
Nu kan det være nok!  
- Lad os komme væk fra det røde hav!

- vi skal ud på det

BlÅ OcEAN

  fire | strategi & forretningsudvikling

“Blue Ocean Strategy“ handler om at finde 
nye markedspladser, så man kan gøre kon-
kurrence irrelevant og eliminere konkurren-
terne. Kort fortalt består ethvert marked af 
to store oceaner - de blå og de konkurrence-
prægede røde, hvor de fleste virksomheder 
reelt befinder sig. Disse markeder har klare 
og veldefinerede grænser, som er accepteret 
af alle. Og der er klare kutymer for, hvad vi 
kan gøre - og specielt hvad vi ikke kan gøre. 
Den hårde konkurrence farver vandet rødt 
- og gør det til et ubehageligt farvand at op-
holde sig i. De blå oceaner er det ukendte 
farvand, hvor kreativiteten blomstrer og der 
er masser af nytænkning. Konkurrence ek-
sisterer ikke, da der kun er os. Og det giver 
en væsentligt bedre mulighed for at skabe 
vækst og forøget indtjening.

En stærk strategi for et blåt ocean er karak-
teriseret et sæt af værdier, som er fokuserede 
på åbningen af et helt nyt marked. Værdi-
erne (værdikurven) divergerer væsentligt fra 
andre spillere på markedet og det hele præ-
senteres i form af et tydeligt slogan, hvilket 
forstærker virksomhedens strategiske profil.

TÆNK NyT OG vÆR ANDERlEDES
Det springende punkt i at kunne flygte fra 
de røde oceaner er evnen til at tænke og 
være markant anderledes på disse helt nye 
markeder. Og med markeder tænkes der 
ikke i geografisk henseende. Istedet hand-
ler det om at gøre tingene på en helt anden 
måde i forhold til, hvad det er kunderne re-
elt sætter pris på. 

Det handler om at finde den strategi, hvor 

virksomheden bliver unik. Der hvor det ikke 
er prisen, som er den vigtigste årsag til at 
I ikke fik ordren. Vi skal være kreative. Der 
skal nye tanker og idéer på bordet.

ØGET vÆRDI TIl SAmmE pRIS
Virksomhederne har i lang tid holdt fast i 
nogle fasttømrede mønstre for, hvordan de 
markedsfører, sælger og kommunikerer med 
markedet. Men istedet skal der tænkes frit, 
for at virksomheden kan bevæge sig langt 
væk fra den intensive konkurrence. Ud på 
et helt nyt og unikt forretningsområde. Ved 
at fornyelsen baseres på værdier, vil omkost-
ningerne falde - samtidig med at kunderne 
får mere værdi for pengene. Dette sker ved 
at fjerne og nedprioritere de faktorer, som 
en branche konkurrerer på. Istedet kan vær-
dien forøges ved at tilføre faktorer, som ikke 
tidligere er set i branchen. På denne måde 
kan man både differentiere sig fra konkur-
renterne samtidig med, at omkostningerne 
holdes i ro - eller måske endda falder.

STRATEGIlÆRREDET  
- ET NyT ANAlyTISK vÆRKTØj
For at kunne skabe innovation baseret på 
værdier har vi brug for et effektivt værktøj, 
der kan give et overblik over, hvilke områder 
branchen investerer og konkurrerer på i en 
konkret branche.

Værdierne skaber en værdikurve, hvor der 
startes med de værdier, som markedet tilby-
der i dag. At lave et strategilærred kan være 
svært. Ja, det kan være svært bare at iden-
tificere de nøglefaktorer, der på nuværende 
tidspunkt styrer konkurrencen i en given 
branche. Og at sammenligne niveauet for 
hvad forskellige konkurrerende virksomhe-
der reelt tilbyder kan være en udfordrende 
opgave.

Det drejer sig nemlig om at se tingene i et 
langt større billede end det simplificerede 

RøDE OCEANER
Konkurrence på et eksisterende marked
Slå konkurrenterne
Understøtte eksisterende efterspørgsel
Afvejning mellem værdi og pris
Strategiudvikling med valget mellem at gøre 
produktet/servicen bedre eller billigere

BLÅ OCEANER
Skabe et nyt marked uden konkurrenter
Gøre konkurrenterne irrelevante
Skabe og opfange nye behov
Ingen afvejning mellem værdi og pris
Strategiudvikling mod både billigere og bedre 
produkter/serviceydelser

 KonKUrrence på røde oceAner  MUlIGheder på blå oceAner
Industrien Fokus på rivaler indenfor branchen 	Kigger på tværs af alternative brancher
Strategiske grupperinger Fokus på konkurrencesituationen  Kigger på tværs af strategiske grupper
 indenfor strategiske grupper  indenfor branchen
Kundernes gruppering Fokus på at servicere kunde-  redefinerer kundegruppen indenfor
 gruppen bedre  branchen
Fokus på produkt/service Fokus på maksimering af produktets 	Kigger efter komplementære produkter og
 værdi begrænset af branchens tilbud  servicetilbud på tværs af brancher
pris, funktion &  Fokus på at forbedre prisen   Fokus på funktion og følelsesmæssige
følelsesmæssig orientering   aspekter
Tidsfaktor/planlægning Fokus på anvendelse af eksterne  deltager i skabelsen af eksterne trends
 trends, når de opstår

S E K S  V E J E  T I L  Æ N D R I N G  I  M A R K E D S F O K U S



BluE OcEAN vÆRKTØjER

TRIN 1
Fjern de faktorer som branchen tager for 
givet, men som ikke giver øget værdi for 
kunderne.

TRIN 2
Reducér faktorer godt under branchens 
standard, således at virksomheden ikke le-
verer over evne for at slå konkurrencen.

TRIN 3
I forhold til branchens standard forbed-
res de faktorer markant, hvor dine kunder 
idag skal indgå kompromisser.

TRIN 4
Skab nye værdier, som branchen ikke har 
tilbudt før.

strategi & forretningsudvikling | fem

verdensbillede, som vi har inde i vores ho-
veder, når vi er en del af en travl hverdag.

SElvE pROcESSEN 
Processen med at komme ud på det blå 
ocean består af fire udviklingsfaser. Først er 
der tale om en decideret opvågning baseret 
på opfattelsen af konkurrencen i dag. 

For at komme helt ud på de blå oceaner 
så skal markedets grænser redefineres. Der 
findes 6 veje til at ændre markedsmæssigt 
fokus, hvor der skal holdes øje med alterna-
tive brancher, strategiske og kundemæssige 
grupperinger samt komplementære pro-
dukter der funktionelt eller følelsesmæssigt 
appelerer til kunderne, som en del af nye 
trends. Der skal arbejdes med de fire trin 
til skabelsen af en ny værdikurve for virk-
somheden.

Resultatet bliver et ønsket strategilærred, 
som er en form for prototype for det frem-
tidige marked. For at fjerne laboratoriepræ-
get er det vigtigt, at denne version diskute-
res med relevante personer - både betroede 
kunder, medarbejdere og leverandører. På 
baggrund af disse kommentarer kan den 
endelige version af strategilærredet frem-
stilles. 

Det blå ocean er nu klart til at blive kom-
munikeret og gennemført. Her er det vig-
tigt at omverdenen kan forstå de ændringer, 
som der foretages. Kommunikation, PR 
og markedsføring er vigtige elementer, der 
viser transformationen i form af den gode 
historie. Internt i virksomheden skal der 
holdes fokus på de projekter, som bidrager 
til at flytte virksomheden i den rigtige ret-
ning. De øvrige projekter skal afvikles hur-
tigst muligt.

Processen er ikke nem, men det er tiden og 
umagen værd. 
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FJERNE

Hvi lke faktorer  
som markedet  
tager  for  g i ve t  
kan v i  f je rne?

SKABE NYT

Hvi lke he l t  nye 
faktorer  ska l  

der  skabes
på markedet?

FORBEDRE

Hvi lke faktorer  
ska l  forbedres

hø j t  over  
markedets

s tandarder?

REDUCERE

Hvi lke faktorer  
ska l  reduceres

under  markedets
s tandarder?
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BUDGET-VIN / KONSUM-VIN

GODE KVALITETSVINE

[YELLOW TAIL]

1. VISUEL
OPVÅGNING

Sammenlign din virksomhed
med dine konkurrenters

ved at tegne strategilærredet
“som det er idag”

___
Find ud af hvor din
strategi skal ændres

2. VISUEL
UDFORSKNING

3. VISUELT
STRATEGISK

MARKED

4. VISUEL
KOMMUNIKATION

Udforsk markedet gennem
de seks veje til blå oceaner

___
Find specifikke fordele ved

alternative produkter/service
___

Find faktor til at fjerne,
forbedre & nyskabelse

Tegn dit “ønskede” lærred
baseret på observationerne

___
Få feedback på alternative
lærreder fra din omverden

___
Brug feedback og byg det
bedste “fremtidige” lærred

Præsentér dit “før og efter”
lærred så det let

kan sammenlignes
___

Støt KUN de projekter som 
gør, at virksomheden kan
realisere den nye strategi
og ændre sit fokusområde

F I R E  F A S E R  T I L  A T  U D V I K L E  D E T  B L Å  O C E A N

F I R E  T R I N  T I L  E N  N Y  V Æ R D I K U R V E

S T R A T E G I  L Æ R R E D E T  ( E x .  C a s e l l a  W i n e )

Casella Wine er den australsk vinproducent, der har ændret amerikanernes opfattelse af, at vin 
kun drikkes af ”vin-nørder”. Med en række forholdsvis enkle tiltag er vinen forvandlet til en 
social drik for alle. Dette er sket ved at skabe en enkel og frugtagtig smag, hvor fokus flyttes fra 
modning og garvesyre. Der blev kun produceret én rødvin samt én hvidvin med navnet [yellow 
tail] og der blev sat fokus  på forhandleres involvering i detailleddet. Herved blev der skabt en helt 
ny oplevelse for vindrikkende, hvor det blev let at drikke og vælge samt hvor det hele fremstod i 
en atmosfære af sjov og alvor. Casella (www.casellawine.com.au) har på to år skabt det hurtigst 
voksende brand, som den mest importerede vin i USA.




