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Abstract 
Cross-selling is a strategy that has received greater attention in the finance industry during the past 
few years. The strategy is a method of increasing sales to existing customers by introducing them to 
products and services supplied by other departments of the company, regardless of the sales person’s 
own area of expertise. The benefits of cross-selling are undisputed; however it has proven a challenge 
to put the strategy into practice. 

Hindrances can be derived from difficulties with motivating staff to execute the strategy. Motivation 
of employees can be influenced by the control exerted by top management. This article builds on a 
study performed at the Nordic investment bank Handelsbanken Capital Markets. Qualitative, semi-
structured interviews were performed with ten persons holding leading positions within the sales 
organization. Moreover, a quantitative survey was conducted with all employees. 

In the study, it was noted that employees have a strong competitive inclination and are driven by 
monetary rewards. These driving forces are used in the management control process to get the staff to 
work and perform well, but not to cross-sell specifically. In order to raise motivation among staff to 
focus on cross-selling activities, the controls must be attuned to utilize those driving forces. Goals, 
feedback, measuring and evaluating performance, incentives and organizational culture need to 
correlate with the employees’ receptiveness to such controls. 

Monetary rewards based on organizational goals have been identified as a strong and desired 
incentive to increase cross-selling, but can cause dysfunctional behaviour due to the difficulty 
measuring results from the specific cross-selling activity. Bilateral agreements for income sharing 
between the departments that are involved in a transaction could work as a stimulus and a potential 
solution. A combination of utilizing the driving forces of the employees and changing the 
organizational culture towards making cross-selling a natural part of one’s daily work would be 
advantageous to the extent it is possible. 

Keywords: Cross-selling, motivation, management control, control system, incentives, goals, goal-
setting, feedback, organizational culture, corporate culture, rewards, knowledge transfer, co-
operation, finance industry, banking industry, investment bank. 
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Abstract 
Cross-selling är en strategi som de senaste åren har fått stort fokus inom finansbranschen. Strategin 
går ut på att öka försäljning till existerande kunder genom att introducera dem till produkter eller 
tjänster som andra avdelningar inom företaget erbjuder, oavsett den egna specialistrollen. Nyttan med 
cross-selling är obestridd, men i praktiken har det visat sig svårt att tillämpa cross-selling. 

De hinder som föreligger kan i förlängningen härledas till ett problem att få de anställda motiverade 
att verkställa strategin. Motivationen hos de anställda kan påverkas genom styrning från 
företagsledningen. Denna artikel bygger på en studie som genomförts på den nordiska 
investmentbanken Handelsbanken Capital Markets. Kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer fördes 
med tio personer med ledande roller inom försäljningsorganisationen. Dessutom genomfördes en 
kvantitativ enkätundersökning med samtliga anställda inom företaget. 

Vi fann i studien att de anställda har en stark tävlingsinstinkt och drivs av monetära belöningar; 
drivkrafter som utnyttjas i styrningen för att få de anställda att arbeta och prestera väl, men inte för att 
ägna sig åt cross-selling specifikt. För att öka motivationen för att arbeta med cross-selling måste 
styrmedlen anpassas för att dra nytta av de drivkrafterna. Mål, feedback, mätning och utvärdering av 
prestationer, incitament och organisationskultur behöver korrelera med de anställdas mottaglighet för 
sådana styrmedel. 

Monetära belöningar som baseras på organisationsmål har identifierats som ett starkt och efterfrågat 
incitament för att öka cross-selling, men kan orsaka dysfunktionella beteenden på grund av 
svårigheten i att mäta resultatet av den specifika cross-selling aktiviteten. Bilaterala avtal för 
intäktsdelning mellan avdelningar som medverkar i en transaktion skulle kunna fungera som en 
stimulator, och en potentiell lösning. En kombination av att utnyttja de inre drivkrafterna hos de 
anställda och att förändra organisationskulturen så att cross-selling ses som en naturlig del av det 
vardagliga arbetet vore dock att förorda i den utsträckning det är möjligt. 

Nyckelord: Cross-selling, korsförsäljning, motivation, styrning, styrmedel, incitament, mål, feedback, 
organisationskultur, belöningar, kunskapsöverföring, samarbete, finansbranschen, bankindustrin, 
investmentbank. 

 



 

Bakgrund 
Cross-selling är en betydelsefull försäljningsstrategi som på senare år har fått mycket uppmärksamhet, 
och som man framförallt inom bankindustrin försöker att tillämpa i större utsträckning. Cross-selling 
utgör inte något nytt i praktiken, och dess värde är okontroversiellt. En tillämpning handlar om att öka 
försäljning till existerande kunder genom att introducera dem till produkter eller tjänster som andra 
avdelningar inom företaget erbjuder, oavsett den egna specialistrollen. Målet är att binda kunden till 
företaget genom flera av dennes olika behov, och på så sätt skapa en starkare relation till kunden, 
vilket görs med förhoppningen om att det skall leda till en större total förtjänst för företaget (Kane, 
2005, 64). Strategin har tillämpats som ett naturligt inslag i försäljningsyrken sedan lång tid tillbaka i 
många branscher. Det är dock först under de två senaste decennierna som cross-selling har 
introducerats i finansbranschen, och bara de senaste åren i större utsträckning. Idag uppmärksammas 
cross-selling sålunda som ett modernt begrepp inom bankvärlden, och det är därför därifrån vi hämtar 
vårt empiriska material. 

Att cross-selling tidigare har undgått att få ett fokus inom bankindustrin beror sannolikt på att de 
traditionella bankerna erbjuder expertistjänster ur komplexa specialistorganisationer, där 
specialisterna ofta omges av gamla kutymer och kraftfulla regelverk. Av den anledningen har inte 
uppmärksamhet riktats mot kundens varierande behov i lika hög grad som hos mer moderna 
organisationer. Men i takt med en förändrad konkurrenssituation tvingas bankerna att anpassa sin 
strategi. Det finns ett uttryckt behov om att införa mer cross-selling i bankvärlden. I Commercial 
Lending Review läses en uppmaning till industrin: “Your people should understand that the bank’s 
desire to cross-sell more effectively is not some hair-brained scheme. It is not the best way; it is the 
only way for the institution to survive and flourish in the brave new world.” (Rosen, 2004, 41) 

Organisationer dyker upp som konkurrenter till bankerna på den internationella arenan, till exempel 
nischbanker och institut som fokuserar på de mest lönsamma delarna av de tjänster som traditionella 
banker erbjuder. De traditionella bankernas resultat kan påverkas negativt i och med denna ökade 
konkurrens från nytillkomna aktörer på marknaden. Dessa nya aktörer erbjuder finansiella tjänster till 
starkt konkurrenskraftiga priser och med god service. En gemensam faktor för de nya konkurrenterna 
är enligt Rosen inte den expertis de tillhandahåller, utan sofistikerade säljprocesser som inkluderar 
cross-selling (2004, 41). 

Möjligheten att erbjuda finansiella tjänster via webben har också bidragit till den ökade konkurrensen 
inom finanssektorn (Datamonitor, 2005, 12). Då kunden har möjlighet att enkelt och effektivt jämföra 
internationella aktörer och välja de mest fördelaktiga erbjudandena, är lokala banker inte längre i lika 
stor utsträckning naturliga alternativ. Handel med värdepapper på webben innebär dessutom lägre 
courtagekostnader. 

På grund av att vinstmarginalerna för finansiella tjänster minskas, ökar betydelsen av antalet sålda 
tjänster till kund. Eftersom aktörerna blir fler och antalet kunder ändock är begränsat, och som det är 
mindre kostsamt att behålla en kund än att skaffa en ny (Kumar, Vankatesan & Reinartz, 2006, 131), 
lönar det sig att binda kunden till sig på flera nivåer och göra fler affärer genom cross-selling. 
Samtidigt innebär de nya kraven om ökad service att bankerna måste kunna se till kundens behov, 
oavsett vari rådgivarens eller säljarens expertis ligger. I en omfattande studie av Towers Perrin med 
74 chefer i 61 olika företag i den finansiella sektorn, svarade 74 % av respondenterna att cross-selling 
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var extremt viktigt eller väldigt viktigt. Trots denna utbredda uppfattning om vikten av cross-selling 
har inte organisationer inom finansbranschen lyckats med tillämpning i praktiken (Gjertsen, 2004, 6). 

Cross-selling som strategi går ut på att ta vara på tillfällen att göra ytterligare affärer med en kund 
genom att slussa denne vidare till avdelningar som tillhandahåller för kunden lämpliga produkter. Det 
kan också innebära att informera en kollega på en annan avdelning om att det kan finnas goda 
möjligheter att få göra en viss affär med kunden, så att denne själv kan kontakta kunden. Ett enkelt 
och konkret exempel inom bankvärlden är när ett kundföretag skall sälja ett utländskt bolag. Den 
avdelning som råder kunden i denna affär kan då föreslå kunden att även göra sin valutatransaktion 
hos kollegan på valutaavdelningen. Sambandet mellan olika produkter och affärsmöjligheter kan dock 
i verkligheten vara betydligt mer komplexa. Att tillämpa cross-selling kräver ofta ett merarbete i form 
av interna möten mellan representanter från olika avdelningar och samordning av gemensamma 
kundträffar; aktiviteter som inte nödvändigtvis leder till ökade förtjänster för den egna avdelningen, 
och kanske inte ens för företaget som helhet. 

På senare tid har strategin utvecklats från ren ”pushstrategi” till att matcha kundbehov med lämpliga 
produkter och tjänster (Kane, 2005, 64). Att lyckas med strategin kräver således en kunskap om 
kundens totala behov utöver de produkter som kan erbjudas inom den anställdes egen specialistroll 
(Sparacino, 2005, 35; Rosen, 2004, 43), att den anställde känner till och har ett gott förtroende för 
kollegorna på andra avdelningar (Gjertsen, 2004), samt att den anställde har god kunskap om de 
produkter som andra avdelningar tillhandahåller (Sparacino, 2005, 35; Gjertsen, 2004). En central 
förutsättning för att cross-selling skall kunna utövas är således att samarbete och kunskapsöverföring 
mellan avdelningarna fungerar väl. 

Befintlig akademisk litteratur på området fokuserar framförallt på cross-selling ur ett 
marknadsföringsperspektiv och de systemtekniska aspekterna; dels att använda sig av CRM1-system 
för att kartlägga kunders köpvanor för att förutspå framtida behov, samt att välja ”rätt” kunder med 
hjälp av lönsamhetsutvärderingar. Vi är istället intresserade av vilka organisationsinterna faktorer som 
har betydelse för verkställandet av strategin; en frågeställning som hittills inte har behandlats i någon 
större utsträckning inom forskningen. 

Återkommande praktiska begränsningar i samband med användandet av cross-selling tyder på att 
individer inte alltid handlar och uppträder i enlighet med organisationens uttalade mål. Detta kan bero 
på att chefer och anställda inte motiveras att bidra till hela företagets resultat om de enbart blir 
utvärderade och belönade för det resultat som den egna avdelningen genererar. De motiveras heller 
inte att hänvisa en kund till en kollega på en annan avdelning om de misstänker att kollegan kommer 
att skada relationen med kunden. Att införskaffa kunskap om produkter utöver det egna 
expertisområdet medför extraarbete som sannolikt förknippas med negativa känslor om det inte 
belönas eller uppmuntras på något sätt. Enligt Dyer och Nobeoka (2000), Ruggles (1998) och 
Szulanski (2000) har de anställdas brist på motivation också identifierats som ett stort hinder för 
kunskapsöverföring (se Burgess, 2005, 325), vilket är en av grundförutsättningarna för att lyckas med 
cross-selling. 

                                                 
1 Customer Relationship Management, engelsk term för en funktion som ofta förekommer i kundorienterade 
försäljningsorganisationer. 
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Hinder som föreligger med cross-selling kan följaktligen analyseras och förklaras med hjälp av 
anställdas motivation. Vi avser därför med denna studie att ur ett motivationsperspektiv utreda de 
hinder som föreligger för banker att tillämpa cross-selling som strategi. Vidare ämnar vi gå ett steg 
längre i forskningen, från att utröna vilka hindren är, till att tränga in djupare i de bakomliggande 
problemkällorna och skapa en förståelse för motivationens effekt på möjligheterna till cross-selling. 
Hinder som av naturliga skäl inte är möjliga att härleda ur motivationsbegreppet diskuteras därmed 
inte. Exempel på sådana hinder är företagets organisationsstruktur och andra icke-påverkbara 
omständigheter, såsom kundföretagets interna förhållanden och faktiska behov av olika typer av 
finansiella lösningar. 

Motivationen att utföra en viss arbetsuppgift kan påverkas av den styrning som ledningen utövar. 
Analysen fokuseras till hur styrningen skapar förutsättningar för samarbete och kunskapsöverföring, 
och i förlängningen cross-selling. En av faktorerna som frambringade valet av perspektiv var just 
möjligheten att inverka på motivationen för cross-selling, vilket således kan leda till en ökning av 
cross-selling relaterade affärer i praktiken. 

Studiens upplägg 
Studien som presenteras är genomförd med en kvalitativ forskningsmetod, som kompletteras med en 
kvantitativ undersökning. Det specifika problemområde som utforskas är identifierat genom såväl 
aktuell teori på området som empirisk data från Handelsbanken Capital Markets, som används som 
studieföretag. 

Handelsbanken Capital Markets (i fortsättningen HCM), är en ledande nordisk investmentbank med 
ca 500 anställda i Norden, Storbritannien, USA och Singapore. HCM bildades i januari 2003 som en 
sammanslagning av flera olika avdelningar inom Svenska Handelsbanken2, vilka bedrev någon form 
av investment banking verksamhet. Affärsområdena inom HCM är försäljning, trading och rådgivning 
inom aktier och aktierelaterade derivat, ränte- och valutaprodukter och till dessa relaterade derivat, 
strukturerade produkter3 samt rådgivning inom Corporate Finance & Debt Capital Markets4. Syftet 
med sammanslagningen var att skapa en heltäckande investmentbank som genom samverkande 
affärsområden ser till kundens hela behov. Denna cross-selling strategi är dessutom uttalad i 
organisationen och ses som en förutsättning för att uppnå visionen om att bli den bästa 
investmentbanken för nordiska behov. Trots detta har strategin ännu inte infriat ledningens 
förväntningar om ökad intjäning, främst beroende på att den inte verkställs i önskvärd utsträckning. 
Med anledning av detta har HCMs ledning ombett författarna att utreda orsakerna till att cross-selling 
inte tillämpas till fullo i praktiken. 

Insamlingen av det empiriska materialet består främst av kvalitativa intervjufrågor ställda till åtta 
personer med ledande roller av varierande hierarkisk nivå från de fyra huvudsakliga affärsområdena 
inom försäljningsorganisationen. Dessutom intervjuades två personer från en central Key Account 

                                                 
2 Organisatoriskt är HCM en del av Svenska Handelsbanken. För att underlätta läsningen görs referenser till 
”företaget” och ”organisationen” dock uteslutande i hänvisning till HCM. 
3 Strukturerade produkter är specialanpassade produkter som genom kombinationer av olika tillgångsslag 
(exempelvis aktiederivat och obligationer) ger kunden en unik avkastning och risk. 
4 Med Corporate Finance & Debt Capital Markets avses rådgivning vid finansiering av olika typer av 
företagsaffärer. 

3 



 

Management5-funktion. Samtliga intervjuer pågick i 60-90 minuter vardera. Kvantitativa 
undersökningsmetoder kan dock ses som en förstudie, samt en process i att selektera kvalitativa 
intervjufrågor för att skapa möjligheter att nå en djupare analys. Utformning av de kvalitativa 
intervjufrågorna har därför delvis influerats av resultaten från en kvantitativ medarbetarundersökning 
som genomfördes på HCM under våren 2005. 

Inom HCM genomförs årligen en medarbetarundersökning som vi som forskare detta år, 2006, fick 
möjlighet att påverka genom att formulera ett antal undersökningsfrågor. Frågeformuläret bestod av 
51 frågor, och minst 12 av dessa var direkt relevanta för vårt forskningsområde. Undersökningen 
riktade sig till samtliga 503 aktivt anställda på HCM, och resulterade i en svarsfrekvens på 89 %. 
Medarbetarundersökningen genomfördes i samarbete med konsultföretaget ZonderaCom och 
besvarades anonymt. Det gick dock att genom bakgrundsvariabler utläsa befattningsnivå samt inom 
vilken avdelning som respondenterna var verksamma i. Resultat från undersökningen som används i 
artikeln har, där inget annat anges, analyserats utifrån svaren från de 238 respondenter som arbetar 
inom områden där cross-selling är relevant för arbetsuppgifterna. Dessa resultat utgör ett 
kompletterande bidrag till det empiriska materialet i artikeln. 

Motivationsperspektivet 
Eftersom ett motivationsperspektiv har valts för att angripa problematiken i artikeln presenteras nedan 
teorier som kopplas till motivation, för att efterhand övergå till en interaktion mellan teorier och 
insamlad empiri. 

Motivationen hos en försäljare är en av de viktigaste faktorerna för prestationer och resultat 
(Churchill et al., 1985, 109). Under senare år har en diskurs vuxit fram med syfte att kartlägga hur 
företag kan utforma en personalpolitik för höga prestationer, stark tillhörighet och ett positivt 
beteende. Inom ramarna för denna skolriktning ingår motivation som ett återkommande inslag 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002, 330). Av den anledningen är det av största intresse för organisationer 
som vårt studieföretag att tillse att deras anställda är motiverade att utföra sina arbetsuppgifter. 

Inom motivationsteori görs en uppdelning mellan inre och yttre individuell motivation. Inre 
motivation förklaras bestå av en tillfredställelse i arbetsuppgifterna i sig. Yttre motivation härleds 
tvärtom ur monetära belöningar, befordran och andra påtagliga ersättningar i olika former. Vissa 
forskare hävdar att inre motivation är överlägsen den yttre formen, då det finns ett stort antal 
obestridda fördelar som talar för inre motivation hos anställda. 

Inre motivation tenderar att skapa en högre grad av lojalitet samt ett socialt kapital utan att kräva 
belöningar i form av finansiella medel (Osterloh & Frey, 2000, 540). Dessutom kan argumenteras att 
innebörden av inre motivation kan medföra att organisationen får tillgång till så kallad ”tyst 
kunskap”6 (Osterloh, Frost & Frey, 2002, 71). I det fall då anställda främst innehar yttre motivation 
kan den tysta kunskapen däremot vara svåråtkomlig, och risk föreligger att information som kan vara 
av stort värde för företaget inte sprids. 

                                                 
5 Key Account Management är ett vanligt namn på en funktion som arbetar med att samordna kundaktiviteter 
och säkerställa att de viktigaste kunderna får den service som erfordras. 
6 Tyst kunskap kännetecknas av att den finns hos vissa individer och skulle kunna vara till nytta för 
organisationen, men den efterfrågas inte av andra eftersom de inte känner till att den finns. Den som besitter tyst 
kunskap väljer själv om denne vill dela med sig av kunskapen eller inte. 
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Yttre belöningar kan vidare ha en förstörande effekt på inre motivation, ifall belöningen uppfattas av 
mottagaren som kontrollerande från arbetsgivarens sida (Osterloh, Frost & Frey, 2002, 68). Därmed 
kan yttre belöningar ha en negativ inverkan på det icke-materiella värdet av en målsättning. 
Dessutom, om anställda erbjuds yttre belöningar för att uppnå vissa mål, kan det missleda dem och 
orsaka dysfunktionella beteenden på så sätt att de enbart fokuserar på de belönade aspekterna av sitt 
arbete, och således struntar i att lägga kraft på sådant som inte belönas, trots att det senare kan vara 
lika viktigt för organisationen (Osterloh & Frey, 2000, 540). Däremot kan yttre belöningar, i de fall de 
uppfattas som en uppskattning av arbetsprestationen från arbetsgivarens sida, ha en stärkande effekt 
på den inre motivationen (Osterloh, Frost & Frey, 2002, 68). 

Dock existerar tydliga nackdelar med den inre motivationsfaktorn. Inre motivation är svårare att 
förändra, komplicerad att mäta och kontrollera av ledningen, och utkomsten av den går inte att förlita 
sig på lika lätt som belöning och bestraffning. Inre motivation innebär också känslor (Osterloh & 
Frey, 2000, 540), vilket kan leda till att konflikter och vägval kan bli mer svårhanterliga än då de 
inblandade huvudsakligen motiveras av yttre faktorer. Forskning har enligt Osterloh och Frey (2000, 
540) också visat att ekonomiska intressen kan lägga band på individens lidelser, och tyglar på så sätt 
dennes beteende. Således är yttre motivation och belöningar mer tillförlitliga och enklare att handskas 
med. Många ledare föredrar därför en policy byggd på yttre motivation. 

Motivation är inte ett mål i sig, utan skall utgöra ett stöd för att uppnå en organisations mål. Anställda 
måste prestera i målens riktning, och deras motivation behöver koordineras med målsättningarna. 
Ledningen bör jämföra kostnader respektive beräknade vinster som skulle genereras av att motivera 
de anställda med inre och yttre belöningar (Osterloh & Frey, 2000, 540). 

Styrning och motivation 
Styrning används av organisationer för att skapa förutsättningar för att motivera 
organisationsmedlemmarna att uppnå i förväg fastställda mål (Fisher, 1998, 51). Etzioni (1965, 651) 
likställer styrning med makt. Flamholtz (1979, 51) ger begreppet en bred definition genom att 
beskriva styrning som de aktiviteter som genomförs för att påverka sannolikheten att anställda 
kommer att bete sig på ett sådant sätt att det leder till att önskvärda resultat uppnås. Flamholtz (58) 
menar att styrsystem består av fem delar som avser att åstadkomma detta: mål, normer för nivåer på 
prestationer, mätning av resultat för att möjliggöra feedback, utvärdering av prestationer samt 
belöningar. 

För att motivera anställda och skapa effektivitet inom en organisation kan ledningen ha nytta av att 
känna till karaktären av de anställdas grundläggande drivkrafter och motivation. Med en sådan 
kännedom kan de sedan anpassa styrningen för att skapa engagemang och motivera de anställda i 
önskvärd riktning. 

På HCM kan en utbredd stark tävlingsinstinkt urskiljas hos de anställda. I intervjuerna betonades 
vidare de yttre belöningarnas betydelse på HCM: ”Salesorganisationer fokuserar på det man blir 
belönad för. Pengar, status, erkännande. (…) Men man skall inte underskatta att visa uppskattning, det 
skall nog vara lite av varje, för det hänger ihop. Men jag är ganska monetär kan jag säga.” En 
intervjuperson svarade på frågan om vad som driver honom i hans arbete: ”Pengar. Jag tror att nittio 
procent av dem som handlar drivs av det, och det är en grundförutsättning för att handla. Säger man 
något annat så ljuger man förmodligen.” Flera av intervjupersonerna uppgav dock även att de 
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personligen, förutom belöningen, drivs av faktorer som tillfredsställelsen i att göra ett gott arbete, 
arbetsuppgifterna i sig, intellektuell stimulans, social interaktion och känslan av att vara bäst. 
Investmentbankens bransch beskrevs som en ”bonusorienterad värld”, där de anställda enligt 
intervjupersonerna främst arbetar för den ekonomiska belöningen. Detta är ett tydligt tecken på att 
den yttre motivationen på HCM utgör en stor del av vad som driver de anställda. 

Vetskapen om vad som motiverar personalen möjliggör för ledningen att anpassa styrmedlen därefter. 
Vi ämnar inte presentera någon fullständig genomgång av teorier om styrning, utan extraherar delar 
av teorin i de fall den är relaterad till vår studie. Jaworski (1988) skiljer på formell styrning, som 
specificeras och drivs igenom av ledningen inom ett företag, och informell styrning, som initieras av 
de anställda (se Brown et al., 2005, 156). Eftersom den informella styrningen inte kan påverkas från 
ledningsnivå, behandlas endast den formella styrningen. Vi utgår ifrån Flamholtz (1979) syn på 
styrsystemets komponenter som diskuterades ovan, med viss modifikation, då vi även avhandlar 
organisationskulturens betydelse som styrmedel. För att tydliggöra resultaten av vår studie presenterar 
vi dessutom komponenterna i en annan indelning. Vi har således valt att redogöra för styrsystemets 
inverkan på cross-selling i termer av målsättning och feedback, mätning och utvärdering av 
måluppfyllelse och prestationer, incitament, och organisationskultur. Intuitivt bör dessa kunna ha en 
direkt inverkan på de anställdas motivation att implementera en strategi som cross-selling. 
Implikationer av dessa diskuteras därför nedan. 

Schematisk illustration över styrprocessen för motivation till cross-selling 

Vi har valt att diskutera de utvalda delar av 
styrsystemet som är relevanta för vårt 
forskningsområde, vilka åskådliggörs i 
vidstående schematiska illustration. Mål 
sätts för vart organisationen skall nå, i detta 
fall en viss nivå för prestationer och resultat. 
För att få de anställda att arbeta mot det 
gemensamma målet tillsätts incitament, 
normalt i form av belöningar. För att 
fastställa vilken typ av belöningar som är 
lämpliga, försöker ledningen att avgöra hur 
individernas inre drivkrafter ser ut. 
Organisationskulturen påverkas också för att 
styra de anställdas beteende i enlighet med 
målsättningarna. Incitament och 
organisationskultur skapar inre eller yttre 
motivation hos de anställda, vilket motiverar 
dem att ägna sig åt de avsedda aktiviteterna. 
Prestationerna mäts kontinuerligt gentemot 
målet, individuella prestationer utvärderas 
och belönas, och feedback lämnas. 
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Målsättning och feedback 
Att sätta mål är enligt Locke och Latham (1984, 3) en av de mest effektiva metoderna att motivera 
anställda att prestera. Kanfer (1990) hävdar att mål kan påverka de anställdas insatser genom tre 
mekanismer; mål kan påvisa för individerna åt vilket håll de skall rikta sina ansträngningar, mål kan 
framhålla vilka kriterier som belöningar baseras på, och mål kan tydliggöra när det är nödvändigt att 
använda alternativa strategier för måluppfyllelse (se Campbell & Kuncel, 2002, 288). För att öka 
produktiviteten hos de anställda måste ledningen motivera dem att sträva efter att nå mål som gynnar 
organisationen, vilket innebär att säkerställa att individernas personliga mål korrelerar med 
organisationens (Brown et al., 2005, 155). De personliga målen framställs nämligen av Gollwitzer och 
Bargh (1996) som den viktigaste faktorn som styr individens handlingar (se Brown et al., 2005, 155). 

Då en individ uppfattar en diskrepans mellan målet och den aktuella ställningen initieras ett agerande 
hos individen för att korrigera denna avvikelse (Miller, Galanter & Pribram, 1960, se Klein, 1987, 
153). Mål kan skilja sig i specifikhet och svårighet samt huruvida de avser slutmål eller delmål 
(Campbell & Kuncel, 2002, 288), vilket har stor betydelse för när en diskrepans upplevs och 
beteendet justeras. Svåra mål kräver således en större ansträngning för att undvika diskrepanser 
mellan målet och den aktuella ställningen (Lord & Hanges, 1987, se Klein, 2005, 154). Specifikheten 
i målsättningar påverkar prestationer på så sätt att specifika mål innebär en möjlighet att uttyda den 
egna prestationen i förhållande till målsättning, medan vaga mål innebär risken om en otydlig 
uppfattning av den egna prestationen och därmed en minskad möjlighet att kontrollera prestationen 
och förbättra eller rätta till den när det erfordras (Jacobsen & Thorsvik, 2002, 55). Av detta följer att 
specifika, utmanande mål leder till bättre prestationer än ett vagt mål som exempelvis ”gör ditt bästa” 
(Locke & Latham, 1984, 23), ett påstående som stöds av över 500 empiriska studier (Seijts et al., 
2004, 227). 

Winters och Latham (1996, se Seijts et al., 2004, 229) har visat att även vilken typ av mål som sätts är 
avgörande för resultatet. Forskarna skiljer på mål för prestationer och mål för lärande, där mål för 
prestationer fokuserar på uppgiftens slutresultat, medan mål för lärande istället styr implementeringen 
av strategier och processer för att utföra uppgiften. För enkla uppgifter är det mer fruktbart att sätta ett 
specifikt, högt prestationsmål, än ett vagt prestationsmål av typen ”gör ditt bästa”, enligt Winters och 
Latham (1996, se Seijts et al., 2004, 229). Men i de fall uppgifterna kräver att den anställde skaffar sig 
nya kunskaper är ett prestationsmål om att göra sitt bästa mer effektivt. Ännu större positiv effekt på 
resultatet har dock i dessa fall specifika, höga mål för lärande. Syftet med ett mål för lärande är att 
stimulera den anställdes fantasi, göra nya upptäckter och att tänka utanför ramarna. Den som arbetar 
mot ett mål för lärande kommer att leta efter nya idéer, söka feedback, reflektera och verkställa idéer 
för att testa nya hypoteser (Seijts & Latham, 2005, 130). Seijts och Latham (2005, 128) menar att 
både prestationsmål och mål för lärande behövs för framgång, men prestationsmål skall inte sättas 
förrän den anställde har förmågan och tillräckliga kunskaper för att utföra uppgiften på ett effektivt 
sätt. 

House och Mitchell (1974, se Shackleton & Wale, 1999, 286) menar att anställda kommer att beräkna 
vad värdet blir för dem personligen av att uppnå ett visst mål, vilket i sin tur styr deras motivation att 
agera eller arbeta för måluppfyllelse. Detta innebär att individen tar hänsyn till huruvida ökade 
ansträngningar kommer att leda till ökade prestationer, om individen kommer att bli belönad för 
prestationerna, samt hur denna eventuella belöning värderas av individen. Svåra mål kommer inte att 

7 



 

accepteras om kostnaden överstiger värdet av att uppnå målet, och olika personer värdesätter positiva 
och negativa aspekter av måluppfyllelse i olika utsträckning (Kanfer, 1990, se Campbell & Kuncel, 
2002, 288). 

Det är enligt Ashford och Cummings (1985, 67) allmänt känt att feedback och insikt om resultat ökar 
anställdas prestationer. Vidare diskuterar Ashford och Cummings feedback som en viktig resurs för 
organisationer, på så sätt att den bidrar till att generera motivation och prestationer. Samma författare 
(Ashford & Cummings, 1983) definierar i en annan artikel feedback som information som förtäljer 
hur väl individer möter olika mål (se Klein, 1987, 155). En individ som skall arbeta mot ett mål 
behöver någon form av feedback, och kommer själv att söka upp det om den saknas för att fortsätta 
arbetet med att uppfylla målet (Ammons, 1956; Lord & Hanges, 1987, se Klein, 1987, 155). En 
förutsättning för att feedback skall påverka beteenden är att den accepteras som korrekt och riktig. 
Denna acceptans bestäms av den upplevda expertisen, pålitligheten, makten och attraktiviteten hos 
den person som lämnar feedback (Ilgen, Fisher & Taylor, 1979, se Campbell & Kuncel, 2002, 288). 
Feedback är nödvändigt om målsättningar skall fungera (Locke & Latham, 1984, 65). Om feedback 
inte erhålls i samband med en anställds prestationer, minimeras målsättningarnas effektivitet, och 
målet blir praktiskt taget meningslöst (Locke & Latham, 1984, 65f). 

På studieföretaget ansåg endast 47 % av respondenterna i den kvantitativa studien att chefen 
uppmuntrade och vidtog åtgärder för att utöka cross-selling i samarbete med andra avdelningar. 
Vidare svarade samtliga intervjurespondenter att mål gällande cross-selling på den egna avdelningen 
saknas. I den kvalitativa undersökningen tog flera av respondenterna själva upp de anställdas behov 
av feedback och någon som kontrollerar vilka affärer som blir av, samt sätter press på dem att 
tillämpa cross-selling. 

Mäta och utvärdera prestationer 
En förutsättning för att mål skall ha en motiverande effekt är enligt Jacobsen och Thorsvik (2002, 55) 
att de är tydligt operationaliserade. De måste således vara kvantifierbara eller mätbara, så att det är 
möjligt att avgöra i vilken utsträckning prestationer har resulterat i måluppfyllelse. Flamholtz (1979, 
54) menar att mätning av prestationer har två funktioner i organisatoriska styrsystem. Den ena är att, 
som nyss beskrevs, följa i vilken grad de organisatoriska målen har nåtts. Syftet är att kunna ge 
feedback som initierar ett korrigerande beteende hos de anställda, samt att utvärdera prestationer. 
Mätningen är således en förutsättning för att feedback om måluppfyllelse skall kunna lämnas. Den 
andra funktionen är enligt Flamholtz (1979, 54) att mätningen i sig kan påverka 
organisationsmedlemmarnas beteende. Vetskapen om att ledningen observerar utvecklingen mot 
målet ger en signal till de anställda att målet är viktigt och förväntas uppfyllas, och får sannolikt 
effekten att de fokuserar på aktiviteter som kan uppnå detta mål. 

Fletcher (1999, 128) identifierar tre faktorer där utvärdering i form av feedback avseende den 
anställdes prestationer tenderar att skapa motivation. Den första faktorn innefattar feedback av 
arbetsprestationen, vilket även framställs som ett efterfrågat inslag då den anställde vanligtvis önskar 
att få reda på hur den egna arbetsinsatsen uppfattas och värderas. Den andra faktorn behandlar 
feedback genom belöningar, som vanligen uppfattas som värdeskapande genom ökad motivation. 
Avslutningsvis beskrivs att feedback kan ges genom att målsättningar sätts så att de utmanar tidigare 
prestationer.Det är dock tydligt att prestationer inom cross-selling inte kan mätas på ett enkelt sätt. 
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Inom studieföretaget mäts försäljningsprestationer som de intäkter som genereras på respektive 
avdelning. Vilka intäkter som är just resultatet av cross-selling aktiviteter kan således inte avgöras. 
Utan möjligheten att jämföra mål med faktiskt utfall är det omöjligt att lämna feedback om 
överensstämmelsen däremellan för att stimulera ett korrigerande beteende, och avsaknaden av 
feedback från ledningen avseende cross-selling är påtaglig inom studieföretaget. 

Flera av intervjupersonerna identifierade bristen på mätbarhet som ett av de största problemen med 
cross-selling, och poängterade betydelsen av att göra prestationer inom cross-selling mätbara på något 
vis: ”Man måste mäta, saker som inte mäts har ingen betydelse (…) Det spelar ingen roll att man 
säger att man skall fokusera på cross-selling om det inte i slutändan räknas.” ”Det går inte att visa hur 
bra man är, och ingen kan slå en i huvudet [om man inte gör rätt saker, författarnas anm].” På grund 
av bristen på mätbarhet inom cross-selling sker utvärdering av prestationerna inom cross-selling på en 
högst subjektiv basis. 

Incitament 
Med begreppet incitament avser vi en bestämd stimulans för individen som sporrar denne att agera för 
att uppfylla ett visst mål, oavsett om stimulansen genereras hos individen i form av inre motivation 
(till exempel tillfredsställelsen av att lära sig något nytt), eller påförs individen i form av yttre 
motivation (till exempel genom möjligheten till erhållande av en bonus eller befordran). Med hjälp av 
sådana stimuli kan företag använda individers incitament till att förmå dem att agera i enlighet med 
önskvärda mönster. På grund av svårigheten i att styra anställdas inre motivation (Williamson, 1975, 
64), har vi valt att diskutera begreppet incitament främst i det avseende det genererar yttre motivation, 
det vill säga då företag nyttjar monetära eller icke-monetära belöningar. För att motivera de anställda 
på ett effektivt sätt bör belöningarna enligt Georgopoulos, Mahoney, och Jones (1957) vara nära 
kopplade till organisationens mål och till ett sådant agerande som leder till måluppfyllelse (se 
Flamholtz, 1979, 55). (Termen incitament används i praktiken främst för att benämna själva 
belöningen, exempelvis ”monetärt incitament”.) 

I den kvantitativa medarbetarundersökningen på studieföretaget ansåg 180 personer (76 %) att det 
fanns outnyttjade möjligheter till cross-selling till de egna kunderna. Däremot svarade endast 60 av 
dessa (30 %) att det fanns tillräckliga incitament för att hjälpa andra avdelningar att göra mer affärer 
genom cross-selling. Av de 16 personer (7 %) som svarade att det inte fanns outnyttjade möjligheter 
till cross-selling ansåg endast en person (7 %) att det fanns tillräckliga incitament. 48 personer (20 %) 
hade en neutral inställning till huruvida outnyttjade möjligheter till cross-selling fanns. Av dessa 
angav sex personer (13 %) att det fanns tillräckliga incitament. Uppfattningen om huruvida det finns 
outnyttjade möjligheter till cross-selling samvarierar därmed till stor del med uppfattningen om 
huruvida det finns incitament. 

Det är tydligt att respondenterna i medarbetarundersökningen har mycket varierande uppfattningar om 
i vilken utsträckning det finns potential för cross-selling beroende på affärsverksamhet och geografisk 
tillhörighet. Uppfattningen om huruvida tillräckliga incitament finns fluktuerar i betydligt mindre 
utsträckning med dessa faktorer. 

Vid analysen av resultatet från frågan avseende huruvida det finns incitament för cross-selling bör 
beaktas att människors rationella beteende till viss del kan ha påverkat deras svar. Det finns en viss 
risk att respondenterna har uppfattat att frågan ger en möjlighet att påverka arbetsgivaren att tillsätta 
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ytterligare incitament. Om så är fallet vore det högst osannolikt att de inte skulle ta det tillfället i akt. 
Dock fanns en annan fråga om incitament att göra sitt bästa i sitt arbete. Av dem som svarade att det 
fanns outnyttjade möjligheter till cross-selling uppgav 66 % att det fanns incitament att göra sitt bästa, 
vilket alltså är en betydligt högre andel än dem som ansåg att det fanns incitament till cross-selling. 
Därmed förefaller svaret på frågan om incitament till cross-selling trots allt som tillförlitligt. 

Inom studieföretaget svarade 44 % av dem som ansåg att det fanns outnyttjade möjligheter till cross-
selling att det fanns tillräckliga incitament för att dela med sig av sin kunskap till andra avdelningar. 
Andra studier har visat att yttre belöningar ökar kunskapsdelning mellan avdelningar (Irmer, Bordia 
& Abusah, 2002, se Burgess, 2005, 327). Ledande företag på kunskapshantering som McKinsey och 
Ernst & Young använder just yttre belöningar för att stimulera de anställda att överföra kunskap 
(Davenport & Prusak, 1998, 158). 

Monetära incitament 
Studier avseende monetära incitaments effekt på prestationer är mångtaliga och har genererat teorier 
av varierande andemeningar. Nationalekonomiska teorier visar på åtskilliga bevis för att incitament 
stimulerar prestationer, medan den psykologiska skolan snarare skulle påtala att incitament på kort 
sikt har en lätt förstärkande effekt på prestationer, men att det på längre sikt kan motverka den 
önskvärda effekten (Bénabou & Tirole, 2003, 489). Locke och Latham (1990) fann dock i en 
genomgång av litteraturen på området att monetära incitament i större utsträckning hade en positiv 
effekt på prestationer i de fall incitamenten var stora än då de var små (se Lee, Locke & Phan, 542, 
1997). Zoltners, Sinha och Zoltners (2001) hävdar att finansiell kompensation är en nyckelfaktor för 
att motivera försäljningskåren samt gynna intäkter och vinst inom affärsverksamheter som, i likhet 
med vårt studieföretag, karakteriseras av en stor andel personlig försäljning (se Brown et al., 2005, 
160). 

Enligt Zoltners, Sinha och Zoltners (2001) är formen för, samt nivån på ersättningen därmed 
avgörande för företagets möjligheter att anställa försäljningspersonal av hög kvalitet, som är 
motiverade att prestera i enlighet med företagets mål (se Brown et al., 2005, 160). 

En av de intervjuade personerna i studieföretaget hävdade med bestämdhet att ”alla vet att monetära 
incitament fungerar”. Studieföretaget opererar i en bransch där den allmänna uppfattningen är att 
monetära incitament är en direkt förutsättning för att attrahera och behålla kompetent personal. På en 
av frågorna i medarbetarundersökningen avseende vilka två faktorer som motiverade de anställda att 
göra sitt bästa, angav 71 % av dem som såg outnyttjade möjligheter till cross-selling att monetära 
incitament är en av faktorerna. Detta var den enskilt mest frekvent angivna motivationsfaktorn. Som 
en intervjuperson uttryckte det: ”Det är belöningen som är viktig. Det här är en tävling som mäts i 
pengar”. 

Denna artikel har inte för avsikt att diskutera uppbyggnaden av monetära incitamentsstrukturer i 
någon större utsträckning, då omfattande akademisk litteratur redan existerar på det området (Levin, 
2003; Baker, 2002; Prendergast, 1999; Baker, Gibbons & Murphy, 1994; Holmstrom & Milgrom, 
1994; Gibbons & Murphy, 1992). Dock bör vikten av att hitta lämpliga incitamentsformer poängteras 
för att stimulera cross-selling, med hänseende till den starka motivationsfaktor som finansiell 
kompensation innebär inom försäljningsyrket; framförallt i bankbranschen. En chef vid 
studieföretaget påpekade att det alltid finns en alternativkostnad för att engagera sig i aktiviteter som 
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skulle kunna stimulera cross-selling, såsom kunskapsöverföring mellan avdelningar. Då de anställda 
har en begränsad mängd tid till sitt förfogande att utföra arbetet, kommer den rationelle individen att 
allokera mest tid på de sysslor som förväntas vara mest lönsamma. Sysslor av sådan art är de som 
med stor sannolikhet genererar en intäkt i den egna avdelningens resultat, och därmed kan öka den 
egna bonusen. Hur incitamentsstrukturen utformas blir därför en kritisk faktor för hur anställda 
fördelar sin arbetstid. 

Icke-monetära incitament 
Till skillnad från monetära incitament, är icke-monetära incitament, som ordet antyder, en stimulans 
eller belöning av icke-finansiell art. Den här typen av incitament diskuteras av Falgueras Sorauren 
(2000, 926) som ett ytterst betydelsefullt inslag även för att öka och stimulera intresset för företaget 
och de anställdas arbetsvilja. 

Exempel på icke-monetära incitament som vanligen dryftas skulle kunna delas upp i två kategorier, 
där den första delen representerar praktiska belöningar bestående exempelvis av resor, middagar och 
presenter. Den andra delen utgörs av åtgärder som har till syfte att uppmärksamma den anställde 
genom exempelvis befordran, delaktighet, uppskattning eller erkännande av arbetsprestationen. 

En respondent uttryckte att anställda på en investmentbank är tävlingsinriktade och utan belöning så 
blir det ingen tävling. Vidare beskrev en anställd att en belöning som kan stimulera det personliga 
egot inte är att underskatta. Ett konkret exempel som framkom var att dela ut presentkort på en 
julmiddag för hela familjen, vilket då har till syfte att påvisa att den anställde är betydelsefull och 
framgångsrik på företaget. Att endast tillämpa icke-monetära incitament avfärdar flertalet 
respondenter på studieföretaget, vilket inte är speciellt förvånade då monetära belöningar är djupt 
inpräglade i kulturen och för med sig uppenbara fördelar för de anställda. Det är snarare mer 
realistiskt att betrakta icke-monetära incitament som ett tillämpbart komplement. Människan är mer 
komplex än att endast motiveras av en variabel som rent monetära medel medför, vilket innebär att 
det finns ett visst utrymme för alternativa belöningar som skulle kunna ses som mer mångsidiga. 

Möjlighet till befordran skulle kunna vara en typ av icke-monetärt incitament för cross-selling. Ett 
sådant incitament är dock av naturliga skäl inte lämpligt för alla individer, då många inte är 
intresserade av chefskap, och inte heller passar för en sådan befattning. Det existerar bättre alternativa 
metoder för att motivera anställda till att utföra en viss uppgift. Befordran inom ett företag bör snarare 
ske utifrån helt andra kriterier, vilka vi dock inte ämnar diskutera vidare då frågan ligger utanför 
ramen för denna artikel. Att befordran inte kan ses som ett passande incitament för cross-selling bör 
speciellt poängteras inom en organisation som HCM, där de anställda i huvudsak innehar 
specialistroller. 

Bestraffningar kan ses i bemärkelsen att uppmärksamma när ett önskvärt beteende inte införlivas av 
den anställde, och kan betecknas som en direkt motsats till belöningar. Kazdin (1975) beskriver 
bestraffningar som en åtgärd i form av en negativ händelse som instiftas, alternativt genom att en 
positiv händelse tas bort. Detta görs till följd av icke önskvärda beteenden, samtidigt som det avser att 
minska frekvensen av sådana beteenden i framtiden (se Arvey & Ivancevich, 1980, 123). 
Tillämpandet av bestraffningar i organisationer är omdebatterat, och nyttan är många gånger 
ifrågasatt. Frågan bör dock ligga i hur bestraffningar skall distribueras för att beteendet hos den 
berörde faktiskt skall ändras (Arvey & Ivancevich, 1980, 131). Användning av bestraffningar skulle 
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även kunna verka som ett icke-monetärt incitament för att nå ett specifikt mål, där ett delmål för 
individen blir att undvika bestraffningen. En intervjuperson utvecklar ett resonemang om att 
bestraffningen kan betraktas som en nödvändig förutsättning för cross-selling, och bör vara en del i ett 
signalsystem där de anställda belönas, uppmuntras och bestraffas, men att bestraffningar i dagens läge 
inte är en del av organisationskulturen. 

Organisationskultur 
Schein (1999, 20f) definierar begreppet organisationskultur som en uppsättning delade, förgivet tagna 
och underförstådda antaganden som en grupp har anammat, vilka bestämmer hur gruppen uppfattar 
och reagerar på omvärlden. Organisationskulturen sätter således normer som styr individers beteende 
i en organisation. Organisationsmedlemmar som anammar kulturen kommer automatiskt att handla i 
enlighet med organisationens intressen (Jacobsen & Thorsvik, 2002, 153), eftersom organisationens 
mål och värderingar internaliseras hos individen (107). Motivation uppstår enligt Kouzes och Posner 
(2000, 40) då individens och organisationens värderingar är gemensamma. Organisationskulturen kan 
därmed användas av ledningen som ett styrmedel (Jacobsen & Thorsvik, 2002, 153) för att motivera 
de anställda att arbeta mot önskvärda mål. 

Schein (1992, 211) hävdar att ledningen har stor betydelse för organisationskulturen, då det är 
ledarna, och i synnerhet grundarna av företaget, som har mest makt att prägla organisationen, och 
därmed skapar kulturen. Ledningen kan bland annat påverka organisationskulturen genom att visa 
vilka faktorer i verksamheten de ägnar sin uppmärksamhet åt, samt att skapa förebilder (Bang, 1999, 
84). Det är viktigt att ledningen skickar klara signaler till organisationen om prioriteringar och 
värderingar, och att den är konsekvent i sitt agerande (Schein, 1992, 232). För att styra de anställda 
genom organisationskulturen och få in ”rätt tänk” hos medarbetarna, som en intervjuperson uttrycker 
det, krävs därmed ett tydligt ledarskap från högsta ledningen. Det måste genomsyra hela 
organisationen att cross-selling är viktigt. En av intervjupersonerna påpekar att människor inte alltid 
handlar som chefen säger, utan som chefen gör. Därför är det extra viktigt för ledningen att leva som 
man lär. 

Sammanslagningen av olika avdelningar inom Handelsbanken som skedde när HCM skapades har 
bidragit till att flera olika kulturer har mötts. Trots att den övergripande Handelsbankskulturen rådde 
inom samtliga avdelningar före sammanslagning, hade de olika affärsområdena ändå sin egen 
utpräglade subkultur. Schein (1999, 174) diskuterar implikationer av blandade organisationer, och 
menar att kulturkrockar är lika riskabla som felaktiga bedömningar av finansiella, produkt- eller 
marknadsförutsättningar. Problem som ofta uppstår är att de anställda tror sig förstå medlemmarna av 
den andra kulturen bättre än de faktiskt gör, vilket skapar ett behov av att säkerställa en dialog över 
kulturgränserna (179f). Tillika hävdar Schein att tre scenarier är tänkbara då flera kulturer möts; 
kulturerna kan fortsätta att vara oberoende av varandra och samexistera, en kultur kan börja dominera 
och sedermera absorbera de andra, eller de olika kulturerna kan blandas samman till en ny kultur som 
bär karaktärsdrag från de övriga (176). Vilket som är fallet hos HCM är inte undersökt i denna studie, 
men det är tydligt att avsikten från ledningens sida var att skapa en ny kultur. Då en kultur skall 
förändras är det vanligt att ledningen tillsätter ett antal kulturbärare som ges hög auktoritet i 
organisationen (172). 
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Då cross-selling strategin först infördes på HCM skapades ett system som benämndes Principalskapet, 
vilket företräddes av ett antal nyckelpersoner inom organisationen. Avsikten var att dessa skulle 
representera helheten av produktutbudet gentemot kunderna, verka som rådgivare åt högsta ledningen 
i strategiska frågor, men i synnerhet fungera som starka kulturbärare internt. Av olika skäl fungerade 
inte systemet som planerats i alla avseenden, och avskaffades därför under våren 2006. Anledningarna 
till att systemet fallerade ligger utanför ramen för denna uppsats, men poängteras bör att det var på en 
detaljnivå och inte på en konceptuell nivå som kritik uppstod. Planer finns att instifta ett liknande 
system hösten 2006, vars exakta utformning i skrivande stund inte är bestämd. 

En åtgärd som har haft viss framgång i studieföretaget för att belysa betydelsen av cross-selling är 
instiftandet av en Key Account Management (KAM) funktion, vars uppgift är att samordna 
kundaktiviteter och tillse att kunderna får en heltäckande service. Dock är gruppen fortfarande i ett 
uppstartskede, och de potentiella effekterna av funktionen har ännu inte realiserats till fullo. En 
observation som gjordes i studien är att det finns en tydlig diskrepans mellan hur KAM själva 
definierar sin roll, och hur den övriga organisationen, eller i alla fall intervjupersonerna, anser att 
rollen borde vara. KAM försöker att inta en uppmuntrande och berömmande inställning, med motivet 
att inte uppfattas som alltför påstridiga, medan de anställda vill ha någon som är mer pådrivande och 
ihärdigt ”ringer runt till varje kundansvarig och frågar hur det går”. En av intervjupersonerna 
uttryckte det som att KAM borde vara en ”pain in the ass”. De gemensamma möten som KAM 
arrangerar idag upplevs av flertalet intervjupersoner som intressanta och trevliga, men improduktiva. 
Respondenterna efterfrågar möten med en mer affärsdrivande prägel. En samlad bild av åsikterna är 
att KAM borde få högre auktoritet. 

En annan insats från ledningens sida var att låta hela organisationen genomgå ett webbaserat 
utbildningsprogram för att utöka produktkännedomen och kunskapen om andra avdelningars 
affärsverksamhet. Flera av intervjupersonerna menar att sådan kunskap är nödvändig för cross-selling 
och tycker att detta redskap har hjälpt till i viss mån, men att det inte är tillräckligt. 

På grund av svårigheten i att observera och mäta samarbete och överföring av kunskap mellan 
organisationsmedlemmar blir det konstlat och svårt att instifta incitament och belöningar för att styra 
sådana handlingar. Att försöka fostra en kultur så att beteendet faller naturligt kan därför vara att 
föredra. Enligt Clark och Mills (1993, se Burgess, 2005, 328) kan man särskilja två sorters sociala 
normer som påverkar kunskapsöverföringen i en organisation; en norm om tjänster och gentjänster 
(en förväntan om att få något i utbyte), och en norm där man delar med sig av kunskap på grund av 
den andres behov, utan att förvänta sig något tillbaka. Uttryck som ”kliar du min rygg så kliar jag din” 
och ”what’s in it for me” användes av intervjupersonerna då de beskrev sin uppfattning om den 
rådande kulturen kring cross-selling och samarbete, vilket tyder på att det är den förstnämnda normen 
som råder på studieföretaget. I en sådan typ av kultur är de anställda ofta försiktiga med att vara 
alltför hjälpsamma, då detta i deras uppfattning kan vara tidskrävande och leda till att kollegor ber en 
om hjälp alltför ofta (Burgess, 2005, 335). Ett sådant beteende hindrar naturligtvis flödet av kunskap. 

Organisationskulturen är också nära sammankopplad med individernas identifiering med 
organisationen, på så vis att de anser sig vara medlemmar av den (Jacobsen & Thorsvik, 2002, 167). 
Individen skapar sitt självkoncept till viss del genom grupptillhörigheter, vilket också leder till att 
individen antar attityder och beteenden som är lönsamma för gruppen (Brewer & Brown, 1998, se 
Burgess, 2005, 329). Studier visar att ju mer en individ identifierar sig med sin firma, desto större 
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sannolikhet att denne beter sig på ett för firman lönsamt sätt (Dutton, Dukerich, & Harquail, 1994; 
Mael & Ashforth, 1992; Rioux & Penner, 2001, se Burgess, 2005, 329). Stark identifiering med 
företaget förväntas således kunna öka motivationen till att engagera sig i kunskapsdelning. Om 
individen tvärtom identifierar sig starkt med den egna subgruppen tenderar denne att ägna mindre tid 
åt kunskapsdelning, då det i det senare fallet vanligen råder viss konkurrens mellan subgrupperna 
inom företaget (Argote & Ingram, 2000; Moreland & Levine, 2000; Tsai, 2002, se Burgess, 2005, 
329), vilket kan ha en direkt negativ inverkan på både kunskapsdelning och kunskapssökning utanför 
det egna teamet (Burgess, 2005, 336). 

I den kvalitativa studien svarade respondenterna återkommande att de upplevde sammanhållningen på 
den egna avdelningen som mycket god. Samtidigt framställdes en allmän uppfattning om att man inte 
har så mycket kontakt med andra delar av företaget, och därmed svagare sammanhållning på företaget 
i stort. Om denna uppfattning hos intervjupersonerna representerar en korrekt bild av verkligheten, 
tyder det på att anställda identifierar sig med den egna avdelningen i större utsträckning än med 
företaget som helhet, och kan potentiellt vara ett hinder för en fungerande kunskapsdelning och 
kunskapssökning på studieföretaget. Även om ingen av intervjupersonerna själva uppgav att de ser 
kollegor som konkurrenter, nämnde några att det finns en risk att vissa gör det. Det skulle också 
kunna vara så att någon vill behålla kunskapen för sig själv av prestigeskäl. ”Kunskap är lika med 
makt för en [aktie]mäklare”, sade en intervjuperson. 

En viktig komponent i organisationskulturen utgörs av de anställdas interna relationer. Relationer 
människor emellan har visat sig ha en stor inverkan på nivån på kunskapsöverföring, då 
kunskapsöverföring tenderar att vara högre mellan personer med starka sociala nätverk (Szulanski, 
1996, se Burgess, 2005, 328). I den kvantitativa studien på HCM uppgav 59 % av dem som såg 
outnyttjade möjligheter till cross-selling att de kände personerna på andra avdelningar tillräckligt väl 
för att stimulera till samarbete, och 57 % tyckte att samarbetet med andra avdelningar fungerade på ett 
smidigt sätt. Av de kvalitativa intervjuerna framgår också att det är ett problem att de anställda inte 
känner personerna på andra avdelningar och att de inte heller vet vad de arbetar med. Att lämna över 
en kund i en kollegas händer innebär en potentiell risk att kollegan vanvårdar kundrelationen. Även 
om intervjupersonerna inte själva känner sig oroliga för att det skulle hända, uppger flera att de tror 
att det finns anställda i organisationen som tänker så. De flesta har förtroende för den kompetens som 
finns hos medarbetare på andra avdelningar, men när det kommer till att faktiskt kontakta någon för 
ett samarbete så uppger respondenterna att de väljer att ringa någon de känner. Om de känslorna är 
representativa för hela organisationen så innebär det att samarbetet blir starkt limiterat just på grund 
av att de anställda känner få personer utanför den egna avdelningen. 

Diskussion 
Det är tydligt att bristen på incitament ses av intervjupersonerna som en av de främsta faktorerna som 
hindrar cross-selling. Detta är dock något som ledningen känner till sedan lång tid tillbaka, så varför 
instiftas då inte specifika incitament? Svaret är naturligtvis att problemet är mer komplext än så. För 
att skapa incitament måste styrningen även anpassas vad gäller mål, mätning och utvärdering av 
prestationer, feedback och organisationskultur. Dessa komponenter av styrningen är svåra att 
ackommodera i sig, och kräver noggranna överväganden som kommer att diskuteras nedan. Eftersom 
de anställda är uppmärksamma på alternativkostnaden för sina ansträngningar relaterade till cross-
selling, riskerar sådana aktiviteter ofta att hamna i skymundan. Individen kommer att ägna sig åt de 
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aktiviteter som beräknas ge denne en belöning som värderas tillräckligt högt i förhållande till 
ansträngningen. Därför är det nödvändigt att få cross-selling att bedömas som värt bemödandet. Ett 
första steg är att dra nytta av de inre drivkrafter som finns hos individerna, och som kan bringa 
upphov till motivation. 

Flertalet intervjupersoner berättade om den starka tävlingsinstinkt som råder inom organisationen, 
samt om individernas behov av att tillfredsställa sitt ego och att visa sig vara bäst. Sådana attityder 
kan vara väldigt värdefulla för cross-selling om de utnyttjas på rätt sätt. Det behöver inte vara en 
formell tävling för att de anställda skall tävla med varandra om vem som är bäst på cross-selling. 
Poängteras bör att sådana tävlingar inte skulle skapa konkurrens mellan medarbetarna som hämmar de 
aggregerade prestationerna, eftersom vinnaren i en sådan tävling är den som samarbetar bäst med sina 
kollegor. Vem som är vinnaren kan vara en subjektiv bedömning som görs i det tysta hos varje 
individ. En förutsättning för att informella tävlingar skall instiftas gällande cross-selling är dock att 
hela organisationen uppfattar att cross-selling är en viktig strategi som den anställde förväntas ägna 
sig åt. 

En annan tydlig drivkraft hos försäljarna är strävan efter den monetära belöningen. Med detta är dock 
inte sagt att inga andra former av belöningar är nödvändiga, såsom uppskattning och beröm. En 
kombination av inre och yttre motivation vore enligt intervjupersonerna att föredra. 

Önskvärt vore att hitta incitament som förstärker den anställdes inre motivation, eftersom det skulle 
kunna skapa en lojalare anställd som identifierar sig med företaget och känner ett större ansvar för 
hela företagets resultat. Då skulle cross-selling sannolikt komma in som en mer naturlig del i det 
dagliga arbetet. Att påverka den inre motivationen är dock oerhört svårt, då det som krävs är att 
arbetsuppgifterna formas på ett sådant sätt att den anställde finner dem stimulerande och intressanta. 
Men i den mån det går att ge den anställde en kombination av inre och yttre motivation, vore det 
eftersträvansvärt. 

I jämförelse med inre motivation, är yttre motivation mindre komplicerad att styra. Genom att erbjuda 
monetära incitament i samband med cross-selling kan de anställda effektivt motiveras att tillämpa 
cross-selling, på samma sätt som de motiveras av de monetära belöningarna kopplade till 
arbetsuppgifterna inom sin specialistroll. På studieföretaget efterfrågas en bonusstruktur som är mer 
transparent, och i beräkningen av bonus borde prestationer inom cross-selling vara en viktig 
parameter, menar flera. En problematik som framkommer kan relateras till svårigheter att mäta 
resultatet av cross-selling aktiviteter. Om cross-selling skall kunna belönas på individnivå, måste 
individens prestationer i hänseendet och vilka affärer de har lett till för företaget kunna kalkyleras och 
dessförinnan spåras, i ett relativt rättvist bedömningssystem. 

Om det gick att hitta en metod för att mäta individuella prestationer inom cross-selling skulle olika 
typer av incitament kunna ges. Det är dock viktigt att mätningen inte medför ytterligare ett mödosamt 
extraarbete, för då riskerar ett sådant projekt att fallera. Även om det oftast är lätt att avgöra hur 
lönsam en viss transaktion har varit, är det betydligt mer komplicerat att vid den årliga 
bonusutbetalningen bestämma hur mycket en viss individ totalt har bidragit till i intjäning till en 
annan avdelning under året. Ett sätt att undvika tidskrävande loggning av affärer specifikt för cross-
selling är att dela intäkten från affären mellan de inblandade parterna redan vid transaktionstillfället, 
så att man vid fördelning av den individuella bonusen vid årets slut inte behöver ta hänsyn till 
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prestationer relaterade till cross-selling. En intervjuperson förespråkade förslaget om att upprätta 
sådana bilaterala avtal för intäktsdelning mellan de medverkande avdelningarna, då detta har fungerat 
väl vid två tillfällen där han själv varit delaktig i att tillämpa denna typ av lösning på en cross-selling 
situation. 

En annan möjlighet att komma runt mätbarhetsproblematiken är att koppla den individuella bonusen 
till en 360 graders utvärdering; en metod som förespråkas i den praktiska litteraturen, men om vilken 
empirisk forskning i princip saknas (Fletcher & Perry, 2002, 130). Ett sådant system innebär att chef, 
kollegor och eventuella underordnade gör en utvärdering av den anställdes prestationer och kvaliteter 
inom bestämda områden. Flera personer inom studieföretaget förespråkar att använda en 360 graders 
utvärdering för att mäta prestationer inom cross-selling, och använda resultatet av denna som en 
grund för bonusberäkningar. Argumentet att använda en subjektiv utvärderingsgrund för bestämning 
av finansiell kompensation stöds bland annat av Levin (2003, 835), som menar att det bästa måttet på 
anställdas prestationer ofta är just en utvärdering som utförs av medarbetare eller chefer. Sådana är 
också vanligt förekommande på Wall Street. 

En invändning till 360 graders utvärdering som påtalades av ett par av respondenterna i 
studieföretaget är dock att den kan bli missvisande vad gäller cross-selling om det inte är ”rätt” 
personer som gör utvärderingen. Att slumpmässigt välja ut en medarbetare på en annan avdelning 
skulle ge ett negativt omdöme i det fall den som skall utvärderas inte har medverkat i några affärer 
med just den medarbetaren, och tvärtom ifall den som utvärderas faktiskt har gjort affärer med den 
som utför bedömningen. För att få en mer rättvis utvärdering skulle medarbetare på den egna 
avdelningen, överställd chef samt eventuellt underställda göra utvärderingen, som är brukligt i en 360 
graders utvärdering. Frågan är då huruvida de har förmågan att bedöma i vilken utsträckning den 
utvärderade engagerar sig i aktiviteter med personer på andra avdelningar, och huruvida de 
aktiviteterna faktiskt är värdeskapande. Av ovanstående resonemang utgör en 360 graders utvärdering 
sannolikt inte ett optimalt alternativ specifikt för cross-selling. 

För att slippa mäta resultatet av cross-selling överhuvudtaget, skulle mål för lärande kunna sättas 
istället för prestationsmål. Sådana mål har dessutom visat sig mer effektiva i situationer där den 
anställde behöver ta in nya kunskaper för att utföra arbetsuppgiften, vilket är en förutsättning för 
cross-selling i ett inledande skede. För att en anställd skall kunna tillämpa cross-selling, krävs en viss 
lärandeprocess och ansträngning från den anställdes sida för att skaffa kunskap om hur de egna 
kunderna eventuellt kan ha nytta av andra avdelningars produkter, samt om hur den anställde skall gå 
tillväga för att skapa dessa affärsmöjligheter. Målen för lärande bör formuleras med avseende på 
beteenden som i förlängningen förväntas generera ett önskvärt slutmål. I detta fall skulle målen för 
lärande kunna vara att skapa relationer med ett bestämt antal medarbetare på andra avdelningar eller 
att lära sig om andra avdelningars produkter. Utvärderingen görs således utifrån hur långt den 
anställde har nått de specifika målsättningarna om lärande, och en specifik belöning är kopplad till 
den måluppfyllelsen. 

Här finns dock anledning att vara vaksam på hur målen är formulerade, då det annars finns en risk för 
dysfunktionella beteenden hos individerna. Människor är rationella, och i synnerhet inom en 
resultatstyrd och tävlingsinriktad organisation kommer individerna att fokusera sina ansträngningar 
till den del av arbetet som belönas mest. Mål som formuleras måste därför vara nära förknippade med 
det slutresultat som organisationen vill uppnå, i detta fall finansiella resultat av cross-selling. Att 

16 



 

skapa relationer med medarbetare och att lära sig om andra produkter är kanske en förutsättning för 
cross-selling, men kommer inte nödvändigtvis att leda till cross-selling. Mål för lärande som inte kan 
antas föra organisationen närmare målet om cross-selling skulle kunna driva de anställda att ägna för 
mycket av sin tid till att enbart uppfylla målen för lärande, vilket i så fall skulle äventyra 
kärnverksamheten. 

Tydliga målsättningar och tydlig feedback tenderar att öka individens intresse och uthållighet i sitt 
arbete, vilket också kan kopplas till bättre prestationer. För att målsättningen skall kunna eftersträvas 
behöver individen feedback som vägledning för sitt beteende, så att felaktiga beteenden som inte leder 
till måluppfyllelse kan korrigeras. Om explicita, mätbara mål kan sättas, blir individens prestationer 
lättare att uttyda, och möjliggör specifik feedback om hur långt det är kvar till målet. På HCM, där 
tävlingsinstinkten är tydlig, och likaså behovet av att mäta prestationer, bör sannolikt feedback 
avseende cross-selling utgöra en högst väsentlig parameter och som i princip inte förekommer idag. 
Eftersom definierade mål för cross-selling saknas på HCM, går det inte att ge feedback i förhållande 
till ett mål. I avsaknaden av mål och feedback skulle ändå en viss återkoppling7 kunna ges i samband 
med genomförda affärer. Återkommande återkoppling skulle påminna den anställde om betydelsen av 
de egna prestationerna, och skulle enligt teorin kunna leda till att den anställde sätter egna mål. En 
360 graders utvärdering kan ses som en form av återkoppling i den mån den kan ges på ett rättvisande 
sätt. Dessvärre sker sådan återkoppling inte tillräckligt ofta, då utvärderingen i sig är en omfattande 
process, som därför normalt endast kan utföras årligen. Dock vore den ett utmärkt komplement till 
feedback som borde ges med större frekvens. 

Ett påpekande som gjordes av flera intervjupersoner var att KAM borde ge återkoppling om 
genomförda affärer. Vad som efterfrågas är snabb respons vid lyckade, men inte minst vid outnyttjade 
potentiella affärer. Beröm såväl som förmaningar borde således vara komponenter av KAMs arsenal 
för att utöka cross-selling. För att sådan återkoppling skall godtas av de anställda krävs att den som 
lämnar återkoppling uppfattas ha kompetens att utvärdera prestationer, samt en tillräckligt hög 
auktoritet. Det är svårt för högsta ledningen att ha överblick över individuella prestationer inom cross-
selling, men eftersom KAM initierar och koordinerar aktiviteter som skall leda till mer cross-selling 
bör de också ha en insikt i vilka individer som utmärker sig som goda förebilder. En mer auktoritär 
roll för KAM-funktionen skulle således kunna leda till att cross-selling accepteras av organisationen 
som en strategi som inte tillåts att negligeras. Ytterligare en möjlighet som förordas är att låta KAM 
förfoga över en speciell bonuspool som allokeras till dem som uppvisar goda insatser inom cross-
selling. Att radikalt ändra det befintliga bonussystemet är dock ett riskabelt tilltag, då det kan få 
allvarliga konsekvenser om fel beteende belönas. Kanske behöver KAMs belöningsbefogenheter inte 
sträcka sig så långt som till att distribuera substantiella bonusar, men mindre gratifikationer i form av 
presentkort för goda prestationer inom cross-selling är en tänkbar lösning. 

De möten som arrangeras av KAM skulle även kunna effektiviseras, menade flera av 
intervjurespondenterna. De ifrågasatte om specialister skall sitta i timmeslånga ”kafferepsmöten” och 
ägna sig åt att lära känna sina kollegor samt diskutera de affärer som redan har genomförts på de olika 
avdelningarna. Sådant är specialisterna uppenbarligen inte intresserade av. De vill istället göra affärer 

                                                 
7 Med återkoppling menas i den fortsatta diskussionen information som förmedlas avseende prestationer som 
inte kan mätas i förhållande till ett visst mål, till skillnad från feedback, som huvudsakligen ges som en 
bekräftelse på i vilken utsträckning prestationerna har resulterat i måluppfyllelse. 
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som genererar faktiska, direkta resultat. Dessa respondenter är skeptiska till att dylika möten, vilka en 
person kallade ”navelskådning”, kan vara lönsamma ens i ett långsiktigt perspektiv. Att föredra vore 
istället naturliga mötesplatser där idéer kan spridas då behov finns, samt att de planerade mötena 
begränsas till då det finns en potentiell affär som kräver samarbete. Här har dock specialisterna en 
annan inställning än KAM, som anser att mötena behövs för att kartlägga de behov som finns hos 
kunderna och för att samordna försäljningsaktiviteter. 

Kulturen inom HCM präglas av en stark samhörighet med den egna avdelningen, men en mindre 
känsla av tillhörighet till övriga delar av verksamheten, vilket är helt naturligt i organisationer av 
HCMs storlek. Samarbetet fungerar mycket väl inom avdelningarna, men då anställda från olika 
avdelningar skall samarbeta uppstår friktion i större utsträckning. För att cross-selling skall fungera är 
en förutsättning att de anställda samarbetar över avdelningsgränserna, och att förtroende finns för 
kollegornas kompetens. Studien visade att personer som känner anställda på andra avdelningar 
upplever att samarbetet fungerar bättre än andra, varför det vore givande att skapa tillfällen för att 
etablera och förstärka de sociala banden mellan anställda, och på så vis åstadkomma utökade 
förutsättningar för samarbete. I detta sammanhang blir Principalskapet ett tänkbart verktyg för att 
uppnå en högre grad av samarbete. En av intervjupersonerna tog självmant upp Principalskapet som 
något som potentiellt skulle kunna vara positivt för cross-selling, men menar att en förutsättning för 
detta är att systemet blir mer av ett beslutande organ än en diskussionsklubb när det återigen 
introduceras i organisationen. Utifrån ovanstående resonemang är det tänkbart att Principalerna, 
förutom att agera som kulturbärare och förebilder, och marknadsföra cross-selling internt, skulle 
kunna ha till uppgift att stärka samhörighetskänslan och att säkerställa att kontakter skapas mellan 
anställda på olika avdelningar. 

Slutsatser 
I undersökningen har det framkommit att det individuellt tydligaste hindret för tillämpning av cross-
selling är avsaknaden av tillbörliga incitament. Frånvaron av dessa kan förklaras med svårigheten att 
mäta resultaten av cross-selling. Detta medför att specifika resultatmål inte kan sättas, som i sin tur 
leder till att feedback i förhållande till måluppfyllelse inte kan ges, och att belöningar baserade på 
objektiva, resultatmässiga prestationer därför inte kan lämnas. Då mätbarheten av cross-selling blir en 
begränsning, har vi i vår forskning sökt olika metoder för att skapa incitament genom att kringgå 
denna problematik. Förslag som har analyserats är att relatera bonusen till uppfyllelsen av mål för 
lärande istället för prestationsmål, bonus baserad på en 360 graders utvärdering, samt att låta KAM 
förfoga över en egen bonuspool som fördelas efter deras subjektiva bedömning om vilka individer 
som förtjänar det. Inget av dessa alternativ förefaller dock vara problemfria, då de riskerar att skapa 
nya bekymmer i form av dysfunktionella beteenden, missvisande bedömning av prestationerna eller 
orättvis fördelning av bonus. Bilaterala avtal för intäktsdelning mellan avdelningar som medverkar i 
en transaktion är däremot en möjlighet som skulle kunna vara verkningsfull, under förutsättning att 
upprättandet av avtalen inte i sig ger upphov till tidskrävande administrativt arbete och 
meningsskiljaktigheter avseende fördelningen. Gemensamt för dessa idéer är att de syftar till att 
frambringa en yttre motivation genom monetära belöningar till de anställda. 

Att försöka framkalla incitament som istället talar till individernas ego och tävlingsinstinkt skulle 
emellertid kunna vara en mer framkomlig väg. Genom konsekvent beröm och uppmärksammande av 
personer involverade i större, lyckade affärer som görs, samt vedergällningar i form av negativ 
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feedback i de fall potentiella affärer försummas eller uppsåtligen negligeras, kan individernas inre 
drivkrafter utnyttjas till att skapa yttre motivation utan monetära belöningar. Vid detta alternativ blir 
en KAM funktions auktoritet instrumentell, då de måste ha ett underförstått mandat att agera på ett 
aggressivt och pådrivande sätt. Tävlingar där KAM exempelvis utser månadens bästa ”cross-seller” 
skulle kunna belönas med ett symboliskt pris i form av ett presentkort eller ett omnämnande i den 
regelbundna kommunikationen från ledningen till medarbetarna. Den egentliga belöningen skulle då 
bli den prestige som uppmärksammandet av den egna prestationen medför. 

En mer komplex lösning som sannolikt skulle bringa upphov till mer gynnsamma resultat vore att 
fostra organisationskulturen på så vis att arbetet med cross-selling accepteras som en oumbärlig 
komponent i konkurrensen om affärerna på marknaden. Att detta vore mer lönsamt beror på att 
anställda som tillägnar sig kulturen automatiskt handlar i enlighet med organisationens intressen, då 
målen och värderingarna internaliseras hos individen. Det bör med andra ord eftersträvas att cross-
selling inte upplevs som en extra, icke-belönad uppgift, utan som ett naturligt och konstitutivt inslag i 
det vardagliga arbetet. Att förändra kulturen måste börja med ett tydligt ledarskap från högsta nivå, 
där vikten av cross-selling kommuniceras och det klargörs för organisationen vilket beteende som 
förväntas. Chefer och andra nyckelpersoner måste agera som förebilder för att sätta de outtalade 
normer och värderingar som skall genomsyra organisationen och som övriga medarbetare skall 
anamma. Samarbete torde ses som en källa till mer affärer för den egna avdelningen eller individen i 
förlängningen, även om det i ett initialt skede inte ger någon direkt intäkt eller belöning. I studien 
uppmärksammades att hur väl samarbetet mellan avdelningarna fungerar har en nära koppling till 
huruvida man känner kollegor på de andra avdelningarna, varför sociala sammankomster och 
mötesplatser för att skapa relationer och sammanhållning inom företaget vore fruktbart. I uppgiften att 
fostra organisationskulturen och stimulera samarbete kan det nya Principalskapet som skall instiftas få 
en instrumentell roll. 

För att företaget skall kunna ta del av de fördelar som en inre motivation hos de anställda kan 
medföra, måste cross-selling också uppfattas som meningsfullt och stimulerande bland de anställda. 
Tidskrävande möten som inte tycks skapa nya affärer kan ha förödande konsekvenser för den inre 
motivationen, då individerna på HCM till största delen drivs av sin tävlingsinstinkt, och stimuleras av 
att kunna mäta sina prestationer i affärer och finansiella intäkter. Om möten skall hållas i syfte att 
diskutera cross-selling aktiviteter bör dessa vara av affärsdrivande karaktär, där innehållet fokuseras 
till potentiella affärer som kan skapas genom samarbete, istället för ren informationsspridning 
avseende redan genomförda affärer. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en kombination av att utnyttja de inre drivkrafterna hos de 
anställda och att förändra organisationskulturen mot en utveckling i sättet att arbeta vore att förorda. 
Att förändra en rådande kultur är en ytterst svårbemästrad uppgift, och ett realistiskt försök att införa 
en permanent struktur för cross-selling bör endast betecknas som sannolik under förutsättning att tid, 
energi och kunskapsmässigt kapital allokeras. Budskapet måste även genomsyra hela organisationen 
för att en förankring i organisationskulturen skall kunna införlivas. 

Begränsningar 
De respondenter som valts ut till de kvalitativa intervjuerna representerar samtliga affärsområden 
inom studieföretaget. Det bör observeras att möjligheten att tillämpa cross-selling inom 

19 



 

organisationen varierar, till stor del beroende på att kunderna inom de olika affärsområdena är 
organiserade på olika sätt och har mer eller mindre behov av ett heltäckande produktutbud, vilket har 
påverkat respondentens inställning till och inblick i olika sakfrågor. Den bild som studien speglar är 
ett resultat bland annat av dessa individers resonemang, och stämmer inte nödvändigtvis in på övriga 
organisationsmedlemmars uppfattningar. 

En av artikelförfattarna arbetar på Handelsbanken Capital Markets, och är således en del av 
organisationskulturen på företaget. Detta har naturligtvis haft en inverkan på neutraliteten i hennes 
roll som tolkare och författare. 

Förslag till framtida forskning 
En intressant vinkling och något som vi gärna skulle vilja ta del av vore en studie av cross-selling 
involverande flera utländska företag, som har kommit längre än de svenska i utvecklingen av cross-
selling strategier. En sådan kvalitativ studie skulle då kunna komplettera vårt forskningsbidrag genom 
att påvisa vilka åtgärder som kan tillämpas för att stimulera motivation till cross-selling. 

Ett område som vi endast har diskuterat i begränsad utsträckning är uppbyggnaden av monetära 
incitamentsstrukturer med syfte att främja cross-selling, vilka skulle vara intressanta att avhandla 
vidare. Orsak-verkanförhållandet av ett monetärt belöningssystem kopplat till cross-selling relaterade 
aktiviteter är ett ytterst komplext område som en hel artikel skulle kunna vikas åt, och som vi 
bedömer att det finns en stor efterfrågan av. Denna artikel skulle kunna användas som en grund, där 
nödvändigt bakgrundsmaterial finns att utläsa för en sådan konstruktion. 
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