra coachande samtal med varje 
deltagare inom ramen för insatsen. 

Utifrån workshopen och bearbetningen lyftes nyckelbeteenden för samtliga deltagare fram bland 
annat i form av att ”Boka ett nytt möte innan du skiljs från kunden”, ”Fråga en kund om det "nns 
något mer vi kan göra”, ”Ringa en kund” och att ”Följa upp ett avslutat projekt”. 

För deltagande roller/funktion togs speci"ka beteenden fram, anpassade till hur a!ärsmässigheten 
utvecklas inom individens roll. 

Centrala beteenden för deltagande konsultchefer utgjordes bland annat av
• Ge positiv feedback på ett bra beteende 
• Följa upp a!ärsmöjligheter
• Analysera beläggningsutfall 
• Ha veckomöte med projektledare 

Centrala beteenden för projektledare bestod av att exempelvis
• Gör en lönsamhetskalkyl
• Sälja in en kollega på ett nytt projekt
• Ring en kund från bilen
• Ge muntlig positiv feedback på ett bra beteende 

För deltagande konsulter utgjordes gemensamma nyckelbeteenden av
• Skapa ett dokument för ett nytt uppdrag
• Avsätt fem minuter och se över din beläggning
• Stäm av med säljare angående a!ärer och ditt kompetensområde

Inom ramen för den personliga coachningen lades beteenden till hos den enskilde individen utifrån 
den dialog som fördes. Deltagarna arbetade alltså parallellt med projektets ”fasta” beteenden med 



individualiserade beteenden sprungna ur dialogen med den närmsta chefen. Deltagande chefer "ck 
särskild träning i dessa samtal. 

Flödet för insatsen åskådliggörs på följande bild:

Bild 1: Projektets upplägg sett över tid 



Resultat
Mätning av beläggningsgrad jämfördes mellan oktober och december där december var den aktiva 
månaden för arbete med Viary. 

Varje konsult i Viarygruppen ökade i snitt sin beläggningsgrad med 9 procentenheter. 
Jämförelsegruppen, d v s hela avdelningen (Viarygruppen inkluderad i denna ökning), ökade sin 
beläggningsgrad med 2,5 procentenheter under samma tid. Detta visar att e!ekten av Viary som 
minst var en ökning av 6,5 procentenheter i beläggningsgrad per deltagare. 

Bild 3: Di!erens i beläggningsgrad efter insats

Vad som gör beräkningen särskilt intressant är beräkningen på de tre deltagande konsultchefernas 
beläggningsgrad. Beläggningsgraden för en konsultchef beräknas utifrån den totala beläggningen för 
dennes underställda konsulter, och en konsultchef på Pulsen Integration har någonstans mellan 15 
och 30 konsulter vardera. Då de tre deltagande konsultcheferna, som tillsammans ökade sin 
beläggningsgrad med 9 %, avser denna si!ra således en ökning för ett 50-tal konsulter – Till följd av 
konsultchefens ändrade beteende!

Resultats data är beräknad på varje individuell individs personliga förändring i beläggningsgrad, 
vilket är en nödvändighet för sunda beräkningar. Av naturliga skäl önskar Pulsen Integration ej 
o!entliggöra individuella konsulters beläggningsdata. 



Det är lätt att föreställa sig att andra variabler; konjunktur, nya uppdrag eller liknande kan spela in 
för resultatet – Hur kan vi veta att det verkligen var de förändrade beteendena som ledde till det 
positiva resultatet?
Genom att statistiskt beräkna sambandet mellan individuell förändring i beläggningsgrad och 
mängden utförda beteenden kan detta undersökas. Ett statistiskt säkerställt samband kunde spåras 
mellan antalet beteenden i Viary och förändring i beläggningsgrad. Detta innebär att ju #er 
beteenden en Viaryanvändare utförde desto mer ökade också personens beläggningsgrad. Minst 10 
utförda beteenden i Viary förutspådde en ökad beläggningsgrad. 

Bild 4: Samband mellan beteenden och förändring i beläggningsgrad



Kvalitativ Utvärdering

Stämmer precis Stämmer ganska bra Osäker
Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls

27 %

9 %
55 %

9 %

”Tycker du att Pulsen Integration ska fortsätta med coachning med hjälp av Viary?”

Stämmer precis Stämmer ganska bra Osäker
Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls

9 %

55 %

36 %

”Jag tycker att arbetet med coachningen i Viary förbättrat kontakten med min chef”



Diskussion
Resultatet av insatsen visar en ökning av beläggningsgrad med minst 6,5 procentenheter för den 
deltagande gruppen. Dock ska påpekas att Viary-gruppen alltså även "nns med i jämförelsegruppen, 
dvs hela a!ärsområdets, statistik för de två perioderna. Eftersom den deltagande gruppen har ett 
högre snitt skulle hela avdelningens statistik sannolikt vara lägre om Viarygruppen inte fanns 
medräknat i den totala gruppen. Detta visar på en reell e!ekt av insatsen. 

Vidare påvisas e!ekten av beteendeförändringen av att det "nns ett statistiskt säkerställt samband 
mellan antal beteenden i Viary och förändring i beläggningsgrad; de som gjorde #est beteenden 
ökade helt enkelt sin beläggningsgrad mest.

Avseende deltagarnas upplevelse av projektet är merparten nöjda, och #ertalet deltagare anser att 
Pulsen Integration bör fortsätta med liknande insatser i framtiden. Tydligt är även att projektet 
förbättrat medarbetarnas upplevelse av kontakten med sin närmsta chef.

Lönsamhet och förbättrade relationer har helt enkelt lyckats gå hand i hand!
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