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Service Management

Service: building on the company history and valueshistory 



Customer Touchpoints

Catering for relations to create trust and loyalty…...



The service profit chain:
MANAGEMENT



The service profit chain:

Service: a question of context

LEADERSHIP



Service-Management, Profit chain og Touchpoints:

Service: Historie, Kontekst og Relationer



Ledelse bygger på nogle
antagelser om 
hvorledes andre mennesker
oplever, forstår og virker 
i organisationen
og…….. 

hvorledes man hensigtsmæssigt
påvirker dette

Service: Historie, Kontekst og Relationer



Hvad er antagelserne om 
mennesker og påvirkningen 
af deres adfærd

Den dominerende ledelsesmodel:
RATIONALITET/’gevinstmaksimering’



vi har en strategi
vi har mål
vi har planer
vi har eksekvering
vi har agilitet
vi har kontrol
vi har resilience



Styring skaber
Ustyrlighed………

Ledelsens styring bygger på antagelsen om
’det perfekte system’:

Ledelsesbeslutninger forstås ensartet af alle
(alle er enige i fortolkningen af 
hvad det er ledelsen, egentlig, mener)

Alle der har hørt/forstået beslutningen
handler efterfølgende i 
overensstemmelse med
beslutningens indhold
(selvstyring)



Der er ingen simple kausale sammenhænge
(virksomheden er et system 
af løst koblede gensidigheder)

Ledelsen tror på styringens logiske effekt  -
men oplever i stigende omfang en hverdag 
præget af ’ustyrlighed’ og 
overraskende/manglende effekter

Stillet overfor en virkelighed præget af svigtende
’styrbarhed’ er det indlysende for ledelsen at indføre
øget kontrol 

Styring skaber
Ustyrlighed………



Når nøje overvågning viser overfor 
lederne, at medarbejderne ’snyder’….....
betragter de det som bevis for 
nødvendigheden af kontrolmekanismer



"Så længe min chef lader som om,
at jeg får meget i løn, 
lader jeg som om, 
at jeg har meget arbejde". 



Stigende fokus på tal og aggregerede data
Stigende fokus på korrelationer og forecasts
Stigende antal surveys, mere data-mining i stadigt forøget tempo
Stigende udfærdigelse af politikker, strategier og handleplaner 
....................
Total fokus på performance….......



Modsætningen  til performance 
er ikke 
non- og poor-, 
eller underperformance

Modsætningen  til performance 
Er SUBSTANCE

Tabet af substans



PERFORMANCE  > SUBSTANCE =>    CONFORMANCE

CONFORMANCE

= CONFORMANCE



Foregribende læreprocesser
’rapid prototyping’:
mock up metoder , 
experimenter og pilotforsøg

….man lærer ikke af erfaring….

(David Cooperrider)

Fra kontrol-system
til innovations-kultur



Det innovative potentiale 
ligger oftest ’periferien’

I decentrale, operationelle enheder 
opstår ideer om 
’det mulige alternativ’

Alternativet til den klassiske styringsmodel 
er ikke mangel på styring (laissez faire) –
men 
koordination, og relations-ledelse  

Innovation 



Innovation handler ikke om at være kreativ, fantasifuld eller original
Det starter med en velfunderet undren overfor  og analysebaseret kritik af 
den herskende ’sunde fornuft’ 

Innovation og dristighed…....

De fleste nykonstruktioner sker erfaringsmæssigt på baggrund af
SERENDIPITY……



Welcome to the world of
PROFIT CHAIN & TOUCHPOINT MANAGEMENT



TAK FOR I DAG
og fortsat godt seminar


