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Formålet  
med oversigten er give nogle eksempler på 
problemformuleringer m.v. i projekter. 
 
Der er tale om opgaver indenfor 

- Service Management 
- Økonomi 
- Markedsføring 

 
Eksemplerne er tænkt som inspiration til ”hvordan det kan gøres – 
ikke hvordan det skal gøres”. Det sidste er op til dig – det her er 
ikke vejledende løsninger. 
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Forord 

 
Det er helt bevidst, at jeg med besvarelsen af denne opgave har 
tilstræbt en bredde, hvori forskellige områder fra uddannelsen 
er integreret.  
 
Således er områderne hotel & restaurant, fysisk/teknisk 
planlægning, erhvervsjura, virksomhedsøkonomi og 
markedsføring inddraget. 
 
Det har været vigtigt for mig at få forskellige restaurantfaglige 
forhold med, og ikke blot at lave en markedsføring for en 
restaurant, selv om dette er et overordentligt vigtigt område. 
 
Jeg har valgt ikke at tage udgangspunkt i undersøgelser af, 
hvorvidt folk ønsker en skaldyrsrestaurant. 
 
For det første af den grund, at der ikke foreligger statistik 
materiale herom, hvilket jeg heller ikke havde forventet. For det 
andet, fordi jeg ikke regner med at kunne få realistiske svar på 
en spørgeskemaundersøgelse, hvor folk bliver spurgt om et 
koncept, de næppe ville have noget kendskab til. 
 
I stedet har jeg taget udgangspunkt i det eksisterende marked 
for spiserestauranter (efterspørgsel og udbud) og her ud fra 
undersøgt mulighederne for etablering og drift af en 
skaldyrsrestaurant i København.  
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Kapitel 1 

Indledning 
 

1.1 Emne 
 
Giv en vurdering af mulighederne for at starte en restaurant med et særligt 
koncept i København og kom med forslag til, hvordan det kan gøres.  
 

1.2 Emnefortolkning 
For at tydeliggøre læsningen, har jeg valgt at fortolke ord og emner fra 
opgaveteksten således: 
 
Vurdering:  
En vurdering forstås i denne sammenhæng som resultatet af en analyse med det 
formål at kunne danne grundlag for beslutninger med hensyn til etablering og 
drift.  
 
Restaurant med særligt koncept:  
En restaurant med et særligt koncept fortolkes her som en decideret 
spiserestaurant – i modsætning til barer, diskoteker, fast food steder, kantiner og 
lignende. Der er tale om en nichérestaurant med speciale i skaldyr. Konceptet er 
nærmere beskrevet i kapitel 2. 
 
København: 
Skal her opfattes som Storkøbenhavn og nordlige omegn.  
 
Forslag til, hvordan det skal gøres: 
Forslag vil jeg i denne sammenhæng forstå som udkast i form af ideer samt 
forhold, som der især skal lægges vægt på i forbindelse med etableringen og 
driften. Markedsføringen vil blive en væsentlig del af forslaget, selv om det ikke er 
hensigten af udarbejde en detaljeret markedsføringsplan på operativt niveau, men 
en overordnet plan på strategisk niveau med enkelte punkter på taktisk niveau, 
hvor dette forekommer hensigtsmæssigt.  
 

1.3 Problemsøgning 
 
I denne opgave vil jeg beskæftige mig med de spørgsmål/overvejelser, man kan 
stille sig i forbindelse med etablering og drift af en restaurant af særlig karakter. 
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Min baggrund for emnevalg skal søges i den kendsgerning, at jeg på et senere 
tidspunkt har ambitioner om at forsøge mig som selvstændig restauratør i 
København.  
 

Idéen er: Skaldyrsrestaurant placeret i København. 
 
Begrundelsen for en skaldyrsrestaurant skal ses i lyset af to overordnede 
betragtninger: 
 
Min helt personlige og store interesse indenfor lige netop denne 
restaurationstype, samt de fordele jeg mener, der kan være forbundet med en 
restaurant i denne kategori. Altså, jeg tror på idéen. 
 
Af fordele kan nævnes den forholdsvis lille tilberedning produkterne kræver. Kun 
koldt køkken – ingen egentlig produktion, men blot færdiggørelse af indkøb fra 
for eksempel fisketorvet. Intet behov for faguddannede kokke. Taknemmelige 
produkter, der præsenterer sig yderst godt – forbundet med ”klasse”. 
 
Der rejser sig fra en sådan problemkreds en mængde spørgsmål. Alle relevante, 
men ikke alle nødvendigvis af lige stor betydning, hvis man måler på 
konsekvenserne. Blandt andet spørgsmål som: Hvem er det interessant for? Hvad 
er det, der er interessant? Og hvorfor er det interessant? Samt alle de 
underspørgsmål, der kan stilles hertil. 
 
At besvare spørgsmålet: Hvem er det interessant for? er forholdsvis enkelt. Svaret 
er, at jeg selv er den primære interessent. – endvidere kunne eventuelle investorer 
og andre mulige finansieringskilder være interesseret i projektet. 
 
At kommende samarbejdspartnere som for eksempel leverandører, banker og 
lignende kunne være interesserede på nuværende tidspunkt, tror jeg ikke. Det 
ville kræve udarbejdelse af en egentlig business-plan med meget mere konkrete 
oplysninger om stedets faktiske beliggenhed og detaljerede budgetter. 
 
Måske kunne projektet have interesse for andre personer, der går med lignende 
tanker, men på nuværende tidspunkt har jeg ikke hørt om nogen. 
 
Hvad er det så, der er så interessant? Det er det mest omfangsrige spørgsmål at 
besvare. Der er virkelig mange ting. 
 
For eksempel: Kan det betale sig – rent økonomisk? Er der et marked for den slags 
restauranter? Hvad siger myndighederne? Hvordan vil konkurrenterne reagere? 
Kan sagen finansieres? Hvordan skal produktionen tilrettelægges? Hvor finder 
man det rigtige personale? Kan det administreres fornuftigt? Hvordan skal 
konceptet se ud? Er det unikt nok? Er det for unikt? Hvor skal restauranten 
placeres? Hvilket prisniveau skal man vælge? Hvordan markedsfører man 
”projektet”? Kan man sælge ”atmosfære”? Hvad er risikoen? Vil nogle være med til 
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at tage den? Er der andet end økonomien, der driver værket – giver det 
tilfredshed? 
 
Kort sagt: Hvilke betingelser skal være opfyldt – og hvordan gør man så 
projektet til en succes? 
 
Endelig spørgsmålet: Hvorfor er det interessant? For mig er det ikke blot 
interessant ud fra en ren økonomisk betragtning, men i høj grad ud fra den 
fornøjelse, der ligger i at realisere mine ambitioner om at lave noget specielt. Ikke 
bare en restaurant for enhver pris. 
 
Og det er interessant at få besvaret de væsentligste af de mange spørgsmål, for at 
forudse de konsekvenser og den risiko – både af økonomiske og menneskelig 
karakter – der er forbundet med projektet.  
 

1.4 Problemformulering 
 
Med udgangspunkt i ovennævnte problemsøgning kan selve 
problemformuleringen konkretiseres således, idet det drejer sig om to hoveddele, 
nemlig en analyse/vurderingsdel og en beslutningsdel: 
 
I . Hvad er mulighederne for at starte en speciel restaurant i København 
(analyse/vurdering)? 
 
Herunder:  

• Hvordan ser konceptet ud? 
 

• Hvad er kravene til en ny restaurant? 
- Den offentlige regulering? 
- Driftsform 

 
• Hvordan ser det københavnske restaurationsmarked ud? 

- Hvem går på restaurant – og hvilke restauranter? 
- Konkurrencesituationen? 

 
 
Analyse/vurderingsdele munder ud i en SWOT-analyse 
 
Skulle dele af analysen vise, at der ud fra omgivelserne ikke vil være nogen 
eksistensberettigelse for en sådan restaurant, vil den efterfølgende beslutningsdel 
blive gennemført med en præcisering af, hvilke ændringer i forudsætningerne, der 
skulle være til stede for, at projektet kunne gennemføres.  
 
II. Hvordan skal den nye restaurant etableres – og markedsføres 
(beslutningsdel)? 
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• Hvilke mål kan der opstilles for restauranten – og på hvilke områder? 
 
• Hvorledes kan segmenteringen hensigtsmæssigt foretages og hvilke 

målgrupper bør vælges?  
 

• Hvilken positionering skal restauranten have? 
 

• Strategiplan – hvilken strategi skal restauranten følge for at nå sige mål? 
 

• Markedsføring – hvordan skal den tilrettelægges? 
Herunder 

- Koncepttilpasning (”Product”) 
- Prisniveau (”Price”) 
- Beliggenhed (”Place”) 
- Markedskommunikation (”Promotion”) 

 
• Økonomiske betragtninger 

Herunder 
- Etablering – hvad koster det? 
- Drift – vil det være lønsomt at drive restauranten? 
- Hvad vil finansieringsbehovet være? – samt eventuel fremskaffelse af 

kapital 
- Hvilke risici er der forbundet med projektet? 

 

1.5 Afgrænsning 
 
Den institutionelle ramme er bestemt af skolen, der indeholder de formelle krav til 
opgaven. Desuden er der fra skolens side angivet en afleveringsdato, hvilket 
medfører en tidsbegrænsning for opgaven. 
 
Jeg har valgt at begrænse min tidshorisont for restauranten til 3 -5 år. 
 
Generelt har jeg valgt at begrænse mig til det strategiske niveau, idet jeg dog på 
enkelte områder går dybere, hvor jeg finder det hensigtsmæssigt at belyse 
restaurationsfaglige forhold. Der vil således ikke blive udarbejdet en decideret 
markedsføringsplan, men blot fremhævet det elementer i markedsføringen, jeg 
finder væsentlige på strategisk niveau.  
 
Ud fra min fortolkning af restauranter, afgrænser jeg mig fra at beskæftige mig 
med deciderede beværtninger, samt fast food, kantiner, cafeterier og lignende 
steder, hvor det gastronomiske og servicen ikke er sat i højsædet. 
 
I analysedelen afgrænser jeg mig rent geografiske til København og den nordlige 
omegn, eftersom dette område har min største interesse. Desuden sætter mine 
relative små ressourcer også en naturlig begrænsning for, hvad jeg kan 
overkomme. 
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Endvidere afgrænser jeg mig fra at behandle egentlige konkurrentreaktioner, idet 
mit materiale ikke giver mig mulighed for at vurdere disse. 
 
Ligeledes er rekrutteringen af det rigtige personale ikke behandlet ud over, hvilket 
krav, der vil blive stillet til dette forhold. 
 
Den daglige administration er heller ikke omfattet af opgaven. 
 
Der vil ikke blive foretaget detaljerede økonomiske overvejelser så som 
udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter, men udelukkende overordnede 
betragtninger om hovedelementerne i økonomien.  
 

1.6 Kildekritik 
 
Jeg vil i dette afsnit give kritik af de analyser, informationer og antagelser jeg har 
anvendt i opgaven. 
 
Jeg ønskede oprindeligt at bygge min undersøgelse af såvel efterspørgsel- som 
udbudssiden på indsamling af sekundært kildemateriale. Men efter at have 
kontaktet blandt andet HORESTA samt Dansk Turistråd stod det klart, at der ikke 
eksisterer dokumentation, der fyldestgørende omhandler det aktuelle marked. 
 
På baggrund af dette, har jeg valgt at udarbejde min analysedel ud fra egne 
spørgeskemaundersøgelse, offentlige undersøgelser samt interviews med fagfolk 
fra restaurationsbranchen.  
 

• Min egen spørgeskemaundersøgelse er på ingen måde repræsentativ på 
grund af det begrænsede antal respondenter samt det forhold, at den blev 
foretaget sidste år i forbindelse med akademiøkonomstudiet på Aalborg 
Erhvervsakadami, og derved ikke er ”up to date”. 

 
• De offentlige undersøgelser, som er foretaget af Gallup A/S og Aim Nielsen 

A/S, må siges at være repræsentative, men er på grund af den grove 
geografiske inddeling ikke kun baseret på København. Hvor de 
undtagelsesvis behandler området København og Frederiksberg, har 
oplysningerne dog stor værdi. 

 
• Interviews med fagfolk fra restaurationsbranchen er naturligvis subjektive 

og farvet af de respektive steder de interviewede arbejder. Imidlertid 
tillægger jeg udtalelserne stor betydning, da de kommer fra 
restaurantledere af restauranter, hvis image ligger forholdsvis tæt på det, 
jeg tilstræber. Yderligere har de bidraget med oplysninger, der aldrig ville 
være fremkommet i offentlig tilgængelig statistik. 
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På trods af de ovenstående svagheder, har jeg valgt at benytte dem alle tre, da de 
supplerer hinanden godt, og derved skaber et klart billede af 
restaurationsmarkedet som helhed.   
 

1.7 Opgavens disponering 
 
Opgaven er disponeret således, at 
 
Kapitel 1 giver opgavens grundlag, nemlig: 
Opgaveteksten med en fortolkning, der klarlægger den betydning, jeg som 
opgaveløser har tillagt de enkelte ord og emner. Efter en problemsøgning, der 
omfatter mange mulige aspekter af hovedemnet, indkredses de centrale områder i 
problemformuleringen, der specificerer, hvad læseren vil få svar på ved læsning af 
besvarelsen med tilhørende konklusion. 
I tilknytning hertil også en afgrænsning, der specificerer, hvad der afgrænses til 
og fra. Endelig en disposition over opgavens besvarelse.  
 
Kapitel 2 giver en overordnet beskrivelse af konceptet, der yderligere finpudses 
under afsnittet ”Produkt” i kapitel 6. 
 
Kapitel 3 er en gennemgang – med kommentarer – af både de 
lovgivningsmæssige rammer og mulige driftsformer.  
 
Kapitel 4 omhandler grundlaget for markedsføringsstrategien, herunder 
efterspørgsels – og udbudssiden. 
 
Kapitel 5 er en SWOT-analyse på baggrund af behandlingen af markedet i kapitel 4 
(Muligheder og Trusler) samt en vurdering af restaurantens konkurrencemæssige 
evner (Stærke og Svage sider). 
 
I kapitel 6 vil markedsføringen i videste forstand – ikke blot kommunikationen – 
men alle Philip Kotlers fire P’er blive behandlet, med udgangspunkt i fastlæggelse 
af mål, segmentering, målgruppe og positionering. 
 
Kapitel 7 giver en vurdering af økonomien. Både vedrørende etableringen og 
driften, herunder også de risici, der er forbundet med projektet.  
 
Kapitel 8 runder besvarelsen af med en konklusion, der opridser analysens 
hovedresultater og det endelige beslutningsgrundlag. 
 
Strukturen kan anskueliggøres som illustreret på den følgende side:  
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Eksempel på projekt i økonomi 
 
 

Redegør for overvejelser og konsekvenser i 
forbindelse med anvendelse af profitcentre i en 

mindre organisation, herunder specielt forholdene 
omkring interne afregningspriser. 
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Eksempel på projekt i 
markedesføring 

 
En markedsføringsplan for A/S Dansk 

Staldindustris indtrægning på det estiske marked 
for staldmekanisering. 
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Eksempel på grafisk oversigt i projekt 
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Eksempel på SWOT analyse 
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