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De furste forberedelser ti1 nzrvzrende forskningsprojekt fandt sted i 1994. Med en 
faglig baggrund fra bromatologuddannelsen på Landbohajskolen i 1983 og med efter- 
fnlgende mere end 10 års arbejde med stork0kkensporgsmål i Veterinzr- og 
F0devaredirektoratet (tidligere Levnedsmiddelstyrelsen) sqte jeg efter en mere 
systematisk forskningstilgang ti1 arbejdet med storkokkenområdet. 

Fokus for mit arbejde med stork0kkensp0rgsmålvar i starten udelukkende ernazring 
med udgangspunkt i sp@rgsmålet: Hvorledes sikres brugerne af den offentlige 
forplejning en god ernzring? Men efterhånden blev tilgangen mere helhedsoriente- 
ret, således at også spDrgsmå1 om teknologi, organisation, hygiejne og miljBsp!args- 
mål begyndte at blive inddraget. Mit tidligere arbejde omfatter b1.a. konkrete pro- 
jekter inden for teknologi, edb og miljq samt projekter omkring ernzeringsmzessige 
konsekvenser af teknologien. 

Projekterne har dannet baggrund for såvel en konkret som en generel rådgivning 
inden for den danske stork0kkensektor og bidraget ti1 den videnskabelige udvikling 
på området. projekterne har således typisk haft elementer af både udvikling og for- 
skning. Det gaelder således programmet Miljnvenlig Storhusholdning, som jeg har 
arbejdet med i StorkDkkencentret siden 1991, EMMA-projektet om uddannelse i 
miljovenlig stork0kkendrift og OKO 93-projektet om brug af @kologiske produkter 
i storknkkener. Specielt har det netop afsluttede teknologivurderingsprojekt Stor- 
k@kken ZOOO varet forskningsprzget, og rollen som projektleder i dette projekt har 
vzeret med ti1 give mig en mere systematisk og videnskabelig tilgang ti1 storknkken- 
området. 

Under arbejdet med dette projekt, Storknkken ZOOO, opstod muligheden for at gen- 
nemføre en egentlig forskeruddannelse og nzrvzerende rapport er det rent fysiske 
resultat. En uddannelse der skulle tage udgangspunkt i det hidtidige arbejde med 
storknkkener og samtidig fastholde og styrke den helhedsorienterede og tvaerviden- 
skabelige vinkel. Projektets akademiske tilknytning er nemlig ikke alene den 
“oprindelige” levnedsmiddelvidenskabelige, men har tillige en socialvidenskabelig og 
organisationsteoretisk tilknytning. 

Ved at udvide forskningssporet, som i dette tilfaelde, opstår muligheden for at af- 
pwve nye metoder og nye forskningsparadigmer. Man kan opfatte denne udvidelse 
som en egentlig lzreproces, der opstår ved at stille grundlzggende og kritiske 
spergsmål ved den hidtidige praksis. Som det vi1 blive beskrevet senere, er der flere 
tiigange ti1 milj0styring - en teknisk betonet og en sociologisk betonet. Derfor kan 
kombinationen af den “oprindelige” teknisk/levnedsmiddeIfaglige baggrund og den 
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“nyerhvervede” socialvidenskabelige/organisationsteoretiske tilgang vise sig at blive 
saerlig frugtbar. 

Projektets forskningscase - cateringafdelingen på Novo Nordisk - havde, for jeg kom 
ind i billedet, gået med onsker om at kunne dokumentere sit miljoarbejde. Jeg prat- 
senterede dem for mine onsker om at undersege og afprove, hvordan cateringorga- 
nisationer kan få mest muligt ud af indsatsen på miljoområdet, og snart derefter var 
både case, problemformulering og hypotese på plads. 

1 forbindelse med gennemforelse af dette projekt har en lang rzkke personer varet 
mig behjaelpelig. Det gzelder projektets eksterne folgegruppe: konsulent Tine Skriver, 
NESA, ingen& Anne M. Hansen, Kobenhavns Vandforsyning, cand.brom. Carsten 
B. Rasmussen, Slagteriernes Forskningsinstitut, cand.brom. Randi Pedersen, 
cand.techn.soc. Charlotte pedersen, Revisionsfirmaet Deloitte & Touche, lektor 
Michael Sogaard Jorgensen, Danmarks Tekniske Universitet, sociolog Kresten Stor- 
gaard, Statens Byggeforskningsinstitut og endelig cand.brom. Anne Lassen og 
cand.brom Nina Due Jensen fra Veterimer- og Fodevaredirektoratets Storkokken- 
center. 

Også tak ti1 medarbejderne i Novo Nordisk’ cateringafdeling for et spamdende sam- 
arbejde, ti1 Annie From Petersen og Mariann Friberg, der stod for hovedparten af 
tekstbehandlingen, og ti1 Per Vognstrup Christensen, der hjalp med rentegning af 
grafik. 

En specie1 tak ti1 Anne Lassen, Nina Due Jensen og Michael Sogård Jorgensen for 
meget grundige kommentarer ti1 det faxdige manuskript samt ti1 ingeniorstuderende 
Iwan Le Mée fra Ingeniorskolen i Rennes, Frankrig for et meget spamdende 
samarbejde. Også tak ti1 Margrethe Kähler, Bedriftssundhedstjenesten i Roskilde for 
kommentarer ti1 afsnittet om rengoring. 

Szerlig tak skylder jeg mine vejledere lektor Erling Jelsoe og lektor Soren Kerndrup, 
Institut for Miljo, Teknologi og Samfund, Roskilde Universitetscenter, der hjalp mig 
med at holde projektet fagligt på rette spor og som ydede vaxdifuld inspiration. 
Endelig skylder jeg en tak ti1 Veterimer- og Fodevaredirektoratet, der har stottet 
gennemfanelsen af projektet og udvist stor forståelse i denne forbindelse. 

Men den storste tak skylder jeg dem hvis eksistens, stotte og inspiration i sidste 
ende gjorde udslaget: Emil, Rasmus og Jette. 

Bent Egberg Mikkelsen 

Juli 1998 
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1. Indledning ag problemformulering 

Indledning 
Cateringvirksomhedernes interesse for at arbejde med miljBforbedringer er stigende. 
Kravet om miljntankning kommer fia kunderne, myndighederne, personslet og 
virksomhedernes ledelser. Derfor er mange cateringorganisationer gåer i gang med 
milj&nitiativer. Ved catering vi1 jeg indledningsvis forstå den branche, der 
beskzftiger sig med, at fremstille og servere måltider ti1 et storre antal mennesker. 
De mere precise definitioner, og karakteristika for branthen følger i kapitel 2. 

Det betydelige serviceelement i catering gar, at en vaxntlig del af cateringorga- 
nisationens milj@relationer er synlige for kunderne. Eksempelvis er en virksom- 
hedskantine ofte mere synlig for medarbejdere og gester end andre af virksomhe- 
dens afdelinger. På mange arbejdspladser er det således hovedparten af personalet, 
der dagligt spiser i kantinen. Også i forhold ti1 udefra kommende gester - det kan 
f.eks. vaEre virksamhedens potentielle kunder - er kantinens synlighed stor. På et 
hospital er det tilsvarende alle patienter, der bliver bespist af hospitalets cateringaf- 
deling. 

De fleste forbrugere forventer generelt, at der gwes noget for miljBet og specielt har 
mange forbrugere en kritisk holdning ti1 milj0sp0rgsmål i forbindelse med den mad 
de spiser. Ydermere synes forbrugernes apfattelse af kvalitet i stigende grad at blive 
udvidet fra kun at omfatte selve produktet ti1 også at omfatte parametre i 
forbindelse med produktets tilblivelse (Lassen 1996)‘. 

En nylig undersogelse af holdningen ti1 mi.$mpmgsmål bkzndt kdere i danske kantiner 
(Bech & Mikkelsen, 1996) viser, at milj@bevidstheden generelt synes at vzre h0j i 
kantinerne. To tredjedele af kantinelederne er enige eller meget enige i, at det er 

F.eks. dyrevelfsxd, personalers arbejdsmilja ramr milje- og rerrourceforbold i produktionsprocessen. 
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vigtig for kantinen, at fremtidens leverandorer leverer i returemballage, og tre 
fjerdedele af kantinelederne forventer, at miljovenlig drift bliver et vigtigt krav fra 
fremtidens kantinekunder. Ti1 gengzeld er kantinelederne ifolge undersogelsen 
generelt ikke indstillet på at arbejde med deciderede styringssystemer. For kvalitets- 
styringssystemer gzlder således, at kun omkring 15% overvejer at indfore et sådant 
(Bech & Mikkelsen, 1996). 

1 en anden undersogelse blev holdningen ti1 mi.@spmgmål bhdt kantinebmgere på 
Nova Nordisk (Trolie et al., 1996) undersegt. Resultaterne viste, at halvdelen af 
kantinekunderne gerne vi1 informeres om hvorvidt kokkenet/kantinen handler 
miljovenligt. Tre ud af fire gik ind for at begramse brugen af eengangsservice, og det 
samme gjaldt orrsket om at kantinerne skulle begramse energi- og vandforbrug. På 
sporgsmålet om levnedsmidler og miljo orrskede 56% at kantinerne brugte skrabemg, 
44% at de brugte frilandsgrise o.lign., mens 35% orrskede at kantinerne skulle handle 
miljewenligt ved at bruge okologiske varer. 

1 en tredje undersogelse i forbindelse med projekt FOKUS (Forbedring af indkob 
og tilberedning af kodudskzringer i storkokkener) blev holdningen ti1 dyreetiske 
spmgsmål ved indknb undersegt blandt institutionskokkener. Resultatet viste, at 25% 
stillede krav om oplysninger om dyreetiske sporgsmål ved indkob af kod (Hansen 
1996). 

1 en nylig dansk undersagelse blev omfanget af de mi&jörbedrende tilrag i institu- 
tionskakkener undersegt. Undersogelsen, der blev gennemfort som sporgeskema- 
undersogelse, blev foretager: på foranledning af udvalget for offentlig kostforplejning, 
og samtlige danske hospitals- og plejehjemskokkener blev bla. spurgt om deres 
initiativer på miljoområdet. Undersogelsen omfatrede besvarelser fm 72 hospitaler 
og 764 plejehjem’. 

Der blev bla. spurgt, om der var taget initiativer inden for områder som rengoring, 
eengangsservice, eenportionspakninger, ressourceforbrug, affaldshåndtering og 
okologiske produkter (Betaenkning nr. 1334, 1997). 

Resultaterne for såvel plejehjems- og hospitalskokkener viste, at inden for rengoring 
har nzsten halvdelen af kokkenerne taget miljoinitiativer, og det overvejes indfort 
af en vzsentlig del af de ovrige kekkener. Vedrorende eengangsservice og 
eenportionspakninger er der kun taget initiativer i under hvert femte plejehjems- 
eller hospitalsskokken. 

Knap hvert tredje plejehjems- eller hospitalsskokken har taget initiativer med hensyn 
ti1 ressourceforbrug (el, vand m.v.). Overvejelser om at tage initiativer er dog 
tilsyneladende mere udbredte i hospitalskokkener end i plejehjemskokkener. 

For affaldshåndtering har hovedparten af hospitalskokkenerne og halvdelen af 
plejehjemskokkenerne allerede taget initiativer. Den relativt store andel skyldes for- 
mentlig, at det er lovpligtigt at indsamle madaffald for institutioner med mere end 

1 alt rknnner der ar vzre 899 plejehjem og 96 hospiraler i Danmark. Rerulrarerne er opgjon for de rre 
svarmuligheder: “har indfarr”, “ovemejes indfnrr” og “nej/ingen planer”. Ikke alle bervarede ramdige 
spsrgsmål og det vurderes, at ikke alle har fon&r rpmgrmåiene eller definirionerne. F.ekr. bervarede 
en relativ smr andel af k~kkenerne ikke sprgsmålene am engangsservice 05 enkelrporrionrpakninger. 

10 



100 kg affald pr. uge. På den anden side er der stadig 8% af hospitalsk@kkenerne, 
der ingen planer har i den retning. 

En okologiske fndevareindk0bspolitik er kun indfort i få kokkener, men omkring 
en tredjedel af hospitalskgkkenerne og en femtedel af plejehjemskokkenerne 
overvejer at indføre en sådan. Knap halvdelen har dog ingen planer i den retning. 
(Betznkning nr. 1334, 1997). Det skal dog bemzrkes, at det langt fra i alle tilfazlde 
er kokkenerne alene, der tager initiativ ti1 en @kologisk indk@bspolitik, således er 
en okologisk indk0bspolitik ofte resultatet af en politisk beslutning. Tallene fra 
underwgelsen fremgår af tabellerne 1.1 og 1.2. 

Tabel 1.1 Miljeinitiativer i hospitalskakkener. Resultater fm en dansk under- 
sngelse. Når summen af svarene ikke. udg@r 100 procent skyldes det 
manglende besvarelser. (Betznkning nr. 1334, 1997). 

Rengnring 

Eengangsservice 

Enkelt portionspakninger 

Ressourceforbrug 
(el, vand mv.) 

Affaldshåndtering 

0kologiske produkter 

Procent af adspurgte kakkener 

Har Overvejer at indfere Ingen 
indfert plZXU?r 

46 39 10 

19 19 42 

14 15 40 

29 42 22 

71 17 8 

4 33 43 

Andre områder 3 4 Il 

Tabel 1.2 Miljsinitiativer i plejehjemskakkener. Resultater fm en dansk under- 
wgelse. Når summen af svarene ikke udgnr 100 procent skyldes det 
manglende besvarelser. (Betamkning nr. 1334, 1997). 

Procent af adspurgte kakkener 

Har Overvejer at Ingen 
indfert indfere alaner 

Rengwring 

Eengangsservice 

Enkelt portionspakninger 

Ressourceforbrug 
(el, vand mv.) 

Affaldshåndtering 

0kologiske produkter 

Andre områder 

49 17 24 

17 7 49 

11 4 49 

29 28 25 

50 15 24 

2 20 45 

1 1 22 
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En raekke kokkemer og kantiner har allerede taget initiativer ti1 forbedringer af 
milj0forholdene i produktionen. Vor Fzlles Fremtid har således i projektet “GrDnne 
hoteller og restauranter” i perioden 1990-1991 samlet 24 restauranter i et projekt 
med det formål at skabe miljnforbedringer (Scmdergaard, 1992). Samme år afholdtes 
den furste danske konference om MiljDvenlig Storhusholdning på Herlev Sygehus 
med deltagelse af over 200 fagfolk f ra storkmkkenbranchen i Skandinavien 
(Mikkelsen, 1992). 

En rzkke amter og kommuner har desuden gennemfnrt forsag med nkologisk 
k0kkendrift; furst og fremmest introduktion af @kologiske produkter. Århus Amt, 
KDbenhavns Amt, samt Fredericia (Hansen, 1996) og Albertslund kommuner er 
eksempler. Miljnstyrelsen har i sin håndbog for granne indknb (Miljustyrelsen. 
1995) fokuseret specielt på stork0kkener og kantiners indknb af Bkologiske 
produkter, og desuden igangsat tre udviklingsforsBg, der skal age forbruget af 
@kologiske produkter i sektoren (Miljustyrelsen, 1994). 

Det drejer sig om en rådgivningstjeneste for storknkkener, udviklingsprojekter i 
Fredericia og Albertslund kommuner, samt et udviklingsprojekt om indkobsaftaler, 
der gennemføres af Indkabsservice, DTU og Kobenhavns Amt. Oget brug af 
@kologiske produkter i stork0kkensektoren er desuden et af indsatsområdernei både 
det Okologiske Jordbrugsråds anbefalinger (0kologisk Jordbrugsråd, 1995), land- 
brugsministerens handlingsplan fra 1995 og regeringens fødevarepolitiske redegnrelse 
fra 1998. Brug af @kologiske produkter i den amtslige og kommunale del af storknk- 
kensektoren stattes desuden i et omfattende udviklingsprogram under Struktur- 
direktoratet. 

Samtidig har en rzkke elselskaber igangsat initiativer specielt på storkmkkenområdet. 
De fleste selskaber tilbyder således szrlig energirådgivning og gennemgang af 
stork0kkener (Danske Elvzxrkers Forening, 1994). På vandområdet har så vidt vides 
endnu kun KBbenhavns Vandforsyning igangsat specielle aktiviteter på stork@k- 
kenområdet. 

Der har tillige varet initiativer på uddannelsesområdet, idet den såkaldte EMMA 
projektgruppe (Ernzrings-og Miljarigtig MAdlavning i storknkkener) har udviklet 
et efteruddannelseskursus, hvor medarbejdere i restauranter og stork0kkener kan 
lzre om ernzrings- og miljnrigtig drift. Bag projektet har stået en rzkke forskellige 
interessenter, og kurserne udbydes nu 10bende på en rzkke tekniske skoler. 

Endelig er der udviklet en murkningsordning - Den Gwnne Nngle - for hoteller, 
vandrerhjem og kursuscentre (Sarensen, 1995). Den Grenne Nngle henvender sig 
ikke primzrt ti1 kokkener, men ti1 “overnatningsvirksomheder”. Knkkener indgår 
således kun, hvis de er en del af en sådan virksomhed. Ordningen er branchespecifik 
og i modsztning ti1 de generelle ikke-branchespecifikke ordninger EMAS og BS7750, 
består Den Granne Nngle af specifikke krav’. Det betyder også, at der stilles krav 
udover lovgivningen. 

Kriterierne for at opnå Den Granne N0gle omfatter b1.a. råvarer, idet en vis del 
skal vzere akologiske, valgmulighed i form af såkaldt sundhedsprzget ernzring, samt 

1 1 modsyrning ti1 råkaldte rmme- eller rysremkrav 
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deklaration af den ernzringsmzessige sammenszetning. Desuden skal virksamheden 
gennemgås af en energikonsulent, og energispareforanstaltninger &aJ gennemfmres. 
For vandbesparelse gzlder, at vandbesparende foranstaltninger skal gennemføres. 
Engangspakninger må ikke anvendes, og der skal forhandles med leverandaren om 
tilbagetagning af visse emballagetyper. Affaldssortering skal gennemføres inden for 
nzrmere bestemte fraktioner, og for reng0ring gzlder, at de anvendte rengDrings- 
midler skal vzre så skånsomme som muligt i forhold ti1 miljnet. Naglen er ved 
udgangen af 1997 tildelt 55 hoteller og vandrerhjem. 

Der er desuden taget initiativ ti1 at udarbejde et forslag ti1 Mzerkningsordning for 
Gr0n Storkokkenvirksomhed. Sundhedsministeren beslutrede i 1996 at nedsatte en 
arbejdsgruppe4, som skulle se nzrmere på mulighederne for at indføre en 
godkendelsesordning for gran StorkBkkenvirksomhed. Ordningen er planlagt at 
skulle henvende sig ti1 alle typer af cateringkekkener, det vi1 sige både kantiner, 
institutionsknkkener og restauranter. Den videre behandling af forslaget ti1 
ordningen er, i forbindelse med flytningen af levnedsmiddelområdet fra Sundheds- 
ministeriet, overgået ti1 det nye FDdevareministerium. 

1 sammenligning med andre lande er Danmark langt fremme hvad angår milj@initi- 
ativer i catering. Kun Tyskland vurderes at vzre lzngere fremme når det gzlder mil- 
jnbevidsthed og milj0tiltag i catering. Ti1 genguld er Danmark lzngere fremme end 
både Sverige og Norge, hvor miljBopfattelsen tilsyneladende afg0rende er przget af, 
at vand- og energiressourcer i begge lande er rigelige og billige. 

Hvad er der galt med de hidtidige initiativer? 
Som ovenstående gennemgang viser, er det ikke milj0initiativer der mangler. 
Alligevel er det min påstand, at der er tre afgexende problemfelter i de miljoinitiati- 
ver, som virksomhederne i branthen hidtil har taget. 

. For det farste har mange af de hidtidige milj@initiativer i catering haft 
karakter af at vzre mi&projekter, snarere end at have varet sat ind i en 
bredere planlangnings- og ledelsesmzssig sammenhzng, som det kendes fra 
mil@- og kvalitetsstyringstankegangen. 

. For det andet har de miljDinitiativer, der har benyttet en milj@styringstilgang 
vaxet kendetegnet ved tekniske lnsninger, der har kunnet gennemføres rent 
“administrativt”, snarere end ved ouganiutoriske og sociale IBsninger, der har 
inddraget overvejelser om permanenteforandringeu i organisationerne og om 
medarbejdernes rolle. 

. For det tredje har der kun vaxet begrznset kvalitativ og kvantitativ viden 
om cateringknkkenemes mi.$weLztionw. Eftersom k0kkener typisk er en del 

Arbejdsgmppen har delragelse fia Veterinzr- og Fndevaredirektorarer Smrknkkencenrer, Miljm- og 
Energiministerier, Resraurarianr- og Bryggeriarbejder Forbunder, Nzeringr- og Nydelresmiddelarbejder 
Forbundet, 0konomaforeningen, Forbundet ai offernIigt ansatte, Kanrinelederner Landsklub og 
Sammenslurningen af Miljs- og Levnebmiddelkonrrolenheder. 
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af en st0rre organisation, har de haft en tendens ti1 at forsvinde i det “store 
regnskab”. Der har manglet en bevidsthed om k0kkenernes betydning i 
milj0sammenh;eng, og der har manglet et begrebsapparat, der gav det 
mening at tale om milj0 i forbindelse med catering. 

Det f&-xre problemfelt vedr0rer initiativernes karakter af milj0projekter. Jeg vi1 
indledningsvis forstå milj0projekter som initiativer, der har ti1 formål at “g0re noget 
ved milj0et”, og senere vi1 jeg i teorikapitlet uddybe disse betragtninger yderligere. 
At g0re noget ved milj0et kan f.eks. vzre at få etableret en indsamlingsordning for 
madaffald, som loven foreskriver, eller at få sat vandspareindretninger op på samtlige 
tappesteder i k0kkenet. Man kan karakterisere denne metode som “de små 
usammenhmngende trins metode”. 

Karakteristisk er, at initiativerne ofte tages ud fra et begrznset vidensgrundlag, uden 
tilstrcekkelig diskussion og uden klart definerede mål. Det er derfor ofte svart 
efterfølgende at vurdere, om det hele var indsatsen vzrd. Tit ses initiativer, der 
barer praeg af en vis tilfaeldighed, ligesom de kan have tendens ti1 specielt at 
fokusere på tiltag, der er synlige for kunderne. Ofte gennemf0res milj0initiativerne 
isoleret af ledelsen, konsulenter eller driftsafdelingen, uden at andre inddrages. 

Over for dette står milj0styringstankegangen, som er en mere systematisk og 
planlzgningsbaseret rammefor organisationens milj0arbejde. Egentlig anvendelse af 
milj0styring som arbejdsredskab er dog meget begraenset på stork0kkenområdet. 
Således har kun nogle få kommuner ivaerksat initiativer omkring milj0styring5, der 
også omfatter stork0kkenfunktioner. Det gselder således Vejle Amt/Fredericia 
Sygehus (Bohsen, 1995) og Kolding Sygehus (Tolb011, 1996) og Plejehjemmet 
M0llegården i Gladsaxe Kommune (Rasmussen, 1995). 

Det andet problemfelt vedr0rer det faktum, at anvendelsen af milj0styring som 
grundlag for milj0arbejdet ikke i sig selv er nogen garanti for at organisationens 
milj0initiativer f0rer ti1 en blivende forbedring af milj0relationerne. Milj0styring 
kan nemlig sagtens indf0res rent teknisk uden at medarbejderne og organisationen 
involveres. Der er således mange eksempler på såkaldte “add-on” eller “balt-on” 
milj0styringsl0sninger der “hzftes” på organisationer, men som senere viser sig ikke 
at fungere optimalt fordi de mangler forankring. 

1 mange milj0initiativer er man udmzrket klar over medarbejdernes betydning og 
konstaterer, at en zendret adfaerd i mange tilfaelde er vigtig for at milj0initiativer skal 
lykkes. Derimod har man ikke tilstraekkelig viden om, hvorledes disse adfazrdsaen- 
dringer kunne gennemføres. Man opfatter ofte medarbejderne mere som en barriere 
end som en ressource og denne rådvildhed over for medarbejdernes rolle har 
formentlig varet medvirkende årsag til, ar man har fokuseret meget på tekniske 
10sninger. 

Det er en min grundlaeggende antagelse, at en milj0styring, der skal fungere på langt 
sigt, må bygge på medarbejderinddragelse. Jeg vi1 her g0re nogle indledende 
betragtninger omkring dette problem og vende tilbage og uddybe det i teoriafsnittet. 

5 For en nzrmere diskussion af metoder ril rryring af miljmarbejdet henvises ril reorikapirler. 
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Fra mange teknologiske og organisatoriske omstillingsprocesser ved man, at 
medarbejderne med fordel kan inddrages som en vigtig forandringsagent. Med- 
arbejderne er dem der ved, hvorledes arbejdsgangene er i den daglige produktion og 
dermed også dem, .der kan bidrage med en vzsentlig viden om, hvorledes 
arbejdsgange og dermed adfzrd kan zndres. Denne erkendelse stammer helt tilbage 
fra de tidlige organisationsteoretiske skoler i starten af århundredet, men det er f0rst 
langt senere, at man har draget nytte heraf i praksis. 

Fra andre omstillings- og forandringsprocesser og fm organisationsteoretiske 
opdagelser ved man yderligere, at de laereprocesser, der finder sted i forbindelse med 
forandringer, kan vzere en potentiel ressource. Når medarbejderne i en organisation 
omstiller sig, vi1 organisationen kollektivt kunne blive mere vidende. En viden som 
kan udnyttes i senere forandringsprocesser. Ved at indgå i sådanne laereprocesser kan 
såvel medarbejdere og organisation udvikle sig og dermed s;ette organisationen i 
stand ti1 at tanke mere strategisk og fremadrettet end ellers. Jeg vi1 argumenterefor, 
at denne evne kan vzre et vzsentligt potentiale i virksamhedens milj0arbejde og et 
potentiale, der kan udnyttes i andre sammenhsenge. 

Milj0styring er således ikke et sp0rgsmål om viden om teknik, milj0 og systemer 
alene, men i h0j grad også et sp0rgsmål om viden om organisationer, mennesker og 
ikke mindst organisationsforandringsprocesser. 

Det er vigtig, at ledelsen g0r sig sine mål klart og at den vedtager en milj0politik. 
Men det er mindst ligeså vigtigt, at den g0r sig overvejelser om medarbejdernes 
motivation og involvering. Ledelsen b0r eksempelvis overveje, hvilke fordele og 
ulemper der kan taenkes at vzere i det for medarbejderne, og hvilke fordele og 
ulemper der kan tamkes at vsere for ledelsen? At få milj0styring ti1 at fungere kan 
således i h0j grad forventes at vaere et sp0rgsmål om at få disse hensyn ti1 at m0des. 
Sp0rgsmålet om at få både ledelsens strategiske viden og overvejelser samt med- 
arbejdernes praktiske viden, kunnen og idéer i relation ti1 de daglige rutiner 
indbygget i milj0styringen er vigtig. Kun på den måde kan det forventes, at 
milj0styringen bliver proaktiv og tager h0jde for fremtidige forhold. På samme 
måde b0r det også analyseres, hvorledes andre vigtige akt0rer kan involveres i mil- 
j0styringen. 

Det tredje problemfelt vedr0rer det faktum, at der har manglet en forståelse for 
cateringorganisationen i milj0m;essig sammenhazng. Der har således manglet en 
diskussion af og forståelse for, hvordan milj0relationer i catering bestemmes. 
Omfatter milj0forhold både det indre og ydre miljO, og er det ledelsen eller 
medarbejderne der bestemmer hvad milj0styringen skal omfatte? Kan cateringorga- 
nisationens milj0relationer antages at wre statiske eller må apfattelsen af dem 
10bende revideres? Hvis forståelsen af milj0relationerne 10bende aendrer sig, hvordan 
kan cateringorganisationen da tilpasse sin milj0styring ti1 de aendrede forhold? Er 
milj0styring i catering overhovedet vigtig ud fra en vurdering af de primaere 
milj0effekter, eller skal den gennemf0res fordi markedet eftersp0rger den? Hvilke 
milj0relationer er det overhovedet muligt for en cateringorganisation selv at g0re 
noget ved, og hvilke må påvirkes på andre måder? Ud fra hvilke kriterier skal 
cateringorganisationen prioritere sin indsats på milj0området2 Det er bare nogle af 
de sp0rgsmå1, der mangler svar på i forbindelse med cateringorganisationers 
milj0arbejde. 
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Problemformulering 
På baggrund af min’kritik af de hidtidige inititativer, der har haft ti1 formål at 
håndtere miljosporgsmål i cateringorganisationer, tager jeg i forskningsprojektet 
udgangspunkt i folgende problemformulering 

1. 

2. 

3. 

Hvis ledelsen i en cateringorganisation skal motiveres for miljostyring, 
hvilke aktorer må den da forsege at få i spil? Mulige aktorer kan f.eks. vsere 
medarbejdere, cateringledelse, arbejdsledere, levenarrdorer. Hvilke motiver 
kan disse aktorer tankes at have og kan disse motiver taenkes at kunne indgå 
i organisationens overvejelser i forbindelse med miljostyringen således at alle 
nodvendige aktorer får fordele af at deltage? 

Hvordan gennemforer cateringorganisationen konkret den organisationsud- 
vikling der skal ti1 for at indfore miljostyring? Hvilke organisationsteorier 
kan vzre ti1 hjaelp i forbindelse med en sådan organisationsudvikling og 
hvilke kan eventuelt forudsige mulige barrierer for den? 

Hvilke miljorelationer i catering er vigtige? Hvordan fastlzegges og bestem- 
mes de? Hvordan udvikler de sig? Hvordan sikrer man sig at organisationen 
falger med i denne udvikling? Hvilke miljorelationer kan cateringorga- 
nisationen selv gore noget ved og hvilke må den overlade ti1 andre? Hvordan 
kan cateringorganisationen vzre med ti1 at påvirke miljorelationer, der ligger 
uden for kokkenet? Hvordan kan cateringorganisationen udvikle sig, så den 
bedre bliver i stand ti1 at forstå og laxe om miljorelationer? 

For at kunne besvare sporgsmålene i denne problemformulering, må der svares på 
nogle undersporgsmål: 

Hvad forstås ved en cateringorganisation og hvilke saerlige betingelser er der for 
sektoren? Hvilke betingelser og kendetegn gzlder for de enkelte cateringorganisatio- 
ner? Hvordan har cateringsektoren udviklet sig hidtil og hvordan vi1 den udvikle 
sig i fremtiden? Hvilke teorier kan bidrage ti1 en forståelse af sektorens vilkår og 
udvikling? 

Hvilke aktorer i en cateringorganisation er vigtige for miljostyringen? Hvilke roller 
sprller de i miljostyringsprocessen og hvilke interesser har de? 

Hvilke metoder ti1 at håndtere virksamheders miljoarbejde findes der allerede og 
hvordan udvikler disse metoder sig? Hvad er problemet med disse metoder og hvad 
er deres forankring i teorier om organisationer? 

Hvilke teorier om organisationer kan udnyttes ti1 at forstå hvorledes medarbejderne 
kan inddrages? Hvilke teorier om organisationer kan udnyttes ti1 at forstå hvorledes 
organisationer kan lzere? Hvilken betydning har virksamhedens kultur for 
miljostyring? Hvordan aendrer og udvikler virksamheder sig? Hvilke teorier om 
organisationer kan udnyttes ti1 at forstå hvorledes magtforholdene i organisationer 
har indflydelse på miljostyring 
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Hvilke metoder er nndvendige for at skabe den empiri der er nodvendig for at 
kunne give svar på disse sp@rgsmål? 

Udgangspunkt 
Jeg vi1 tage udgangspunkt i en konstatering af, at de fleste cateringorganisationer 
opererer under ganske saxlige betingelser fordi de ofte indtager en perifer plads som 
en lille serviceafdeling i forhold ti1 en ofte betydelig stnrre organisation. Men jeg vi1 
samtidig tage udgangspunkt i en konstatering af, at cateringorganisationer, ligesom 
alle andre organisationer, vi1 have fordel af selvstzndigt at kunne håndtere de mil- 
j0sp0rgsmå1, der vedrnrer cateringorganisationen på en fornuftig måde. 

Jeg vi1 her antage, at milj@styringsbegrebet er den rigtige ramme, men jeg vi1 forstå 
milj0styring som et ledelsesvmktsi og ikke bare som et teknisk system eller hjelpe- 
middel, og jeg vi1 forstå ledelse som summen af ledelsens og medaubejdemesindsats for 
at drive virksamheden. 

Jeg vi1 desuden tage udgangspunkt i, at de tekniske/naturvidenskabelige elementer 
og de de sociale/organisationsvidenskabelige elementer i milj0styringen er indbyrdes 
afiengige, således af forudsztningen for at organisationen kan bringes ti1 at arbejde 
sammen om milj@styringen, og dermed udvikle sig, er at der kan opnås mil- 
jgmzssige fremskridt - “at det hele nytter noget”. Omvendt vi1 jeg antage at en 
udvikling af organisationen er en forudsztning for, at der kan ske en optimal 
forbedring af organisationens miljnrelationer. 

Med dette som udgangspunkt vi1 jeg argumemere for, at miljastyring ikke bare kan 
udg0re en god ranme om mi&arbejdet i cateringorganisationens nuvsxende og 
fremtidige miljaarbejde, men også f0re ti1 en udvikling af ovganisarionen. 

Laesevejledning/rapportens opbygning 
1 nzrvzrende kapitel er baggwnden for projektet beskrevet, herunder de hidtidige 
initiativer og erfaringer med miljoarbejde i catering, sammen med projektets 
problemformulering. 

1 kapitel 2 beskrives cateringbranthen - den branche der er kendetegnet ved at have 
med “det at lave og servere mad ti1 mange” at gme og som spiller en central rolle 
i projektet. Det er en vigtig pointe, at der er nogle szrlige betingelser for 
organisationer i denne branche, og ar dette Stiller szrlige krav ti1 den måde den skal 
styre sit milj0arbejde på. 1 kapitel 2 beskrives også de miljwelationer der er 
relevante i forbindelse med cateringk0kkener. 

1 kapitel 3 beskrives de metoder, der benyttes ti1 at studere feltet med. Det drejer sig 
furst og fremmest om den dialogorienteredefo~skskningsmetode - en type af forskning, 
hvor forskeren selv er med ti1 at skabe feltet - det der studeres. Også grundlaget for 
valg af teori, samt den organisatoriske ramme for milj0styringsprojektet - selve 
projektmetoden - beskrives. Dernzst er det de “klassiske” metoder casesttidiet og de 
kvalitative metoder, der anvendes ti1 at indfange feltets empiri. 

1 kapitel 4 beskrives projektets teoreriske samme. Teorikapitlet er opbygget i tre dele. 
1 den fryste del gennemgås de principper for styring af virksomhedernes mil- 
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joarbejde, som hidtil har vzeret anvendt. 1 anden del ser jeg på, hvorledes organisa- 
tionssociologiske teorier kan hjzelpe med ti1 en forståelse af indferrelsen af 
miljostyring som en organisationsudviklingsproces, mens jeg i tredje del opbygger 
en samlet teoretisk forståelsesramme for det konkrete casestudie. 

1 kapitel 5 introduceres forskningsprojektets virksomhedscase - cateringafdelingen i 
Nova Nordisk og der g!zres rede for organiseringen og arbejdsdelingen i projektet. 

1 kapitel 6 beskrives foulsbet af projektets case såvel i kvantitative som i kvalitative 
termer. En lang rzekke af de kvantitative resultater af milj0styringen er sammen med 
andet henvisningsmateriale desuden tilgamgeligt i en szrlig bilagsrapport. 

1 kapitel 7 opstiller jeg på baggrund af den konkrete case en rzekke anbefalinger ti1 
cateringkakkener, der vi1 bygge deres miljDstyring på erfaringer fra projektet. 

Kapitel 8 er rapportens konklusion hvor jeg besvarer de spargsmål jeg opstillede i 
min problemformulering furst i rapporten. 

1 kapitel 9 forsnger jeg at sztte resultaterne ind i et bredere perspektiv. Hvilken 
betydning bmr og kan det få for de forskellige aktorer i cateringsektorer, og hvilken 
betydning har det i forhold ti1 de strukturelle betingelser i sektoren? 

Sidst i rapporten findes refeueenceu, mens bikzg ti1 rapporten findes i en szrlig rapport 
med titlen Bilagsrapport: Tekniske aspekter. 
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2. Cateringsektoren 

Jeg har i indledningen argumenteret for, at cateringsektoren som andre sektorer i 
samfundet må have adgang ti1 rammer inden for hvilke, dets milj0sp0rgsmål kan 
håndteres. Jeg har også argumenteret for, at cateringsektoren har sine szerlige 
karakteristika hvad angår organisation, teknologi og konkurencebetingelser. 
Karakteristika som ger, at der er brug for en szrlig milj0styring tilpasset disse 
saxlige forhold og karakteristika. 

Cateringsektoren består af mange forskellige typer af organisationer og produktions- 
enheder, og der er stor spredning både i art og swrrelse. Cateringorganisationer 
spznder fra store amtshospitaler ti1 små lokalsygehuse, fra små kantiner i mindre 
håndvzrksvirksomhedertil kompleksekantineorganisationeriverdensomspzndende 
koncerner og fra små grillbarer ti1 landsdzekkende restaurantkzder. 

1 dette kapitel vi1 jeg introducere cateringsektoren, de begreber jeg anvender ti1 at 
beskrive cateringsektoren med, cateringsektorens szrlige konkurrencebetingelser, 
den teknologi der anvendes og jeg vi1 se på betydningen af de miljerelationer, der 
er gzldende for sektorens produktionsenheder. 

Ti1 sidst i kapitlet vi1 jeg se på, hvorledes sektoren kan forventes at udvikle sig i 
fremtiden, og dermed hvilke muligheder og betingelser der vi1 v;ere for milj0styring 
i fremtiden. 

Cateringsektorens begreber 
Produktion og servering af mad ti1 bespisning i offentlige og private personale- 
kantiner udgar, sammen med produktion af mad ti1 bespisning på hospitaler, på 
plejehjem, i meals-on-wheels’ systemer, i dag- og dngninstitutioner, i fzngsler, inden 

Udbringninp af harm mad ti1 hjemmeboende. 
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for det militzre og civile forsvar, i restauranter, i fly, skibe og tog, en “industri”, 
der hvad angår produktions- og servicekarakterisrika har en rzkke fzlles trlek der 
går, at det er hensigtsmzessig at drage paralleller ti1 resten af industrien, selvom det 
empiriske grundlag i dette projekt kun omfatter kantiner. 

1 service management filosofien defineres service som vzrende karakteristisk ved 
udover en eventuel fysisk fremsrilling af produkter selve maden - også at indeholde 
et ikke-fysisk element, f.eks. aplevelsen, spisemilj~et- og betjeningen. Ofte benytter 
man en fremstilling, som den der er vist i figur 2.1 ti1 ar reprzsemere disse ro 
forskellige aspekter af catering. 

Periferiydelse: f.eks. 
oplevelse, spisemilj0. 

0 
Kerneydelse: maden 

Figur 2.1 Cateringydelsens to dele. Fi:uren illustrerer at catering består af en 
fysisk fremstilling og forbmg af produkter, selve maden; samt en ikke- 
fysisk fremstilling og forbrug af en ydelse der omfatter f.eks. aplevelsen, 
spisemiljaet og betjeningen. Disse to dele benzevnes ofte henholdsvis 
kemeydelse og periferiydelse. 

For både den fysiske kerneydelse og den ikke-fysiske periferiydelse er der tale om 
en produktion og et forbrug, men hvor produktion og forbrug af den fysiske 
kerneydelse kan adskilles både tidsmzssigt og geografisk, finder produktionen og 
forbrug af den ikke-fysiske periferiydelse swd samtidig. 

Jeg vi1 benytte betegnelsen et måltid, som det frerdige produkt der er resultatet af 
en cateringoperation, det vi1 sige kombinationen af kerne- og periferiydelsen. 

Karakteristisk for catering er at den egentlige forbruger overlader en del af for- 
brugsvalget omkring f~devarerne ti1 en cateringoperatu den person eller 
organisation der, på vegne af os selv som kantinebruger, hospitalspatient eller 
plejehjemsbeboer, indkmber råvarerne, varetager tilberedningen og står for 
serveringen af målridet. Cateringoperatuen trzffer således nogle afgarende valg på 
vegne af den egentlige forbruger - valg som forbrugeren i forbindelse med de 
hjemlige måltider ellers selv trzeffer. 

Det kan f.eks.‘dreje sig om hvorvidt f0devarerne er @kologiske eller ej, om hvorvidt 
de skal vzere fremstillet lokalt, deres kvalirer, miljmforhold i primlerproduktions- 
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leddet eller i forzdlingsleddet. Det savnes dog viden hvorvidt den egentlige 
forbruger af cateringydelser faktisk er interesseret i alle milj@forhold vedrurende 
måltidet, herunder hvordan cateringprocesserne er indrettet, eller om interessen er 
begrznset ti1 selve f0devarernes miljwelationer. 

Karakteristisk for catering er, at det drejer sig om erhvervsmzssig produktion og 
servering af et stwre antal måltider i tilknytning ti1 en eller anden form for k@kken. 
1 levnedsmiddellovgivningen skelner man mellem erhvervsmzssig og ikke- 
erhvervsmzssig tilberedning af mad. Det er således kun erhvervsmzssig tilberedning 
af mad, der er underkastet lovgivningen. Er dec samtidig tale om tilberedning ti1 
mere end 12 personer, er tilberedningen tillige underkastet tilsyn. 

Typisk for en del af enhederne i cateringindustrien er, at produktionsenhederne kun 
udg0r en lille del af en stnrre virksamhed, der har produktion af en - i forhold ti1 
måltider anden form for ydelse eller produkt som sit kerneområde’. Det gzelder 
således for hospitaler, plejehjem, kantiner og hoteller. Restauranter er derimod 
eksempler på virksamheder, der netop har bespisning som sit kerneområde. En 
forenklet oversigt over industriens struktur fremgår af figur 2.2. 

Begreberne caterGzg8,9, cateringindustri, cateringsteder og cateringenheder har man 
traditionelt brugt ti1 at understrege det forretningsmoessige og markedsmzssige 
aspekt, men ordene har i takt med en stigende internationalisering fået aget 
udbredelse. Jeg vi1 anvende cateringbegrebet om “fznomenet” at fremstille og 
servere måltider ti1 mange med alt hvad dertil hrxer. 

Stouknkkener anvendtes tidligere kun om knkkener på institutioner og offentlige 
kakkener. Udtrykket anvendes szxlig udbredt i hygiejnemzssig og levnedsmid- 
delkontrolmzssig sammenhreng og anvendes i dag om alle slags kakkener uanset, 
om det er i institutions-, kantine eller restaurantsammenhzng. Det faelles ord 
understreger det faktum, at der hygiejnemzssigt er mange ligheder mellem kDk- 
kenerne. Når begrebet stork0kkener alligevel ikke er dsekkende i alle sammenhznge 
skyldes det, at begrebet har en tendens ti1 alene at fokusere på de fysiske lokaliteter, 
hvor produktionen af selve maden - kemeydelsen - finder sted, og ikke på hele den 
organisation, der skal ti1 for at maden bliver serveret og spist af kunderne. 

Med udtrykket vi1 man f.eks. overse betydningen af per$&iydelsen - den serviceydel- 
se der g!ar at et måltid serveres og bliver spist. Ud fia et brugerorienteret og 
kvalitetsmzssigt synspunkt er det således den fzrdige mad, der er interessant og ikke 
bare produktionen i k0kkenet. Tilsvarende kan man argumentere, at det ud fia et 

Derre kendetegn er rpecielr dansk. Danmark er således kendetegner ved i udstrakr grad ar benyrresig 
af “inhouse” catering (virkaomheden driver reiv catering) i modsurning ril “~on~ract’ catering 
(virksamheden har på konrrakrvilkår udlicireret drifwn ti1 en cawringoperawr). 

Det brede careringbegreb må ikke forveksies med den snzevre berydning af order carering, der ofre 
anvender om såkaldr mobil-, even~- eller lejlighedrarering, altrå bespisning ved engangsarrangementer, 
typisk ‘lon locarion’. 

Engelsk: To arer [vb] skaffe mad, levere fndevarer. Udrryk: cwer for/ro, figurl~gzj snge ar rilfredssrille 
(f.eks. carer ro rhe demands of rhe marres). Serge for, henvende sig [ii, appellere ril; vzre beregnet for 
(Gyldendair ordbog, 1991). 
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milj!asynspunkt er rimeligt at behandle både produktion, servering og distribution 
samlet. Det samme gzlder, hvis man anlägger en logistisk eller ledelsesmzssig 
wrdering. 

Figur 2.2 Cateringindustriens tre hovedområder.‘O Kantiner, institutioner og 
gastronomi”. 1 figuren er det antyd&, at bespisning i kantiner og på 
institutioner adskiller sig ved at vzere lukket, idet den er forbeholdt 
henholdsvis ansatte. og bmgere, mens bespisning i den gastronomiske del 
er åben. Denne del omfatta gastronomiske restauranter, burgerrestauran- 
ter, pizzariaer, cafeer, kroer, mobil catering, fly-, tog-, vej- og skibs- 
catering samt grillbarer og p&evogne. 

Jeg vi1 bruge begrebet cateringorganisationer eller specifikt institutions-, kantine- eller 
uestaurantorganisationevtil at karakterisere kBkkenet med tilhDrende omgivelser, når 
der er brug for at understrege hele den organisatoriske sammenhzng, hvori pro- 
duktion og servering af måltider foregår. 

Ved cateringoperatsuer” vi1 jeg forstå firmaer, der har det som deres hovedfor- 
retningsområde eller én af deres hovedforretningsområder (kerneydelse) at drive 
bespisning på kontraktvilkår for en opdragsgiver, eksempelvis en institution eller 
en virksomhed. Cateringentrepren0rernes indtzgter består normalt af en brugerbeta- 
ling og en betaling fia opdragsgiveren. 

En mere deraljerer opdeling findes i en rapport fia Erhvervsfremmerryrelsen (1993). Her ske& mellem 
o/~rl~gecareringr~~d~ederomiarrendehospiraler,plejehjem,uddannelsesinr~irurioner,milir~reforl~gninger, 
fzngsler og kaminer i den affenrlige sektor og +wre cateringsreder omfatrende gastronomiske resa- 
uranrer, burger restauranter, pizzariaer, cafeer, virkramhedskanriner, kroer, flyselskaber og grillbarer 
(p~lrevagne). Opdelingen mellem private og offenrlige careringsreder er imidlenid ved ar blive uakmel, 
fordi grznrerne mellem offentlige og private driftsformer er på vej ril at forsvinde. 

II 1 ordet ligger der ikke nogen vurdering af den kulinariske kvalirer. 

II 
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Udtrykket catering&&& vi1 blive anvendt som en samla betegnelse for hele den 
industri, der har med massebespisning at g@re. Cateringindustrien omfatter også 
grossister inden~ ,for såvel levnedsmidler og maskiner ti1 branthen, den del af 
levnedsmiddelitidustrien der producerer specifikt ti1 branthen og endelig producen- 
ter af udstyr og maskiner ti1 branthen. 

Ved pevsonaiekantiner eller blot kantineu”, forstås her kantiner ti1 brug for en 
offentlig eller privat virksomheds person&, herunder også f.eks. kantiner på skoler, 
kaserner” og lignende. Adgangen ti1 bespisning er normalt forbeholdt de ansatte. 
1 små virksamheder foregår produktion og servering omkring de samme fysiske 
lokaliteter ‘kantinen “. 1 smrre virksamheder foregår produktionen ofte adskilt i et 
stor-, central- eller produktionsknkken, mens serveringen foregår i en eller flere 
kantiner. 1 furste tilfaelde dzekker begrebet kantinen, altså både produktion og 
servering, mens det i sidste tilfzlde kun dzkker servering samt evt. lettere anretning. 

Nogle virksamheder anvender begrebet personalerestauranter, ofte for at understrege 
dens status som personalegode. 1 andre sammenhzenge - typisk i produktions- 
virksamheder anvendes begrebet marketenderi. For driften af kantinen står enten 
en cateringoperat@r, der kan vzre et cateringfirma eller en selvstzndig kantinefor- 
pagter, eller en kantineleder der er ansat af virksamheden. 

Ved institutionskokkenorganisationer forstås kakkenorganisationer på hospitaler, 
plejehjem, dag- og d@gninstitutioner og fzngsler. Der er typisk ikke offentlig adgang 
ti1 bespisningen, uden der er sket en eller anden form for visitation. Mange 
institutionsk!akkener er organiseret således, at produktionen foregår i et stor, central- 
eller produktionsk@kken, mens servering foregår på en afdeling, eventuelt fia et 
serverings-, anretnings-, satellit- eller kantinek~kken. Enkelte institutioner er 
organiseret med et modtagekgkken, der videredistribuerer maden ti1 disse k@kkener. 

Nogle institutionsk0kkener producerer tillige måltider ti1 brugere udenfov institutio- 
,, neri,, såkaldt madudbringning. Nogle institutionskDkkenorganisationer omfatter 

udover bespisning af patienter/klienter også bespisning ti1 person&. Denne 
bespisning foregår da fysisk i kantinen, uden der dog er tale om en selvstzndig 
organisation, og maden produceres normalt i det samme kokken som maden ti1 
brugerne. 

Ved ~eaaunzntey forstås bespisningssteder med offentlig adgang. Restauranter er 
normalt af en sådan swxrelse, at der er tale om et centralt knkken og et eller flere 
serveringslokaler. Restauranter er i enkelte tilfzlde en del af en kzede, således at de 
enkelte restauranter har karakter af “afdelinger”. Det mest udbredte er dog 
selvstzndige restauranter. Restauranter er karakteriseret ved at have det som deres 
kerneydelse at producere og serveremåltider, i modsaning ti1 institutionsk0kkener 
og kantmer, der sjzldent er organisatorisk selvstzndige. Undtaget herfra er 
restauranter, der udg0r en del af et hotel. 

il Ordet anvendes ligeleder i en hel anden betydning, nemlig som beregnelse for srålconrainere ril 
apbevaring af mad. 

På forsvaras og civiiforsvarerr kaserner bqes betegnelsen cafeteriaer, 
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Den måde hvorpå en cateringorganisation plankegger maltidets vej fra centralt 
produktionsk@kken, over et eventuelt decentralt satellitk0kk.a. og videre ti1 
brugeren vi1 jeg betegne. med begrebet konfiguration. 

1 figur 2.3 er vist nogle typiske konfigurationer for forskellige cateringsteder. Ti1 
venstre i figuren er vist to forskellige konfigurationer for kantiner. Dels en 
distribueret konfiguration med et centralk@kken og flere satellit kokkener og dels 
en simpel konfiguration med et enkelt kombinerer knkken og serveringssted. 

Figur 2.3 Typiske konfigurationer for forskellige cateringsteder. Figuren viser 
ti1 venstre typiske kantinekonfigurationer, dels en distribueret kon- 
figuration, der anvendes i store virksamheder og dels en simpel kon- 
figuration, der anvendes i små virksamheder. Ti1 venstre ses tre for- 
skellige institutionsk@kkenkonfigurationer. 

Den distribuerede konfiguration findes også i forbindelse med hoteller og på skibe 
med flere serveringssteder, men med et enkelt kekken. Den simple konfiguration 
svarer samtidig ti1 den måde de fleste restauranter er organiseret på. Ti1 !wjre i 
figuren ses tre forskellige konfigurationer for institutionsknkken organisr~‘oner. 
Dels en distribueret konfiguration, der findes på mange hospitaler, 0:: en 
centralknkkenkonfiguration, der 1 everer direkte ti1 enkeltmodtagere, t\ ,-fsk 
hjemmeboende pensionister, og endelig en plejehjemskonfiguration. 

Cateringsektorens konkurrene;ebetingeIse:~* 
Hvilke fremtidsudsigter har cateringindustrien som helhed, og hvilke fremtic:~xd- 
sigter har de enkelte enheder i den. Disse spnrgsmål kan den såkaldte konkurren- 
temodel (Porter, 1985) hjazlpe med ti1 at svare på. Centralt i modellen står en enhed 
i en given industri. Anvendes modellen på cateringindustrien, vi1 der centralt i 
modellen altså stå en given cateringenhed. En industris konkurrencesituation 
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påvirkes ifalge modellen af fire faktorer: potentielle konkurrenter, leverandwerne, 
kunderne og substituerende produkter. 

Hvad angår påGrkningen fra kunderne tyder kendsgerningerne på en vzkst i 
forbrugernes efterspDrgse1 specieit efter privat/kommerciel catering, herunder 
kantinemåltider. Vzksten i omsaningen på cateringsteder i Danmark og Vesteuropa 
fra 1984 ti1 1988 anslås at ligge mellem 50% og 100% i faste priser i de fleste 
europeiske lande for privat/kommerciel catering (Erhvervsfremmestyrelsen, 1993). 
Erhvervsfremmestyrelsen skriver videre, at selvom forbruget i Danmark er noget 
lavere end i de 0vrige europzeiske lande, hvor .15-20% af forbrugernes f0devare- 
budget anvendes på det private/kommercielle cateringmarked, herunder kantiner, 
så er forbruget alligevel vakset i perioden 1980-90 og udgBr i dag 10% (Erhvervs- 
fremmestyrelsen, 1993). 

Det faktum, at familierne er udsat for @get tidspres og stress, tyder på et stigende 
behov for serviceydelser som f.eks. fzrdigmad og dermed stigende eftersp!zxgsel efter 
cateringindustriens produkter. Med ti1 billedet af kunderne i modellen herer, specielt 
for kantineområdet, at de fleste virksamheder stiller subsidier ti1 rådighed for 
kantinedriften. En given kantines markedsandel” har et naturligt nvre loft, som 
normalt er modervirksamhedens person& (i dette tilfzlde det totale marked). 

Hvad angår nye konkurrenter i industrien er cateringoperat0rerne et godt eksempel. 
Med kontraktcatering forventes de specielt på kantineområdet at true de kantiner, 
som virksamheder og institutioner selv driver på in-house vilkår. 

Leverandmwze på cateringområdet består af en rzkke grossister og enkelte 
producenter, der leverer direkte ti1 stork0kkenerne. Cateringgrossistsektoren består 
af få store landsdzkkende med et bredt sortiment og en lang rzkke mindre lokale 
grossister med smallere sortimenter (Erhvervsfremmestyrelsen, 1993). Leveran- 
durindustrien er en stabil branche, og der er ikke på samme måde som blandt 
cateringstederne sket zndringer, der modsvarer de zndrede forhold i branthen. 

De substiruerendeproduktev i Porter’s konkurrencemodel kunne tankes at vax, a.t 
kunderne valge selv at medbringe madpakke”. 

Problemet med anvendelsen af Porter’s konkurrencemodel er imidlertid, at de 
enkelte enheder i industrien ikke er uafhzengige, og altså ikke er i stand ti1 at 
konkurrere selvstzendigt. De er med andre ord typisk bundet af den virksamhed, 
som enheden er en del af, idet der typisk er tale om in-house catering. Det betyder, 
at kantinevirksomheden urniddelbart er ganske låst med hensyn ti1 dens marked. 
Der er altså begraensninger i Porter’s konkurrencemodel for så vidt angår dens 
anvendelse ti1 at analysere cateringområdet. 

Ansoff har beskrevet en model for hvorledes virksamheders vzkst kan foregå. 
Ansoffs model (1965) tilbyder fire retninger for en virksomheds vzekst igennem 

Forsrået rom anral kunder ud af der porenrielle amal kunder (det totale antal msxte i virksamheden). 

Som normalt vii YZX billipere om end ikke meger. På grund af rubridiering er priserne i mange 
virksomhedskanriner lave og &så konkurrencedygrige i forhold ti1 udgiften ti1 en madpkke. 
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henholdsvis nye produkter og nye anvendelsesområder. Markedspenetveving gentrem 
faroget markedsandel, markedsudvikling gennem ny anvendelse af eksisterende 
produkter, produktudvik&zg gennem udvikling af nye produkter ti1 aflosning af 
gamle, og endelig div&$ering gennem udvikling af nye produkter ti1 nye 
anvendelsesområder. 

Konkurrencesituationen for en cateringorganisation, som en del af en storm 
moderorganisation, er karakteriseret ved ar vzre begramset. Kurr en del af de fix 
strategier i Ansoff’s model er tilgzngelig. Organisationen kan soge at markeds- 
penetrere - at oge salget af eksisterende produkter. Det kan imidlertid kun lade sig 
gen-e ti1 en vis graense, idet antallet af kunder urniddelbart er begrznset ti1 de ansatte 
i virksamheden, der her forstås som markedet. Man kan også soge at produktudvik- 
le og stelge nye produkter, feks. ved at stelge take-away fzrdigretter ti1 personalets 
aftensmad, levere mad ud af huset, szelge hjemmebagt bred og hjemmelavet pålaeg 
ti1 weekenden, eller simpelthen ved at szelge dagligvarer på samme måde som 
benzinstationer. 

Man kan forestille sig, at cateringorganisationen forseger sig med markedsudvikling 
udover den virksamhed som den er en del af, f.eks. åbner kantiner på andre virk- 
somheder eller tilbyder andre cateringydelser. En sådan udvikling kan allerede 
spores, men i så fald vi1 cateringorganisationen typisk blive udskilt som en 
selvstzndig virksamhed, der så også kan vzelge en diversifikationsstrategi; at soge 
både nye markeder og udvikle nye produkter. 

Specialisering - make or buy 
En generel tendens i moderne virksamheder er specialisering inden for virksom- 
hedens kernekompetence” (Skjalm R asmussen 1994). Eksempelvis kunne en 
virksamhed som Nova Nordisk antages at vaere god ti1 at producere og markedsfore 
insulin. Den kunne også tcenkes at vzre god ti1 at szlge katttimernåltider ti1 sine 
ansatte, men en hvilken som helst virksamhed vi1 som regel vzre bedst ti1 noget og 
mindre god ti1 noget andet. Pointen er, at virksamheden bor valge selv at stå for 
det forretningsområde, hvor dens kernekompetence ligger (make), og kobe ydelsen 
ude i byen (buy) på forretningsområder uden for kernekompetencen. 

En del virksomhederr8 med kantinebespisning vurderer tilsyneladende, at deres 
kernekompetence ligger uden for bespisningen og “selger da at overlade opgave ti1 
en cateringoperator. Det kan således konstateres, at der er stigende inneresse for 
udlicitering af forplejningsopgaverne ti1 cateringoperatwer. Disse firmaer har netop 
forplejning som deres kernekompetence og som falge deraf, kan de specialisere sig 
inden for denne industrigren. De synes tillige i stigende grad at operere inter- 
nationalt i takt med, at cateringmarkedet internationaliseres. 

1, Se også Minrzberg (1983). Kernekompetence må ikke forveksles med kerneydelsen. Kernekompetencen 
er “det rom virkromheden er god ril”. Kerneydelsen er henrer fia service managemenr begreberne og 
beregner den del af en service, der udprer af det fyriske produkt f.ekn. mad. 

Det skanner, ax der farrr og fremmesr er rale om private virksamheder. Starrlige virkromheder er dog 
ifelge kanrinecirkularrer forpIigtiger ril jzzvnligr ar undermge muligheden for az udlicirere. 
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Der er dog også fordele ved in-house drift af catering. Eksempelvis har virksom- 
heden i så fald en direkte styring af kantinebespisningen, og den slipper for at 
administrere en ucllicitering. 

Det vurderes, at tendensen ti1 udlicitering er stzrkere på kantineområdet end på 
institutionsområdet (Trolle et al., 1996). Er kantinen udliciteret står entrepremaren 
for driften. Normalt vi1 der wre et driftstilskud fia virksamheden, ligesom der 
normalt vi1 vzre aftaler omkring priser, serviceforhold, lokaler, el, vand og varme. 

Horisontal og vertikal integrering 
Tendensen ti1 at overlade driften ti1 specialister betyder, at der dannes “kzeder” af 
udliciterede cateringsteder. Det har sin pendant inden for den kommercielle 
fastfood- og restaurantcatering. Inden for denne branche omtales tendensen ofte som 
horisont& integrering, eksempelvis er McDonald og Jensens Bnfhus eksempler på 
horisontalt integrerede kaoder (Solkjzr, 1994). Det skal dog bemzerkes, at der er en 
principiel forskel på cateringentrepremxers “kzder” og de horisontalt integrerede 
“restaurantkzeder”. 

Restaurantkzder ejer produktionsfaciliteterne i modsaning ti1 cateringkzederne, der 
typuk kun står for driften, mens produktionsfaciliteterne ejes af opdragsgiveren. 
Udover den horisontale integrering kan man tillige tale om vertikal integrering. Det 
kan eventuelt ske ved vertikalt opkab af virksamheder i produktkzden, f.eks. af 
cateringgrossister. Amica Catering i Sverige, der ejes af levnedsmiddelforetagendet 
Fazer, er et eksempel på en vertikal integrering. 

Udover denne formelle vertikale integrering vi1 der formatlig ske en anden og 
l@sere form for integrering. Den kan f.eks. opstå ved, at levnedsmiddelindustrien 
b egynder at szlge direkte ti1 spisestederne, eventuelt inden for et veldefineret 
koncept bestående af fzrdigretter, hel- og halvfabrikata (Solkjw, 1995). En sådan 
tendens ti1 direkte samhandel mellem cateringsteder og producenter ses allerede 
(Erhvervsfremmestyrelsen, 1993). 

Årsagen kan v;ere, at cateringgrossistsektoren hidtil har varet stzrkr fragmenteret 
(Erhvervsfremmestyrelsen, 1993) og ude af stand ti1 at forny sig. De har derfor ikke 
vaxet i stand ti1 at forsyne en branche, der i stigende grad er i forandring, med den 
nmdvendige know-how. Denne svaghed i grossistledda og det deraf falgende 
potentielle marked har nogle af producenterne opdaget. Ved at satse på direkte 
samhandel med k0kkener eller eventuelt grupper af k0kkener har nogle producenter 
således overtaget rollen som fornyer og 1everandDr af know-how fia grossisten. 

Der er dog en betydelig omstilling i gang hos grossisterne, idet de i stigende grad 
tilbyder et både bredt og dybt sortiment såkaldt ene stop shopping - i modsaning 
ti1 tidligere, hvor cateringgrossisterne specialiserede sig inden for ferskvareområdet. 
Grossister dzkker nu i stigende grad både kolonial, dybfrost og ferskvarer. 
Tilsyneladende er også en rzkke af dagligvaregrossisterne i gang med initiativer på 
cateringmarkedet. Branthen består af få store og et betydeligt antal mindre selv- 
stundige grossister, der i overvejende grad er dansk ejede og koncentrerer sin 
afsztning om det danske marked. Den nzevnte internationalisering der gzlder for 
cateringproduktionen - det vi1 sige levering af fzrdige måltider gzlder altså ikke 
i samme grad på indkrabssiden. 
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Netvzerk og partnering 
Ved integration forstås,her egentlige selskabsdannelser, men som nzevnt finder man 
også tegn på losere former for integration i form af samarbejde mellem flere enheder 
i produktkveden - f.eks. et storkokken og dets leverarrdorer. Jeg vi1 bruge udtrykket 
partnering” ti1 at karakterisere denne bilaterale relation og udtrykket netvzrk ti1 
at karakterisere de multilaterale relationer mellem mange parter på samme eller 
forskellige trin i produktkzden. 

Netvaerk omtales af bla. Biemans (1995), og han skelner I den forbindelse yderligere 
mellem nervark og såkaldte strategiske alliancer, hvoraf de sidstnzvnte er af mere 
formel struktur. Også konsulenter, uddannelses- og forskningsverdenen kan 
inddrages i eksterne netvzrk. Netvaerk kan desuden tamkes at omfatte konkurrenter 
(Hamell991). Ifolge Biemans kan man ikke bare tale om eksteme netvmk af vertikal 
kanakte?‘, som er kontakter ti1 andre firmaer i produktkveden, men også om 
interne netvmk i form af såkaldte crossfinctional rearns, som er virksomhedsinterne 
og byggende på tvaerfaglige og tvaerorganisatoriske kontakter. 

Hovedpointen i netvaerkstankegangen og i partneringer, at det kan vzre ti1 gensidig 
fordel, hvad enten det er kunde og leverandar, der i faellesskab apbygger kompeten- 
ce, en rzkke storkokkener, der beslutter sig for ar samarbejde, eller det er 
afdelinger, der vi1 samarbejde internt på tvzrs i virksamheden. 

Både netvaerks og partnering tankegangen kan siges at vaere en fortryelse i forhold 
ti1 tidligere tiders modsaetningsforhold mellem kunde og leveranden: at kundens 
forhold ti1 leverandoren var przget af orrsket om et optimalt pris-/kvalitetsforhold, 
af lukkethed, og at producentens produktudvikling skete isoleret på basis af egne 
kundeundersogelser og egen statistik. Det nye er, at kunderne i stigende grad 
inddrages direkte i denne produktudvikling. Det nye og afgorende er, at forholdet 
er pneget af åbenhed og tillid. 

Miljoproblemer er et godt eksempel på, at et problem i en produktkzede ikke kan 
loses isoleret. Eksempelvis udgor forarbejdning af mad i catering således kun en 
mindre del af den totale miljobelastning, som det faerdige måltid udewer på sin vej 
fra jord ti1 bord. Den ovrige del af miljobelastningen er producenter, leverandorer 
og eventuelt brugeren ansvarlige for. Det er derfor naturligt og nodvendigt, at disse 
inddrages i udviklingen af cateringorganisationens [ilbud. 

En systematisk metode, hvorpå dette samarbejde i produktkzden kan ske, er beskre- 
vet af Cramer og Quakernaat (1994)” I form af den såkaldte Integrated Chain 
Management (ICM). ICM sigter specielt på at integrere miljohensyn i produkt- 

Også udriykker supply managemenr og supply chain managemenr (KM) uvendes, 

Vmikale nervsxk bmger i berydningen nervszrk mellem firmaer på ramme min i produktkeden. F.eks. 
netxzrk mellem flere rrorkskkener i modstning ti1 horironrale nervzrk, hvor andre led i 
produkrkzden, f.eks. leverandmer, inddrager. Nervrak kan dog udmzrker have begge dimensioner 
samtidig. 

?I 1 ICM modellen benyrtes produkrspecifikke dara i modsaerninp ril LCA @vrcyklusvurdering), hvor man 
anvender rabelvzrdier. 
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udviklingen. Thorsen et al. (1996) h ar i projektet Storkokken 2000 anvendt en 
lignende metode baseret på dialog mellem storkokken og leverandor ti1 udvikling 
af ny transportemballage ti1 cateringprodukter. 

Cateringsektorens teknologi 
Den traditionelle produktionsteknologi” for den varme mad i kantinekokkener er 
varmholdt produktion, såkaldt cook-serve svarende til, hvad der er kendt i den 
almindelige husholdning: maden tilberedes og serveres urniddelbart efter eller efter 
en varmholdning. Denne varmholdning kan i v&e tilfaelde udstraekke sig ti1 flere 
time?, hvilket har fort ti1 b h e ov f or andre produktionssystemer. Cook-serve 
findes i omkring halvdelen af de danske kantinekokkener (Bech & Mikkelsen, 1996). 

Cook-Ml teknologi anvendes i omkring 16% af kantinekokkenerne (Bech & 
Mikkelsen, 1996). Cook-chi11 er et produktionssystem, hvor maden tilberedes, 
nedkoles hurtigt, opbevares på kol og apvarmes hos den endelige forbruger 
(Clausen, 1996). Systemet går også under benaevnelsen kole madproduktion. 

Andre teknologier ti1 madproduktion i storkokkenskala er frosseri produktion 
cook-fieeze, hvor maden fortilberedes, nedfryses og fryselagres for derefter at blive 
genopvarmet inden servering. Det anvendes i omkring 18% af danske kantinekokke- 
ner (Bech & Mikkelsen, 1996). Dette tal omfatter imidlertid også kantiner, der 
serverer industrielt fremstillede cook-freeze måltider. 

Sous vide produktion”’ er en nyere teknologi, hvor maden pakkes i en barriereem- 
ballage, luften suges ud, den emballerede mad varmebehandles, nedkoles og 
kolelagres for ti1 sidst at blive genopvarmet. rakning i modificeret atmosfme er også 
en nyere teknologi, hvor maden fortilberedes og pakkes, hvorefter luften suges ud 
af emballagen og en modrfxeret atmosfaereblanding sprejtes ind. De to sidstnaevnte 
teknologier er alternativer, som dog kun anvendes yderst begraenset i kantinerne. 

Er der tale om storre organisationer, kan de tillige karakteriseres i henhold ti1 brug 
af central eller decentral udportionering. Central udportionering er kun udbredt 
inden for institutionsforplejningen. 

Ved central tidportionering udportioneres maden på tallerkener centralt i kokkenet, 
hvorefter den evt. anbringes på bakker og transporteres ti1 de decentrale enheder i 
vogne. Udportioneringen sker på et bånd eller et bord og de enkelte komponenter 
bliver udportioneret på tallerkenerne af en medarbejder. Båndene kan vaere fra få 
ti1 over 10 m lange. Måltidskomponenter bliver normalt anrettet ifolge en 
vejledende vqt (portionsstorrelse). 

Ved decentral trdportioneving (bulkproduktion) bliver maden anbragt i såkaldte 
kantiner. Maden anbringes i storportioner fm få ti1 over 10 kg (bulk), placeres i 

ii Ved produkcionrceknologi eller -ryrrem forstås ber kun teknologier eller rystemer, der har med den 
varme mad ar gme. 
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vogne og transportera ud ti1 de enkelte kantiner. Personslet i kantinerne er 
ansvarlige for udportioneringen. Bemzerk at udtrykket kantiner ikke må forveksles 
med de fysiske rammer,fqr personalebespisning. Begrebet kantiner dzkker i denne 
forbindelse en stålcontainer ti1 apbevaring af mad. Ved decentral udportionering er 
det rwdvendigt at anrette maden inden servering. Det kan ske enten ved, at 
kantinepersonalet portionsametter maden, eller ved at kunderne betjener sig selv 
ved et ta’ selv arrangement. Ved banket forstås servering af fzerdiganrettet mad. 
Banket anvendes sjaoldent inden for personalebespisning. 

En cateringorganisation kan desuden karakteriseres ved den måde, hvorpå serve- 
ringen foregår. Man taler her om buff& eller diskytemer, der kan vzre af in-line 
eller free-flow typen. Serveringen foregår da ved selvbetjening eller assistera 
selvbetjening, og det kan gwes fia en buffa eller disk. Ved in-line bevzger 
kunderne sig frem langs en disk, og ved free-flow kan kunderne frit cirkulere i 
serveringsområdet og betjene sig fia forskellige diske/buffeter. Både portionsanrettet 
og buffetanrettet (bulkanrettet) mad kan serveres på denne måde. Ved buffetsyste- 
mer kan diskene/buffeterne eventuelt vzere bemandet ti1 udportionering af de varme 
retter (assisteret selvbetjening). 

Ved boudseuvering bliver hvert enkelt bord dzkket på forhånd. Udportioneringen 
varetages af en tjener eller af en person fia hvert bord, der har ansvaret for at hente 
maden. 

Innovation 
Alle organisationer zndrer sig med tiden med hensyn ti1 produkter og processer. 
Summen af disse tiltag der kan vzre såvel forskning, udvikling, produktudvikling 
og “projekter”, kaldes ofte innovation. Det er f.eks. innovation der gez, at en 
cateringorganisation zndrer sit sortiment af måltidstilbud, at den lnbende finder 
bedre “åder at l@se kendte opgaver på, og at den også finder “åder a.t Lase hidtil 
ukendte opgaver på. 

Men innovation forl@ber ikke af sig selv, men derimod som resultat af bevidste eller 
ubevidste strategier i organisationen. Forskellige organisationer er da også vidt 
forskellige, når det gzlder deres innovationsevne. 

Innovationsprocesser kan vzre et resulatat af mange forskellige påvirkninger. 
Cateringorganisationer påvirkes således af andre organisationer i cateringsektoren. 
Det gailder f.eks. udstyrsleverandnreme, hvoraf der findes lo-15 firmaer. Disse 
virksamheder tilbyder ikke bare teknik men også koncepter, altså viden om hvad 
teknikken kan bruges ti1 (Mikkelsen, 1996). Det må vurderes, at en stor del af 
k!akkenernes viden kommer herfra. 

Også f0devareleverand0rerne er vidensleverand@rer, omend det vurderes, at 
innovationskraften fra grossisterne er begrznset set i forhold ti1 udstyrsleverand~rer- 
ne. Ti1 genguld er nogle af de f~devareproducenter, der satser szerlig på cateringom- 
rådet, szrdeles aktive leverandwer af vida. Begge disse former for vidensoverforsler 
er uformelle og urniddelbart gratis. Det må dog forventes, at denne service indregnes 
i leverandorens priser. 
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1 en tysk undersugelse spurgte man ~konomaer og kantineledere, hvorfra de fik 
inspiration ril at pr~ve nye tiltag. De vigtigste kilder ti1 inspiration var samtaler med 
kollegaer, med IeyerandDrer på messer samt tidsskriftartikler (Anonym, 1996a). 

En rzekke konsulenter er leverandwer af viden på kontrakt- og betslingsvilkår. Det 
gzlder en rzkke rådgivende ingen&- og arkitekt$maer, der benyttes ved swrre 
rekvirerede opgaver. Også en rzkke mindre og starre cateringkonsulenter leverer 
konsulenttjeneste. Sådanne firmaer rådgiver typisk i forbindelse med teknologiske 
udviklingsprocesser, hvor der skal omkegges ti1 f.eks. cook-chi11 eller buffersystem. 
Sådanne firmaer har typisk en udstyrs-, ombygnings- eller indretningstilgang ti1 
opgaven. Konsulenter har typisk samarbejde med udstyrsleverand!arer, der kan bety- 
de store rabatter ved indk@b af udstyr. Omvendt betyder det også, at rekvirenten 
i så fald er bundet ti1 at valge dette udstyr. 

Desuden beskreftiger nogle management fi~maer sig med salg af viden inden for 
catering. Firmaer af denne type anlzgger normalt en driftsmzssig/ledelsesmzssig/or- 
ganisstorisk indfaldsvinkel i forbindelse med opgaverne. Også cateringentvepenmm 
leverer viden på kontrakt og konsulentvilkår. Det sker ofte i forbindelse med planer 
om at udlicitere opgaver. Der er dog uklart, hvordan sådanne opgaver airegnes. 

Endelig har fig,%reningeme deres egen konsulentrjenesre, der leverer viden i 
konkrete opgaver, men udelukkende på institutionsområdet. Desuden fungera 
Levnedsmiddelkontrolenhederne i forbindelse med hygiejnespevgsmål, Bedriftssund- 
hedstjenesterne og Arbejdstilsynet i forbindelse med arbejdsmilj0sp!zwgsmål som 
videnscentre, hver på deres begrawede del af området. En mere uformel foran- 
dringsakww er brugere og kunder. Szrlig i institutions- og kantinesammenhznge 
hvor der er tale om relativt stabile og vedvarende kundeforhold, inddrages 
brugerne/kunderne i en vis udstrzkning, f.eks. i kantineudvalg og kostudmlg. 1 figur 
2.4 er illustreret et netvzrk af nogle af de aktnrer, der medvirka når det gzelder 
innovation i cateringsektoren. 

Figur 2.4 Innovationsakterer. Figuren viser nogle af de aktmer der er med- 
virkende når det gzlder innovation i den danske storknkkensektor. 
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Arbejdsorganisering 
Arbejdet i en cateringorganisation kan opdeles i en produktionsdel og en servicedel. 
Som nzvnt under definitioner er de to del? i nogle tilfzxlde også adskilt fysisk i 

et centralk0kken og en izkke afdelings-, satellit-, serverings- eller kantinekokkener. 
Produktionen i et centralk0kken kan karakteriseres som bachproduktion“, og et 
centralk~kken har karakter af at vzre en produktionsvirksamhed snarax end en 
servicevirksamhed. Kantinerne er i modsaning hertil typisk servicevirksamheder 
med yderst begrznset produktion. Der er typisk tale om servering af een batch med 
en spidsbelastning omkring serveringstidspunktet. 

Gabriel (1988) peger på fBigende karakteristika for arbejdet i en cateringorganisa- 
tion. Catering er et lavtl5nsområde både for mzend og kvinder.Ikke bare de ansattes, 
men også cateringledernes lin er lav i sammenligning med andre lederjobs. 
Karakteristisk er også, at der er mange deltidsarbejdere, og at der er mange 
kvindelige ansatte. 

Gabriel peger på følgende forklaringer. At cateringarbejdere - i modsztning ti1 in- 
dustriarbejdere der kun står ti1 ansvar for arbejdsgiveren tillige har en anden 
“arbejdsgiver”, nemlig de kunder der skal betjenes. Mange cateringarbejere er på 
arbejde, når kunderne slappa af. Meget af arbejdet foregår ikke i saerligt indrettede 
lokaler - som det grelder for industriarbejdere - men i serveringslokaler indrettet af 
hensyn ti1 kunderne. Gabriel skriver, at det betyder at der krzeves diskretion og 
“usynlighed” af mange cateringarbejdere, som ofte aplever, at de tages for givet, og 
at det er med ti1 at skabe lav status om jobbet. Braverman (citeret efter Gabriel 
1988) karakteriserer generelt jobs i cateringindustrien som przget af Tayloristiske 
idéer, det vi1 sige jobs, hvor både indhold og kompetente er begrznset. 

Uddannelse 
Omkring en tredjedel af kantinelederne har ingen formel uddannelse (Bech & 
Mikkelsen, 1996), og der eksisterer heller ikke på nuvzrende tidspunkt nogen 
uddannelse som kantineleder. De formelt uddaxmede kantineledere har en eller flere 
af den riekke af uddannelser, som uddarma person& ti1 storkvkkenerne. Det drejer 
sig om uddannelserne ti1 @konorna, EU-k0kkenassistent, k@kkenleder, kok og 
sm0rrebrmdsjomfru.Også uddannelserne som dietist og ernzrings- og husholdnings- 
@konom kan give adgang ti1 området. Bilag 2.2 visa- en oversigt over uddannelserne. 
Omkring 17% af kantinelederne er uddannet som kokke, mens 13% er @konornaer 
(Bech & Mikkelsen, 1996). 

Blandt de ewrige medarbejdere i kantinen er omkring halvdelen ufaglate og for 
denne gruppe gzelder, at et kursus i hygiejne er blevet obligatorisk ved anszttelse. 
Omkring 14% har en ikke-levnedsmiddeluddannelse, og derefter følger i hyppighed 
uddarm& som sm!arrebr0dsjomfru, k0kkenassistent og kok (Bech & Mikkelsen, 
1996). 

21 Adrkillelren kan udover den fysiske også gzlde ridsmzessigt 1 ca&chi11 qxemet er produktionen i 
knkkenet således tidsmasigt nzswn uafhcengig af serveringen, omend muligheden for at producere ril 
lager er meger begrznset på grund af holdbarheden. 1 cook-serve sysremet er produktion og servering 
ridsmzersigr afhzngige af hinanden. 

Man skelnu normalt mellem barchprodukrion, rerieprodukrion og konrinuerr produktion 
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Produktivitet 
Firmaer, der specialiserer sig i kontraktcatering, vi1 normalt kunne konkurrere på 
produktiviteten;evenruelt kombineret med ny teknologi. Derfor er produktiviteten 
et vigtigt magletal i cateringproduktion. Produktiviteten kan udtrykkes som antal 
d agsportloner pr. ansat eller som ekspeditioner pr. ansat. Antallet af ekspeditioner 
pr. ansat i kantinen ligger omkring 150 i mindre kantiner. 

1 snarre kantiner ligger produktiviteten imidlertid berydeligt lavere, nemlig omkring 
50 ekspeditioner pr. ansat i kantinen (Bech & Mikkelsen, 1996). Det betyder 
imidlertid ikke, at små kantiner er mere effektive end storre, men at arbejdsop- 
gaverne er anderledes i store kantiner, idet der her er relativt mere produktion i 
forhold ti1 service. 

Måltidsproduktion i cateringskala er en relativt arbejdsintensiv protes, når det 
sammenlignes med industriproduktion. Sammenlignet med fxks. industriel produk- 
tion af fzrdigretter med en produktivitet på fia flere hundrede ti1 flere tusinde 
dagskost” pr. ansat (Mikkelsen, 1990’9, har cateringk!akkenerne en lav produk- 
tivitet. If!alge en nylig underwgelse har danske hospitalsk0kkener i gennemsnit en 
produktivitet på 15 og måltidproduktionen her er således kendetegnet ved en haj 
grad af arbejdsintensitet. 

Organisation 
Cateringindustrien apfattes ofte som en atypisk industri set i sammenligning med 
andre klassiske “produktionsindustrier”, når det grelder anvendelsen af organisation- 
steorier. Mange teorier inden for organisation er således udviklet inden for helt 
andre industrigrene, eksempelvis auto- eller maskinindustri. 

Det betyder dog ikke, at disse industrigrene er mere “typiske” og brugbare, når det 
gzlder om at anvende teorierne. Det er derfor udgangspunktet for nzzrvzxende 
projekt, at organisationsteorier udmzerket kan bruges ti1 at forklare fznomener 
inden for cateringindustrien. 1 dette kapitel beskrives industriens struktur og szrlige 
kendetegn set i organisationsteoretisk perspektiv. 

Sp0rgsmålet om cateringorganisationers salige kendetegn behandla bla af 
Mintzberg (1983). Catering hnrer ti1 i den del af organisationen, der af Mintzberg 
(1983) omtales som support stafp’, i modsaetning ti1 the operating cow som er selve 
produktionen. Cateringorganisationen kan med en vis ret siges at have en egentlig 
produktion - men, skriver Mintzberg: 

“KBkkenchefen i virksamhedens kantine kan indgå i en produktions- 
protes, men det har intet at gnre med den basale fremstillingsproces 
i virksamheden (moderorganisationen).” 

27 En dagskort er definerer rom måltider ti1 een person i eer dagn og bmger ril ar sammenligne kskkeners 
produkrivirer uafbzengigr af, om kmkkener rem faktisk producerer dsgnforplejning eller målrider, ider 
andler af enkelre målrider kan regner om ti1 dagskorrantal. 

?S Udregningen fremgår af bilag 2.3 

21 Porter (1985) bmger begreber apport activitier, men forholder sig i wrigi ikke ti1 kanrineiunkrionen. 
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Andre dele af virksamhedens support staff kan feks. vzre transport, trykkeri og 
rengoring. Mintzberg (1983) skriver generelt om disse stottefunktioner, at de bla. 
omfatter cafeteria-funktionen, og at 

“Det overraskende er, at disse stottefunktioner er blevet totalt 
ignoreret i litteraturen om organisationsstruktur. Tit bliver de slået 
sammen med den såkaldte teknostruktur og betegnet som staben (the 
staff). Men disse stottefunktioner er helt forskellige fm teknostruk- 
turen. De beskzeftiger sig f.eks. ikke med standardisering af arbejdets 
udforelse, og de kan heller ikke betragtes som rådgiver?. 

Mintzberg stiller videre et centralt “make or buy”” sporgsmål og kommer selv 
med et bud på en forklaring. 

“Hvorfor står store organisationer selv for stottefunktioner i stedet 
for at kobe dem ude i byen? Svaret synes at ligge i sporgsmålet om 
den kontrol, som store organisationer onsker at udove over disse 
services. Måske for at reducere usikkerheden ved at skulle kobe dem 
på markedet. Ved at forpleje de ansatte i virksamhedens kantine, 
begrznser man frokostperioden, mens man samtidig har indflydelse 
på ernceringen”. 

Mintzberg skriver videre, at mange af stottefunktionerne kan opfattes som egne 
organisationer i organisationen. Strukturen i moderorganisationen findes således ofte 
afspejlet i den lille cateringorganisation. F.eks. kan cateringorganisationen have ikke 
bare sin egen kerneydelse, nemlig måltidsproduktionen, men også sine egne stotte- 
funktioner”. Det er denne, den lille organisations tendens ti1 at rumme strukturen 
i den store, der af Roos (1995) betegnes som den fraktale egenskab ved organisatio- 
ner. Også Morgans hologram” metafor er en god beskrivelse af derte faxomen. 

Cateringsektorens stmrelse 
1 det offentlige forplejningssystem i Danmark serveres der gennemsnitligt 280.000 
varme måltider pr. dag. Lzgges dertil de omkring 140.000 måltider, der serveres 
inden for personalebespisning, fås et dagligt antal varme måltider på ca. 420.000. Der 
er tale om omkring 100 hospitalskokkener, 600 plejehjem med intern forplejning, 
600 plejehjem med intern forplejning og mad ti1 hjemmeboende (Solling & 
Mikkelsen, 1994) samt et antal kantiner. 

Skoturet over tallene for den offentlige forplejning og kantinebespisningen er dog 
behaeftet med usikkerhed. Tallene for den offentlige forplejning er for nylig blevet 
kortlagt af et udvalg nedsat af sundhedsministeren, mens en undersogelse af Bech & 
Mikkelsen (1995) har kvantificeret kantineområdet nzermere. 

10 Make or buy rpmgrmåler knyrrer sig ril idéen om kernekompetencer. If& denne idé bm 
virkromheder koncenrrere sip om sin kernekomperence og udlicirere resten (se ogrå Skjalm Rasmussen 
1994). 

F.eks. adminirrrarion, kmsel, opvask, renpming. 

Er hologram er karakreriscirk ved. i de enkelte dele, ar rumme helheden 
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Tabel 2.1 Institutions- og kantinebespisning. Tallene for plejehjem og hospitaler 
stqmer fm en betznkning (nr. 1334, 1997) om offentlig kostforplejning. 
Tallene fra kantineområdet stammer fra Bech & Mikkelsen (1996). Ved 
måltider forstås morgen-, middag- eller aftensmåltid. Der kan altså både 
were tale om kold og varm mad. Noter? 

K&!+?ll~~ Produktion PelW”Zll~ 

Antal pro- Antal modtage- A”hl Omregning Måltider Antal per- 
duktions- khkener bkkend til dags- pr. dag saner’ 
knkkener kor? 

Hospitaler 96 105.000 105.000 2.900 (2.600) 

Plejehjem 751 134 356 69.000 185.000’ 6.800 (5.500) 

Kantiner >3.000c >180.000 >450.000’ >7.500’ 

Antallet af kantiner og ti1 dels også stirrelsen af dem er usikkert. Det skyldes blandt 
andet, at kantinerne f.eks. via levnedsmiddelkontrolsystemet ikke umiddelbti kan 
skilles ud rent administrativt. 1 den nzvnte undersagelse af Bech & Mikkelsen (1996) 
blev der gået to veje. 

Dels blev der i samarbejde med brancheforeningen Kantineledernes Landsklub 
foretaget en stikpr0veunders0gelse blandt et udsnit af kantiner, dels blev der foretaget 
en beregning ud fra virksomhedstatistikken fia Danmarks Statistik. 

Hvorvidt en given virksamhed har kantine eller ej, hznger neje sammen med virk- 
somhedens swrrelse. Bech & Mikkelsen (1996) skriver, at den omtrentlige grznse for 
hvornår en virksamhed har kantine går ved 50 ansatte. 

Også kantinens servicetilbud og struktur hznger sammen med st@rrelsen. Regnes der 
med omkring 8000 arbejdsstede?’ med mere end 50 ansatte kan und.ersBgelsen slå 
fast, at der findes mindst 3000 personalekaminer, men at tallet sandsynligvis er noget 
h@jere. 

31 1) Også kader cenrralk~kkener. 2) Ogrå kalder kanrine, serverings eller anrerningsknkkener. 3) Et 
varmr målrid regner ber som 0.4 dagskorr (for varme målrider ril hjemmebaende dog 0,5) og kolde rom 
0.2.4) Fuldridssrillinger er angivet i parerirer.. 5) 1x1. madudbringning 6) Skanna af Bech & Mikkelren 
(1996). 7) Gennemsnirligr antal serverede måltider pr. dag. varme eller kolde -i en kanfine sk*nnes at 
v.ezre ca. 150. 8) Gennemrnirli~ anral ansaxe i en kanrine rkmmer ril 2.5. 

Der må rkelner mellem arbejdsrreder og kantiner, idet er arbejdrsted udmaerker kan have flere kantiner. 
Dirre kantiner har da normalt er eller flere fzlles centralknkkener. Virkaomhedsrrrukruren i Danmark 
betyder dog, ar der er rilfarlder relxivc få rreder. Det er således under hver 10. kanrineorganirarian, der 
har over 10 ansatre. 

35 



Kantinesektoren er en inhomogen gruppe, idet den er sammensat af yderst forskellige 
enheder. Nogle er således kantiner med produktionskakken, mens andre blot har 
faciliteter ti1 f.eks. tallerkenvask, kaffebrygning og anretning. 

Kantineorganisationer er typisk små. Hovedparten af kantinerne (65%) har således 
under fix ansatte, mens 17% har mellem 5 og 9 ansatte. Kun 10% har mere en 10 
ansatt? (Bech & Mikkelsen, 1996). 

En normal kantine har ifnlge den nzvnte undersugelse op ti1 fire ansatte, i de fleste 
tilfzlde en kantineleder og en eller flere medhjzlpere. Kantinelederen er ufaglzrt, 
kokkeuddannet eller med anden uddaanelse, mens medhjzlpere typisk er ufaglzzte. 
1 den virksomhed, som kantinerne tilhnrer, er der 50-200 ansatte, og mellem 50 og 
100 af de ansatte er frokostkunder i kantinen. Kun et fåtal knber aftensmåltidet i 
kantinen. 

1 nogle kantiner serverer man tillige for virksamhedens gester. Denne aktivitet udgu 
normalt kun en lille del af aktiviteten rent maengdemzessigt. Der er dog ingen tvivl 
om, at mange virksamheder tillagger aktiviteten stor symbolvzrdi, eftersom gzsterne 
ofte også er nuvzrende eller potentielle kunder. 

Den mest brugte serveringsform er selvbetjening fm disken, mens gester får maden 
serveret. Der er mellem 100 og 200 ekspeditioner om dagen, hvoraf starstedelen 
finder sted omkring frokosttid. Udbuddet af retter omfatter furst og fremmest lune 
retter, smsrrebnad og salat/råkost og i mindre grad varme retter og sandwich. 

Prisen” på en varm ret ligger på 15-25 kr., mens prisen på en lun ret ligger på fra 
under 10 kr. ti1 15-16 kr. Sm~rrebr!ad koster mellem 2.50 og 7.50 kr., mens en 
portion grDn salat koster 5-10 kr. Kantinepersonalet er if&e undersugelsen typisk 
ansatte i virksamheden, som også yder tilskud ti1 kantinens inventar og drift, mens 
virksamheden sjzldent giver tilskud ti1 kantinens forbrug af råvax. 

Et af de karakteristika, der adskiller kantinerne er deres kundeunderlag. Man kan 
således segmentere kantinerne efter kundernes job- og uddannelsesmzzssige kendetegn, 
f.eks. kan man antage, at kantiner på industrivirksamheder primxt frekventeres af 
arbejdere, mens f.eks. kantiner i finansieringsvirksamheder prinxert frekventeres af 
akademikere og/eller funktionzrer. 

Milj@ og ressourcerelationer i catering 
En cateringorganisation er det sidste led i en swrre produktionskzde, der omdanner 
f!adevarerne ti1 måltider. Figur 2.5 illustrerer denne produktionskzde og viser de 
enkelte led i kzden. Figuren illustrerer samtidig at catering kun udgmr den sidste del 
af produktionskzden. En analyse af miljörelationer i catering må tage udgangspunkt 
i dette faktum, og det betyder, at milj!a&tionerne naturligt kan deles op i to. 



Produktkcede 

Figur 2.5 Cateringproduktkzden. Figuren illustrerer det faktum at produktionen 
i et cateringk0kken kun udg0r en mindre del af madens vej fra jord til 
bord. 

Der er dels tale om relationer, der vedr0rer den del af produktkzden, der ligger& 
k0kkenq det vi1 sige primmerproduktionen og forarbejdningen, dels er der tale om 
relationer, der stammer fia produktionen og servering af selve måltider, og som finder 
sted i 08 eftm k0kkenet. For den f0rste del af milj0relationerne gzelder, at cateringor- 
ganisationen kun har indirekte indflydelse på dem og kun igennem den ind- 
k0bspolitik organisationen valger at praktisere over for leverand0ren. For den anden 
del gaelder, at cateringorganisationen har direkte indflydelse på dem, gennem den 
måde produktionen tilrettelzgges og gennemf0res på. 

Figur 2.6 viser en opdeling af produktkzden i disse to milj0perspektiver. Denne 
opdehng er imidlertid ikke statisk. Man kan således udmzerket Bytte en milj0relation 
fra cateringleddet ti1 producentleddet. F.eks. kan man Bytte den milj0reiation i et 
cateringk0kken, der vedr0rer gr0ntsagsaffald ved i stedet for selv at skr& gr0ntsager 
at indk0be fzrdigskr&de produkter. Her er der tale om en fysisk flytning af en 
milj0relation. 

Miljcxtyring ImI MiljBstyring ila 

Industriel produktion Catering produktion 
w I IF 

Indhb Fzrdigt måltid 

Figur 2.6 Produktkveden i miljnperspektiv. Figuren illustrerer hvorledes mil- 
jostyringen udg0r rammen om stork0kkenets milj0overvejelser, mens 
livscyklysanalyserer rammen om milj0vovervejelser i indk0bssituationen. 

Man kan også forestille sig en administrativ flytning af en milj0relation. F.eks. vi1 
man nemt kunne flytte de milj0relationer fra cateringkerkkenet, der har med 
reng0ring at g0re, ved simpelthen at udlicitere reng0ringen ti1 en underleverand0r. 
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Et eksempel på hvordan produktionen i ek cateringk0kken kan anskues som et led 
i en produktionskreden kan fås ved at beregne energi- og vandforbrug i de forskellige 
led af produktionskzden. Beregningen” viser, at procesrerne i stork0kkenet lzgger 
beslag på 67% af det energiforbrug der medgår ti1 forarbejdning af måltidets koddel. 
For vandforbrugets vedkommende laegger srorknkkenet beslag på 39%, Den udfm$ge 
beregning i eksemplet fremgår af bilag 2.1. Eksempiet tyder altså på, at cateringleddets 
milj0relationer udgsr en vigtig del af milj~relationerne i den samlede produktions- 
kzde. 

Hvordan bestemmes milj0relationer i catering? 
Ser man på cateringk0kkenet som en SOIT boks kan mil~~relationerne anskueliggares 
som i figur 2.7. Figuren illustrera det faktum, at alle ressourcer - hvadenten det er 
stoffer eller energT8 - stmmmer igennem kakkenet. Der er alrså tale om både et 
input og et output, der i princippet skal balancere. 

Papir Metal- Tre Plast Alufolie Glas 
ogpap dher kasser og d&er 

Figur 2.7 Cateringkekkenets massebalance. Figuren illustrerer nogle af de masse- 
og energistr0mmq der kan vzxe aktuelle i en cateringenhed. 

Der tale om såvel en stoflig stram af produkter, som om en ikke-stoflig stram af 
energi. Et centralt sp0rgsmål er ha hvilke af relationerne, der skal g0res noget ved 
i forbindelse med milj@styringen. 

Det er vigtigt at erkende at der ikke er een, men mange måder at anskue catering på, 
når det gzlder milj!asp0rgsmål. Det er også vigtigt ar erkende, ar valget af hvilke 
milj0relationer der skal arbejdes med i en miljnstyring, ikke kan vzzre et fuldstzndigt 
objektivr Ag, men rwdvendigvis må vzre et valg der er przget af politiske hensyn. 

Eksempiet vedrarer produkrion og servering ai er målrid berdende af k@d og rilbehw og medcaper 
vand- og energiforbrug ved slagyrning og hedling og ved careringprodukrion. men ikke i primzrpro- 
dukcion. 

Energi er ikke en sroflig karegori pi linje med andre milj~arpekwr. Pi den anden ride e: der ro 
vzsenclige milj~relarioner knyrrer ti1 farbrug af energi, nunlig eminsioner knyrrer ti1 bugen af energi 
og forbrug ni rlvcer knytter <ii produktion ai energi. 
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En måde at forsage at få overblik over cateringknkkenets mange milj!a&&ner på, 
er at skelne mellem miljarelationer, der kan styres igennem en indkBbspolitik, og de 
der har med selve cateringprocesserne ar g0re. 

En anden måde at anskue relationerne på er at skelne mellem indre og ydre milj@, 
altså mellem arbejdets milj0 og omgivelsemes. 

En tredje måde vi1 vzre at skelne mellem de ting der sker i cateringk0kkenet, og som 
ikke er synlige for kunden, og dem der har en direkte fysisk fremtoning for kunden, 
nemlig selve maden. 

Eftersom et cateringkmkken ikke på en gag kan g~re noget ved alle dets miljw og 
ressourcerelationer i forbindelse med en miljfistyring, må der foretages en prioritering. 

Set ud fia et milj@- og ressourcesynspunkt bgr denne prioritering ske ud fia en viden 
om cateringk0kkenets enkelte relationer udtrykt i globale miljaermer, f.eks. emission 
af CO, eller forbrug af ikke fornyelige ressourcer. Der er imidlertid kun begrzaset 
viden om relationerne ti1 det globale milja 

Det er således ikke urniddelbart enkelt at svare på, om det for et cateringkakken er 
vigtigst at skzre ned på forbruget at engangsservice eller at 0ge forbruget af 
Bkologiske fadevarer. Og eftersom der ikke er noget nzrliggende miljnbetinget valg 
betyder det, at f.eks. også ekonomiske og politiske hensyn vi1 komme ti1 at spille ind. 

Jeg vi1 her valge at anskue milj0relationerne set ud fia cateringk@kkenets synsvinkel 
og i den forbindelse beskrive og kvantificere nogle af de vigtiga af k@kkenets 
milj0relationer. 

CateringkDkkenets egne milj0relationer drejer sig om energ? og vandforbrug, 
affaldsproduktion, indk@b og brug af emballage, indk0b og brug af rengBringsmidler 
samt indknb og forbrug af f0devarer. 1 det f0lgende afsnit er disse miljuelationer wgt 
kvantificeret på basis af underwgelser rapporterer i litteraturen. 

Elforbrug i catering 
Energi i k0kkenet bliver forbrugt som gas og elektricitet ti1 varmebehandling 
@agning, kogning, stegning), apbevaring (kole-/fryseskabe, k&-/fryserum og 
varmholdningsskabe), fortilberedning (f. k k e s s zring, snitning, hakning), konservering 
(nedkoling, nedfrysning) og diverse, f.eks. lys og ventilationssystemer. 

Forbruget i knkkener med produktion af både varm og kold mad er fordelt således, 
at hovedparten, nemlig 50-70% går ti1 varmebehandling og k&/fryse apbevaring af 
maden (Skriver, 1996). Den varme mad sk0nnes at stå for 75% af forbruget (Skriver, 
1996). 

39 Energi er rrreng rager ikke en rroflig karegori på linje med andre miljmspekter. På den anden side er 
der ro vesendige miljmelationer knyrrer ril forbrug af energi, nunlig emirrioner knymer ril bmgen af 
energi og forbag af råvarer Kil produktion af energi. 
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Det samlede årlige el-forbrug i et typisk institutionsk0kken varierer fia 100 MWh i 
mindre plejehjemsk@kkener ti1 250 MWh i sygehusk0kkener” (Skriver 1996). 

Elforbruget i storknkketier varierer afhzagigt af k0kkensuxrelse. Tidligere danske 
undersugelser @hl, Frandsen & Mikkelsen, 1992) og Danske Elvzrkers Forening 
(1993) angiver forbruget pr. servera varmt måltid ti1 0,5 - 3 kWh. En nyere under- 
segelse angiver et gennemsnitligt forbrug på 1,63 kWh pr. varmt måltid (Eldemonstra- 
tionslokalet i Skejby, 1994). En fransk underwgelse (Anonym, 1993) angiver et 
forbrug på 0,2 - 1,6 kWh pr. måltid, idet det anfares, at der vi1 vzre hnjere energi- 
forbrug pr. måltid jo mindre k0kkenet er. 

Skriver (1996) udtrykker forbruget i institutionsk0kkener i dagskost og angiver et 
forbrug på 1-3 kWh” pr. dagskost. Cook-chi11 produktion angives at forDge 
energiforbruget med lo-15% i forhold ti1 varmholdt produktion. Cook-freeze angives 
at fcwage forbruget med 30% (Skriver, 1996). Ti1 genguld spares der både ved cook- 
chi11 og cook-freeze energi i distributionsleddet, da udbringningen ikke foregår 
dagligt. 

Regnes der med et elforbrug på 1,63 kWh pr. varmt måltid’* (Eldemonstrations- 
lokslet i Skejby, 1994) og et dagligt antal kantinegzster på 450.000, fås et årligt+’ 
elforbrug på omkring 107 GWh for kantinerne. 

Der findes så vidt vides ingen beregninger over kantinens elforbrug set i forhold ti1 
den virksamhed, som kantinen er en del af. Kun for hospitalsforplejning findes der 
tal fm Miljn- og energiministeriet. Disse tal angiver et totalforbrug på 450 gWh for 
samtiige danske hospitaler pr. år (Milj@- og Energiministeriet, 1995). Regna der med 
et forbrug i k&kenet på 1,63 kWh pr. varmt måltid#, fås et totalforbrug på 45 
GWh pr. år for samtlige hospitalsk!akkener. Det svarer til, at kakkenet står for ca. 
10% af hospitalets elforbrug. 

Mulige besparelser angives af Skriver (1996) at vzere adfzrdszndringer, forbedret 
produktionsplanlzgning, bedre vedligeholdelse og integrering af milj0hensyn ved 
nyanskaffelser. Det sidste gzlder specielt for kale- og fryseudstyr. Besparelser, der er 
knyttet ti1 adfzrd, drejer sig bla. om reduceret brug af el-apparater, bedre udnyttelse 
af tzndte apparater og undret tilberedningsmetodik (Skriver, 1996). Indledende 
rådgivning om elbesparelser ydes gratis af elselskaberne. 

Metoder ti1 styring af energien ligner organisatorisk meget de principper, der ligger 
ti1 grund for milj@styring. Skriver (1996) nzvner således følgende trin i en energiledel- 

10 Sygehusknkkener har typisk central forryning med damp. Det betyder, at en del af energiforbruger er 
damp. F.eks. kan både combisreamere og kipgryder udnytre damp. 

il Der svarer ti1 0,7? - 2,22 kWh pr. vanm måltid, idet et varmt målrid anrages al udgnre 75% af 
energiforbruger ril en dagskost. 

Det antages ber at 40% af måltiderne i kanrinerne er varme. For de kolde måltider regner med et 
gennemsnirsforbrag på O,S kWh. 

Der regnes med 250 arbejdsdage pr. år. 

Der farudxrres 30.000 sengepladser, 365 dage pr. år og 3 målrider pr. dag. 
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ses “cyklus”. Furst gennemf@res en indledende energikonlzgning, og der fastlzegges 
en energipolitik og energimål. Der fastlzgges procedurer for energieffektive indk0b 
og projekter, og en handlingsplan/energiprogram fastlzgges. På denne baggrund 
udarbejdes et energistyringssystem. Systemet og styringen gennemgås ved en 
energirevision samt energiverifikation. På denne baggrund kan energistyringen 
forsate med en fornyet energigennemgang, hvorefter cyklus fortsetter. Denil 
kommer energirigtig projektering, uddannelse og motivation. 

1 mange tilfzelde vi1 de zndringer, der fnlger af energistyringen betyde gevinster for 
arbej&miljBet på grund af mindre udvikling af-varme og damp i kmkkenet. Den 
kortere tid hvorunder kartoner og gzmtsager varmebehandla og varmholdes vi1 
endvidere formindske tab af vitaminer og mineraler. Det samme gzlder såfremt 
kogning af kartofler og gumtager erstattes af dampning. 

Vandforbrug i catering 
For vand gzlder, at det bruges primat ti1 opvask, rengnring, incl. skylning af service 
og overflader, kogning, dampning og skylning og rensning af gr@ntsager. Opvask er 
specielt vandkrzvende. Hansen (1996) fandt i en opgorelse af vandforbrug i et 
storknkken f@lgende fordeling af vandforbrug: reng&ng 22%, opvask 34% og 
reng0ring af gryder 22%. Disse tre forbrugskategorier stod således for i alt 78% af det 
samlede vandforbrag. Vandforbruget i denne undewagelse fordelte sig således, at 73% 
af vandet var varmt og 27% koldt. 

Det er kun en mindre del af vandmzngden går ti1 selve maden. 1 en undersngelse fia 
Kebenhavns Kommune (Anonym, 1995) sk@nnes det således, at omkring 21% af det 
registrerede vandforbrug indgår i selve produktet. Resten udledes som spildevand. 

Et zldre svensk studie i 6 cateringk!akkener viste, at vandforbruget varierede fra 4 ti1 
35 liter pr. måltid med gennemsnitlig 15 liter, hvilket synes at vzere noget h!ajt, sam- 
menlignet med danske tal. Således fandt man i en undersugelse fia KDbenhavns 
kommune (anonym 1995) et vandforbrug pr. måltid på 5,6 1, mens Buhl, Frandsen 
& Mikkelsen (1992) fandt et forbrug på 3 liter pr. måltid. 

Hansen (1996) skriver, at adfadszndringer kan nedsatte forbruget med 25.30%, isa 
hvis også reng0ringsvaner og -metoder Legges om. RengBring af kipgryder på den 
traditionelle måde hvor gryden fyldes op ti1 kanten, er en vandforbrugene metode og 
en alternativ metode kan spare meget vand. Opfyldning af opvaskemaskinen kan 
ligeledes inre ti1 besparelser. Forskylning med koldt i stedet for varmt vand betyder 
desuden energibesparelser. Vandforbrugsbegraensere kan give besparelse på f.eks. 
gr0ntsagsskylning og ved personalefaciliteter som brusere og WC’er, men er 
uhensigtsmzssig ved tappesteder, som bruges ti1 grydeopfyldning. Udskiftningen af 
gamle, vandforbrugende opvaskemaskiner angives at kunne give en besparelse på 30% 
af k#kkenets samlede vandforbrug (Miljn- og energiministeriet, 1995). 

Hansen (1996) foralår følgende trin i en styring af vandforbrug. En indledende 
kortlzgning af virksamhedens installationer, en gennemgang af vandforbrugende 
processer, udbedring af defekte installationer, procedurer for kontro1 med vand- 
forbruget, udarbejdelse af en vedligeholdelses- og investeringsplan, opstilling af mål 
og målsztninger, inddragelse af medarbejderne og andre brugere og endelig 
udarbejdelse af dokumentation. 
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Regna der med et vandforbrug på 3 liter pr. måltid og et dagligt antal kantinegzster 
på 450.000 fås et årligt vandforbmg på omkring 337.500 kubikmeter for kantinerne. 

Emballageforbrug og affaldsproduktion i catering 
Madaffald er en vzsentlig affaldsfraktion. Det er f.eks. skrzeller, ben, afpuds, olie, 
pandefedt og tallerkenspild. Madaffaldet angives ar udg0re 79% (Mikkelsen, 1993) og 
51% (MiljDstyrelsen, 1987) af den samlede affaldsmzngde. Tal fia Danmark (R98, 
1993) viser for kantiner en gennemsnitlig madaffaldsmzngde på 125 g madaffald pr, 
ansat i virksomhedenii pr. dag. Tal fm. Tyskland visa, at restauranter producerer 
ca. 150 g madaffald pr. opdzkning (Schwebel, 1991). 

Andet affald er pap og papir f.eks i form af kasser, poser, k0kkenruller og kontorpa- 
pir, glas i form af flasker og konservesglas, plast i form af film, sparide, dunke, 
engangsbestik, flasker, kasser og poser, metal i form af dåser, dunke, folie, engangs- 
bakker, hzetter ti1 vinflasker, låg og stålbånd samt trzkasser. Dertil kommer desuden 
saligt affald i mindre mzngder f.eks. blyhater fm. vinflaker, reng!aringsmidler og 
endelig kasseret service og serveringsudstyr samt kasserede maskiner (Pedersen, Lassen 
og Mikkelsen, 1995). Hvor store mlengder af de enkelte fraktioner det enkelte 
k0kken producerer afhznger af en rzkke forhold, eksempelvis indk!absm0nster, pro- 
duktionsform, forarbejdnings- og dermed emballeringsgraden af levnedsmidler. 

K0benhavns kommune fandt i en undersogelse fia 1995 (anonym) f0lgende affalds- 
mzngder pr. måltid, idet der i registreringsperioden blev produceret 1400 daglige 
varme måltider. Dagrenovationen udgjorde 40 g, pap udgjorde 10 g, aluminium 
udgjorde 5 g og madaffald 70 g. Ti1 det “faste” madaffald kommer en “skjult” 
fraktion, som er det madaffald der er “flydende” nok ti1 at blive udledt ti1 
splldevandet. Denne mzngde skeanes i undersugelsen fm KDbenhavn (@benhavtu 
kommune, 1995) at udg!a-e 35 g, det vi1 sige en 50% af madaffaldet. De nzevnre tal er 
alle udtrykt pr. varmt måltid. 

Madaffaldet reprzsenterer et dobbelt tab for storkDkkener, idet det både kan betragtes 
som spild af levnedsmiddelråvarer og som en udgift ti1 bortskaffelse af det resulteren- 
de affald. Levnedsmiddelaffald skal ifnlge loven afhentes, hvis mzngden overstiger 100 
kg. pr. uge. Ordningen benzzvnes også “Spise ti1 grise”. 

Madaffaldet består typisk af et spild og affuld. Samlet kan man tale om svindi 
Affald er f.eks. trimmesvind ved tilberedning f.eks. kartoffelskral og benafpuds og er 
ikke umiddelbat anvendelig ti1 menneskef0de. Det er ikke urniddelbart muligt at 
reducere mzngden af affald uden teknologiske zndringer, derimod vi1 affald kunne 
genanvendes, som eksempelvis i “Spise ti1 grise” ordningen. 

Spild er tilberedt mad, der af en eller anden grund kasseres og dermed bliver ti1 affald. 
Det kan opstå i kDkkenet, f.eks. fordi produktets holdbarhed er overskredet, og det 
kan f.eks. betegnes awetningsspild. Dette spild kan kun reduceres med zendringer i 
logistikken. Tallerken- eller serveringsspild kan opstå i serveringsfasen, fordi kunden 

1 modsyrning ril pr. kantinegzsr. 1 de fleste virksamheder er der forskel på amal ansane 05 antal 
kanrinegzzrter. 

1‘ Der res borr fia ryveri. 
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kasserer maden. Dette kan b1.a. påvirkes af serveringsformen, altså hvorvidt der er 
tale om portionsanretning eller buffetanretning. 

1 en amerikansk:unders0gelse fandt man således, at tallerkenspilder faldt fia 16% ti1 
9% ved overgang fra fast menu ti1 valgfri menu (Hirsch et. al. 1979 citeret efter Peder- 
sen, Lassen og Mikkelsen, 1995). Mzngd en af svind kan påvirkes af k@kkenets 
indk@bspolitik med hensyn ti1 forzdlingsgrad. Stort forbrug af halvfabrikata vi1 
således give et lavt trimmesvind i k@kkenet. Ti1 genguld vi1 trimmesvindet så i stedet 
opstå et andet sted i produktkveden, nemlig hos producenten, ligesom det vi1 betyde 
@get emballageforbrug i knkkenet. 

En generel strategi for milj&nitiativer ber bygge på f@lgende elementer: forebyggelse/- 
reduktion ved kilden, genbrug og deponering i nzevnte prioritering. Det vigtigste er 
således at begrzense madspildet. Genbrug af mad i form af spise ti1 gr& har anden 
prioritet, og aflevering som restaffald (usorteret) bor vaere laveste prioritet. 

Emballagen udgnr typisk en mindre del af affaldsmzngden regnet som vagt, hvor- 
imod den volumenmz+t udgar en langt stnrre del. En tysk kantineunders0gelse 
angav således, at papaffaldet vqtmaessigt udgjorde knap 9 vzegtprocent af affaldet men 
halvdelen i volumenprocent (Schwebel, 1991). Emballage kan opdeles i tre typer 
nemligptimm emballage (salgsemballage), der anvendes ti1 at emballere levnedsmidlet, 
sekundLer emballage (grupperingsemballage), der anvendes ti1 at samle flere enheder af 
produktet, samt ter&r emballage (transportemballage). Dertil kommer den emballage, 
som knkkenet selv anvender samt engangsservice. 

En stor del af den emballage der anvendes i storknkkener er transportemballage. 
Sådan emballage er reguleret af en frivillig brancheaftale”, der er indgået mellem 
Dansk Industri og Miljoministeriet. Aftalen har som målsztning, at 80% af mzngden 
af transportemballage skal indsamles og genanvendes, enten ved materialegenvinding 
eller ved genbrug (Milj0ministeriet og Dansk Industri, 1994). Af emballageaffaldet 
sk@nnes pap og pspir at udgare mere end halvdelen, glas omkring l5%, metal om- 
kring 13% og plast omkring 4% (Miljustyrelsen, 1987). Disse tal stammer fia hotel- 
og restaurationsbranthen. 

Også for emballageaffald gzelder, at strategien for milj0initiativer b0r bygge på fore- 
byggelse/reduktion ved kilden, genbrug og deponering. En begrznsning af affaldet 
kan ske i samarbejde med leverand0rer, og det samme gaelder for genbrug. Aflevering 
som restaffald (usorteret) bgr vzre laveste prioritet. 

Regnes med en produktion på 125 g madaffald pr. måltid og et dagligt antal kantine- 
gester på 450.000 fås en årlig madaffaldsproduktion på omkring 11.250 ton for 
danske kantiner. 

Reng0ring i catering 
RengBringen forbruger ressourcer i form af vand og energi (ti1 opvarmning) under 
selve reng!zringsprocessen. RengDringsmidlerne forbruger ressourcer i form af vand, 
energi og råmaterialer under selve produktionsprocessen. Ti1 midlerne er også knyttet 
vigtige arbejdsmilj@aspekter, ligesom udledningen af midler og vand (spildevand) er 

47 Aftalen rrådre i kraft den 16. auguri 1994. 
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et vzsentligt miljnforhold. Der er kun foretaget få undersugelser af brugen af 
renge-ringsmidler i stork@kkener i relation ti1 milj@. Miljtiinitiativer på dette område 
går som oftest ud på at’ reducere antallet af midler, at anvende midlerne mere 
målrettet og at substituere med mere arbejds- og/eller miljävenlige midier. Et 
hjzlpemiddel ti1 det sidste vi1 pr. 1.1.1997 vzre at hente i det nordiske milj~mzrke 
Svanen, der som en af sine produktkategorier omfatter reng@ringsmidler. Svanen 
dzekker både arbejdsmilj0 og ydre milj0 og godkendelsen tildeles for tre år ad gangen. 
Også Astma/Allergiforbundet har en godkendelsesordning, der dzkker både 
arbejdsmiljn og ydre miljn. EU’s blomstermzrke for reng0ringsmidler er endnu ikke 
på plads og bliver dermed heller ikke aktuelt som godkendelsesordning for 
rengrxingsmidler herhjemme i den nzrmeste årraekke. 

F0devarer i catering 
Ftidevarer er naturligt nok den stoflige kategori der udger den sturste del af 
str@mmen af stoffer i cateringk0kkenet. Udtrykt i @konorniske termer udgar 
f0devarern.e rundt regnet 40% af omkostningerne ved et måltid. Også i energi- og 
milj0mzssige termer vejer f0devarerne tungt. 

Milj!arelationerne i forbindelse med f0devarerne er primxt et sp0rgsmå.l om 
milj0relationerne i forbindelse med primzrproduktion og formedling og dermed et 
sp@rgsmål om miljnovervejelser i forbindelse med indk@b. Det kan f.eks. vzre 
overvejelser om f@devarernes dyrkning, om de er @kologisk eller konventionelt 
dyrkede. Desuden har fodevarerne en vigtig milj0relation i forhold ti1 catering- 
k@kkenets processer, idet en betydelig del bliver ti1 madaffald. 

Cateringsektorens fremtid 
Cateringindustriens betingelser vi1 zndre sig i fremtiden som følge af en voksende 
eftersp0rgsel efter cateringydelser. To markante strukturelle betingelser i samfundet 
er vigtige i den forbindelse. 

Den hastigt voksende zldrebefolkning vi1 betyde oget behov for servicetilbud 
herunder f.eks. måltidsservice i form af meals-on-wheels. Det betyder aget efter- 
sp!zrgsel efter catering, enten fia private eller offentlige cateringk&kener. Samtidig 
vi1 den erhvervsaktive del af forbrugerne apleve et @get tidspres, der vi1 betyde @get 
behov for såkaldte Home Meal Replacements. Det vi1 szzrligt få betydning for 
restauranter, fast food, trafikcatering og for personalekantiner. 

For både institutionsk0kkener og for kantinek@kkenerforvenres måltidsproduktionen 
at få en mere central placering i organisationerne. Virksamheder vi1 i stigende grad 
se på kantinens målstidsservice som en vigtig del af personalepolitikken og som en 
del af virksamhedens vzrdier og normer. Også over for eksterne kunder og 
samarbejdspartnere vi1 dette få betydning. Generelt vi1 det betyde, at der vi1 blive 
stillet ngede krav til kantinernes kompetente og deres udvklingparathed. 

På institutionerne vi1 kosten i stigende grad blive anerkendt som en vigtig del af 
behandlingen, og det vi1 betyde @get opmaerksomhed på måltidsservicen, og også her 
vi1 det stille @gede krav ti1 kBkkenernes kompetente og udviklingsparathed. 

Samtidig betyder udviklingen inden for f0devare- og måltidsteknolgi, at såvel måltids- 
komponeneterne som selve de fzrdige måltider får kengere holdbarhed. Måltider vi1 
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ikke i samme grad som tidligere nmdvendigvis skulle produceres tidsmzssigt og 
geografisk tzt på brugeren. 

Organisationer der varetager måltidsproduktion og -servering som en del af deres 
ansvar vi1 i stigende grad begynde at gnre sig overvejelser om, hvorvidt de selv skal 
drive cateringproduktion eller de skal f a andre ti1 det. Og disse overvejelser vii i 
mange tilfzlde resultere i at måltidsproduktion udskilles i selvstzendige servicesel- 
skaber. På den måde vi1 der opstå virksamheder, hvis kernekompetance ligger i at 
producere og servere måltider. Disse iendrede strukturelle betingelser i branthen 
kommer ti1 at betyde skxpede konkurrenceforhold i sektoren. 

Samtidig er der en tendens til, at produktionsfaciliteterne og operat0rforpligtigelsen 
hvad angår måltiderne adskilles. Det betyder at man kan forvente at et produktions- 
k0kken på et sygehus fortsat vi1 vzere ejet af det offentlige, men at drift og ledelse i 
stigende grad bliver overladt ti1 en selvstzndig cateringoperatsar. Denne operawr kan 
vzre privat, offentlig eller privat/offentlig. 

Denne adskillelse betyder samtidig, at man kan forvente at cateringmarkedet vi1 
apleve en stigende internationalisering. Det vi1 f.eks. betyde, at også udenlandske 
cateringoperawwer vi1 kunne forventes at byde på driftsopgaver inden for måltidpro- 
duktion i Danmark uden at skulle råde over eget produktionsudstyr. Internationali- 
seringen vi1 også komme ti1 at betyde, at udenlandske leverandirer af forzdlede 
fndevarer ti1 cateringsektoren vi1 opnå en forstarket position på det danske marked. 

Der vi1 også ske en adskillelse mellem det politiske ansvar og produktionsanvaret for 
den offentlige måltidsservice, der tilbydes på hospitaler, plejehjem og i madud- 
bringningsordninger, således at det offentlige har ansvaret for måltidsydelsen, mens 
selvstzndige operawrer forestår produktionen af den. 

Der kan allerede nu ses eksempler på denne udvikling, hvor virksamheder med en 
erhvervskantine, trafikoperaturer med et cateringk@kken eller hospitaler med et eget 
centralt k&ken skiller cateringdelen ud i et selvstzndigt driftsselskab. Resultaterne 
af denne outsourcing bliver helt nye selskabsformer, der kan vaere privatejede, 
offentligt ejede af en eller flere myndigheder eller ejet i fzllesskab af det offentlige og 
en privat partner i fzllesskab. 

Kombinationen af nye holdbarhedsforlzngende teknologier og nye selvstzndige 
madproduktionsselskaber, der har måltidsservice som deres kernekompetance betyder, 
at grznserne mellem måltidsservice inden for kantiner, institutioner, restauranter og 
trafik vi1 blive mindre synlige. Et selvsrzndigt madproduktionsselskab i tilknytning 
ti1 eksempelvis et hospital og med den rigtige teknologi beh@ver ikke at begrznse 
kundekredsen ti1 hospitalet. Tilsvarende beh@ver en cateringoperatmr i en lufthavn 
eller i et jernbaneknudepunkt ikke at begrznse sig ti1 at szlge måltider ti1 luft- 
fartsselskaber eller togoperatmrer, men kan tilbyde måltider ti1 eksempelvis 
personalekantiner eller patientforplejningen på et sygehus. 
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3. Metoder 

Projektets metoder omfatter de redskaber der bruges, dels ti1 at gennemfwz selve 
projektet, dels ti1 at registrere og analysere forlnbet af projektet. Beskrivelsen af 
projektets metoder tager udgangspunkt i fix vigige kendetegn ved projektet. 

Projektet anvender en dialogo+mzret forskningsmetode og det anvender projekt- 
metoden som den organisatoriske ramme herfor. Selve det forskningsmzssige design 
er et konkret og dybdegående casestudie i modsaztning ti1 et generelt og sammen- 
lignende surveydesign og karakteristisk for forskningsprojektet er at der bruges 
kvalitative metoder ti1 studiet af, hvad der sker “i casen” fremfor kvantitative 
metoder48. 

Forskningsmetoden 
Iszr inden for den naturvidenskabelige tradition går man ofte ud fra at det både er 
muligt og enskeligt, at man som forsker kan isolere det fznomen man nnsker at 
studere og derefter udføre et fowag “i laboratoriet” uden at feltet påvirkes af 
forskeren4’. 

Et sådant eksperiment-lignende design egner sig imidlertid dårligt ti1 studiet af sociale 
fzenomener, der eksisterer i en meget sammensat social sammenhzng og som ville få 
en helt anden mening såfremt man sqte at isolere dem. 

Sociale fznomener må i stedet studeres i kontekst - i deres sociale sammenhzng og 
vi1 man derudover, som i det aktuelle tilfzlde, som forsker vzere med ti1 at skabe 

<B Jeg har valgr ber ar re bort fia de kvanritarive metoder der bmges i selve miljmgennemgangen. Der 
henvises ril kapkel 6 for en omrale af disse metoder. 

Det indvendes dog ogrå ber ar selve felzer i asen zndrer sig ved at blive gjjon ril gemrand for 
forskning, jf. den råkaldte indererminisme. 
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projektet og dets felt må der anvendes en dialogorienteret involverende forskningstype, 
hvor forskningen “blander” sig i feltet. Kun på den måde kan man få besvaret de 
szrlige sp@rgsmål man stjller i problemformuleringen. 

Min aktive deltagelse i såvel formulering som gennemf0relse af den konkrete 
milj@styringsproces er således et vigtigt kendetegn ved projektet. Uden min kon- 
sulentrolle ville der ikke have varet en case; i det mindste ikke en case der ville have 
vaeret interessant i forskningsmzzssig sammenhzng, og uden forskerrollen ville der 
blot vzere tale om et almindeligt milj0styringsprojekt. 1 det f0lgende diskuteres nogle 
af de forskellige karakteristika ved forskurollen. 

Von Krogh (1994) skriver om den såkaldte participstory action research eller action 
science, at man ved denne type af forskning går ud fra, at der er 

“nogle sp@rgsmål som interesserer og undrer forskeren 
mere end praktikeren (the practitioner)” 

Dette er et sp@rgsmål, der relaterer sig ti1 teoriopbygning og akkumulation af viden. 
Herved adskiller denne aktive involverende form for forskning sig på afgwende vis 
fra at vzre et udviklingsprojekP. 

Dobbeltheden i projektet er imidlertid ikke uden problemer. Sandberg (1982) nzvner 
tre problemer i relation til forskerens rolie og i forhold ti1 den konkrete case. Hvor 
forskeren opererer med en langsigtet horisont, opererer virksamheden på kort sigt; 
den vi1 gerne have hurtige resultater. Den vi1 også gerne have problemlosning fremfor 
problematisering, og den vi1 have praktisk anvendelig viden fremfor teorier og 
generaliseringer. I den forbindelse nzvner Sandberg, at det er vigtig at adskille 
aktionen fra forskning. Lzswe (1992, p. 235) skriver, at netop de to roller som både 
konsulent og forsker kan give anledning ti1 problemer og forvirring for virksomhe- 
den. Den må så at sige finde sig i, at konsulenten og forskeren deler sin opmzrksom- 
hed mellem at vzre med ti1 at skabe processen og at analysere og generalisere ud fia 
den. 

Den involverede type af forskning - ofte kaldet f@lgeforskning - har en lang tradition 
herhjemme, og er b1.a. udviklet i forbindelse med teknologivurderingsprojekter. 1 
disse projekter blev det diskuteret, hvorvidt forskeren skulle tage del i feltet, hetunder 
b1.a. tage parti for en af parterne”, eller hvorvidt forskningen skulle ske som en 
slags sidelinieforskning, hvor forskeren ikke deltager i selve felret. Denne tradition 
er senere blevet udviklet ti1 såkaldt dialogforskning. Kendetegnet er, at forskerne ikke 
tager parti for nogle af parterne i processen, men betragter den ud fra en helheds- 
orienteret vinkel. 

Baggrunden for folgeforskningstraditionen er Gnsket om, at forskeren skal kunne 
tilfnre feltet - det der studeres - en konkret viden. Denne viden kan vzre afgnrende 
for om projektet kan gennemf0res. I den konkrete case kunne der således udmzrket 

Otie anvendes udtrykket evalueringrforrkning om en forskning hvor formålet er ar evaluere er igangsar 
initiativ. Men ved evaluering er der norm& tale om, x det er andre end iniriarivcap-erne der foreraper 
evalueringen. 

Ofw beregner som parrsforskning eller akrionsforrkninp, 
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vzre gennemf~n et milj~styringsprojekt som et virksomhedsinternt udviklingsprojekt 
uden forskerdeltagelse. Men det ville ikke kunne have besvaret de mange spBrgsmål 
der blev opstillet .i, projektets problemformulering. Her er forskerens teoretiske viden 
altså afgwende for, at projektet får den drejning der gBr, at det bliver et forsknings- 
projekt og ikke bare et milj@styringsprojekt. 

Mindst ligeså vigtig som forskerens viden er den viden, som akt0rerne/praktikerne 
kan tilfore forskningsprojektet og dermed forskningen. Denne dialog åbner op for 
muligheden for at indgå i en dialogbaseret lzringsproces. Aktcxerne lzrer noget 
konkret om milj@styring samtidig med, at de generelt udvikler evnen ti1 at lax. Ud- 
gangspunktet er, at akt@rerne skal kunne udnytte erfaringerne fia den dialogorien- 
terede protes, ikke bare i den konkrete projektsammenhzng, men også på lzzngere 
sigt ti1 at skabe fremtidig udvikling og forandring (if. Clausen og Lorentzen, 1992, 
side 29). Det er denne forståelse af den dialogorienterede forskning, der anvendes i 
forbindelse med nxvzrende projekt. 

AfgBrende for at erfaringerne fia det dialogorienterede samarbejde mellan forska og 
aktnrer fDrer ti1 lzring er, at der anvendes de rigtige analysevrerkt~jer og metoder i 
processen. Det må viere metoder, der ikke bare tager afszt i nuvzrende forhold, men 
som tillige kan indfange de fremtidige udfordringer og problemer. Her er dialog- 
baserede metoder som fremtidsvzrksted, spil og simuleringer velegnede. 

At man som forsker er en del af selve forskningens felt betyder også, at man får en 
helt anden tilgang ti1 informationer, fordi man hele tiden er ti1 stede i processen. Det 
betyder ligeledes, at akunwne i feltet ikke n~dvendigvis opfatter forskeren som en 
interviewer, eller for den sags skyld de situationer hvor der interviewes, som vzerende 
interviewsituationer. Dertil kommer at en del af imperiindsamlingen sker i form af 
uformelle kontakter, rwader og observationer. Dialogrollen opl@ser således en del af 
den traditionelle modsaning mellem forskeren og interviewpersonen. 

Valg af teori 
Netop fordi forskeren har et godt kendskab ti1 teorierne kan forskeren vzre med ti1 
at udvide projektets perspektiv. 1 det konkrete projekt er det teoriernes opgave at 
hj;elpe med at forstå det dynamiske sanspil der foregår i den virksomhed, der står 
over for at skulle ind&xe milj@styring. 

Det er således projektets udgangspunkt at miljsstyringen og indfBrelsen af den, griber 
ind i organisationens ledelsesmzzssige forhold og at indførelse af milj!astyring derfor 
må forstås som en organisationsudviklingsproces. 

Forståelsen af miljnstyring må omfatte såvel de tekniske rammer, som de ledelses- 
masige og organisatoriske rammer for organisationens miljnarbejde. Det afspejler sig 
i mit valg af projektets teorier. 

Jeg tager udgangspunkt i de forskellige principper og rammer der er ti1 rådighed for 
organisationers milj!aarbejde og ser på hvorledes milj!astyringen bygger videre på de 
principper, der har wret anvendt inden for organisationers arbejde med kvali- 
tetsspargsmål. Disse organisatoriske og metodiske principper udg@r den ene del af 
teorifeltet. 
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Den anden del udg+xes af de teorier der kan forklare hvorledes vi kan forstå 
organisationer. Det drejer sig specielt om teorier der kan forklare de sider af 
organisationer som jeg er interessera i, nemlig dem, der kan bruges i en analyse af 
organisationens mulighe.der for a.t anvende milj!astyringen. 

Det drejer sig imidlertid ikke bare om teorier, der kan bruges i en analyse af en 
organisations evne ti1 at rumme miljnstyringen. Der må også findes et teoretisk 
fundament for hvorledes organisationen kan vedligeholde og udvikle, ikke bare sit 
miljraarbejde, men også sit arbejde med andre forandringsprocesser i organisationen. 

Denne del af teorigrundlaget udgexes af teorierne og principperne for den lzrende 
organisation og af teorier om organisationer i forandring. 

Den tredje del af teorifeltet udgwes af min samlede teoriforståelsesramme, en ramme 
som jeg bygger på de to furste og som udgrar den platform hvorpå jeg udvikler det 
konkrete casestudie. 

Casestudiet 
At udvikle en metode ti1 deltagerstyret indførelse af miljnstyring vi1 kun dårligt 
kunne forstås uden at have en passade case at arbejde med. Der er, som det vi1 blive 
omtalt senere, va& en virksomhedscase som forskningsobjekt. 

Der er altså tale om en forskning, der kvalitativt fordyber sig i en enkelt case snarere 
end et bredere kvantitativt og komparativt forskningsdesign af “survey”-typen. Sidst- 
nzvnte type ville vzre velegnet ti1 at sige noget om eksempelvis brugen og 
udbredelsen af miljnstyring, men uegnet som redskab ti1 at udvikle miljnstyringen 
rent organisationsmzssigt. Det brede design ville tillige vzre mindre velegnet ti1 at 
skabe det begrebsapparat, der skal ti1 for at give milj@styring i catering en fornuftig 
mening. 

Metodologisk er studiet kvalitativt snarere end kvantitativt. Det er eksplorativt og 
beskrivende, mere end det er forklarende. Det afspejler sig også i valget af metoder. 
Det kan ligeledes siges at vzre fznomenologisk, forstået på den måde at en del af for- 
målet er at forstå, hvorledes miljatyring kan gennemfwes i en case af den aktuelle 
type. 1 den konkrete case vi1 der vzere mulighed for zt se n;ermere på dynamiske 
aspekter, afslwe årsagssammenhz.age og analysere komplekse forhold. Disse forhold 
vi1 kun vanskeligt kunne behandles ved hjzlp af et bredere forskningsdesign. 

Flyvbjerg (1991) giver en grundig behandling af spexgsmålet om valg af metode og 
metodologi: casestudiet som eksponent for den kvalitative metodologi kontra de 
kvantitative metoder som eksponent for den positivistiske metodologi. Det konkrete 
kontra det universelle. Flyvbjerg gex op med mange af indvendingerne mod case- 
studiet (som eksempel på en metode der bruges ti1 studiet af det konkrete) og argu- 
menterer, at man ved at bare dybt i det konkrete ofte har muligheden for at finde 
“det store i det små”. Eller sagt på en anden måde: konkreti2 viden er mere 

Farståer rom konrekrrafhcengig viden, dec vi1 rige viden der afiznger af den givne smmenh~ng i 
modsztning ti1 generel viden, der er uathzngig ai konrekst. 
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wrdifuld end forgzves smgen efter forudsigende teorier, såkaldte grand theories”. 
1 den positivistiske tradition går man således omvendt ud fra, at generel teoretisk 
viden er mere vzerdifuld end konkret, praktisk viden. 

Flyvbjerg skriver videre, at man ofte med fordel kan generalisere på grundlag af en 
enkelt case, og at casestudiet er nyttigt ti1 både generering og test af hypoteser. Ofte 
indvendes det nemlig mod axstudiet at man kun dårligt kan generalisere på grundlag 
af en enkelt case, og at det ofte er svat at opsummere konkrete casestudier i 
generelle udsagn og teorier. 

Casestudiet anvendes ofte i aplaxtid4 form som forstudie ti1 det egentlige ofte 
kvantitative studie. Flyvbjerg gm imidlertid op med denne antagelse om, at “casestudi- 
et er mest nyttigt ti1 hypotesegenaxring, det vi1 sige de ftirste trin i en forskningspro- 
tes, mens andre metoder er mere velegnede ti1 hypotesetest og teoriudvikling” og 
skriver, at casestudiemetoden udmzrket kan stå alax. 

Flyvbjerg skriver videre, at det ofte indvendes, at “casestudiet indeholder en tendens 
ti1 verifikation, forstået som en tilbrajelighed ti1 at bekrzfte forskerens forudfattede 
apfattelser”. Men det passer ikke. Tvzrtimod skriver Flyvbjerg, at erfaringer tyder 
på, at axstudiet har en tendens ti1 at f!are ti1 en falsifikation - en forkastelse af den 
opstillede hypotese. 

Det betragtes ofte som vzrende svat at opsummere resultaterne fia et casestudie. 
Men Flyvbjerg anfører het-, at problemet med apsummering relaterer ti1 resultaternes 
mangfoldighed, og at det snarere må betegnes som en egenskab ved virkeligheden end 
ved casestudiet som metode. 

Yin (1993) skriver, at casestudiet b!a- valges når det fznomen, man Bnsker at studere, 
ikke urniddelbart kan skilles fia dets kontekst”. Yin skelner mellem tre forskellige 
slags casestudier: Den eksplorative, som er sragende og ofte f@rende (se nate) ti1 selve 
studiet (case eller ej). Det er den mest anvendte af de tre typer. Den desk+ive, som 
er beskrivende, og som Yin skriver er af typen “let’s collect data about everything”. 
Og endelig den forklarende, som forwger at sige noget om årsag og virkning. Yin 
skelner desuden mellan single og multiple casestudier. 

Yin forholder sig ikke ti1 sp~rgsmålet, om der i casestudiemetoden som forsknings- 
metode kan vzre tale om aktiv inddragelse af forskerne i selve casen. 1 stedet nzvner 

Ved grand rheorier forsrås univerrelle tearier. Teorier der kan indgå i en såkaldr deduktio forrkningspro- 
tes. Den deduktive forskningsprocer omfarrer opsrilling af en hyporere på baggrund af teorien og 
fmlgende be- eller afkr&else af hypotesen igennem indsamling af empiri. Grand theoq begreber bruges 
ofte som modrrykke ti1 grounded theories, der udledes som f&ge af en indckriv forskningsprocer, hvor 
den indsamlede empiri leder ril formulering af en grounded tbeoq~. 

5, En af rre former for caserrudie i Yin’r rypologi. De LO andre er den forklarende og den deskriprive. 

Herved adskiller czse forskning (der foregår i objektets sociale dagligdag) rigfra ex ekrperimenrlignende 
studie, der ofce opiarter rom er design, hvor det er muligt at aphzve indflydelsen fia omgivelserne (- 
konrekrren) ved at “foretage en Iaborarorieunders~geIre’. Casestudier har Yisse lighedspunkrer med 
grounded rheory begreber. Når der anvender grounded theory ti1 ac skabe teori, er det en erkendelse 
af, ac gensranden er inregrerer i konrekrren, og ar teorier derfor kun kan udvikler konrekrrqihmg&t, 
ligerom de kun kan forsrår i konrekrt. Derre skal res i modsaning ril grand rheory begreber, ifalge 
hvilker morier i principps er universelle. Der er imidlerrid få eksempler på sådanne universelle og 
forudsigende teorier. 
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han evalueringer som en forskningsmetode. Evalueringer” er afpnavninger af 
forskningsteorier og ideer under praktiske forhold. Yin ger opmzrksom på, at 
zndringer og indgreb i asen undervejs vi1 påvirke forskerens design, men at sådanne 
zndringer og indgreb typuk er uden for forskerens kontrol. Det kan desuden vzre 
et problem, at forskeren og praktikeren kan have forskellige mål med deres deltagelse, 
Jeg vi1 vende tilbage ti1 disse indvendinger senere i rapporten i forbindelse med 
argumentationen for valget af den konkrete case. 

Ved valg af case må man gare sig overvejelser om dens egnethed ti1 eksempelvis at 
generalisere ud fia. Det kan f.eks. gwes ved, i tilknytning ti1 problemformuleringen, 
at stille sp*rgsmål af typen “Kan det lade sig g*re her, kan det lade sig g*re alle 
steder”, eller “Kan det ikke lade sig gwe ber, kan det ikke lade sig gnre nogen steder”. 
På den anden side kan man også stille sp0rgsmålet, “Hvis der er nogen steder, det skal 
kunne lade sig g*re, må det vzre ber”, altså en slags demonstrationseksempel. Jeg vi1 
vende tilbage ti1 dette emne i forbindelse med beskrivelsen af den konkrete case 
senere i rapporten. 

Kvalitative metoder 
De metoder, der anvendes ti1 at indfange empirien i feltet, er mangeartede. På samme 
måde, som der anvendes mange teorier ti1 at forstå feltet. Metoderne skal indfange 
mange typer af “signaler”. Feltet består således af mange forskellige aktorer, der ikke 
ne-dvendigvis har samme mening og holdning, men metoderne må kunne apfange 
dem allei7. De må kunne apfange og tolke signaler både på det formelle og på det 
uformelle plan. 

Kalleberg (1982) skelner mellem falgende kvalitative metoder: observation, 
dokumentaxlyse, informantinterviews og respondentinterviews, der kan foretages 
som både enkelt- og gruppeinterviews. Flyvbjerg (1991) forstår feed-back fia delta- 
gerne ti1 forskeren som en yderligere selvstzndig kvalitativ metode. Uanset hvorledes 
feed-back forstås, er den karakteristisk for dialogforskningsmetoden og dermed af 
afgwade betydning i dette projekt. 

Det er vigtig at understrege, ar de traditionelle kvalitative metoder i dette projekt 
anvendes i forbindelse med et dialogorienteret design. Det betyder, at der sker en 
opbl!adning af grznserne mellem det forskningsrelaterede og det projektrelaterede, og 
en opblradning af skellet mellem forskerrolle og aktorrolle. 

Observation ag dokumentanalyse 
Observation af de sociale relationer og processer i en gruppe af mennesker er en 
central metode, når det gzelder studiet af en social protes - i dette tilfzlde forltibet af 
et milj0styringsprojekt. Som f@lge af projektets dialogforskningskarakter var jeg som 
forsker og konsulent i hele forlebet i en observaarrolle over for de prinxre akurer 
i projektet. Observationslejlighederne var mange. Dels var der tale om formelle og 
uformelle moder i arbejds- og følgegruppen, dels om bewg i knkkener og kantiner, 
barag der skete for at lase tekniske problemer og gennemf~re interviews. Observatio- 

Ved en evaluering forsrår normair en undersagelse af er rocialr feznomen. Ofte er det resulrawr af en 
inrervenrion der evaluerer, og normalt er forskning og intervention adskilr. 

Udover personer kan ogrå tiden berragwr rom variabel. Det vi1 sige, ar personen skifrer holdning 
igennem dec tidsmasige forlob, der udgu milj~rruringrprocersen. 
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nerne skere ikke ud fra nogen på forhånd planlagt og srruktureret plan, men snarere 
retrospektivt efter behov. Der var ikke tale om nogen aktiv og markeret ob- 
servat~rrolle, snarere var der tale om en passiv observation. 

Dokumentanalyse er en anden vigtig metode ti1 studiet af sociale processer i de 
tilfzlde hvor der findes skriftligt materiale, der kan belyse en given protes. I den 
konkrete sammenh;eng var der en lzngerevarende forhistorie ti1 projektet. De 
hidtidige milj@- og kvalitetsstyringsaktiviteter på cateringområdet i virksamheden 
havde således resulteret i en rzkke rapporter, notater og referater, som viste sig at 
vzre vzrdifulde ikke bare ti1 planlzgning af miljøstyringsprojektet, men også ti1 den 
senere vurdering og analyse af milj@styringsprocessen. 

Gruppeinterviews 
Gruppeinterviews er en metode, der med fordel kan anvendes, hvis man “vi1 fange 
zndringspotentialet eller protes-aspektet” (Kalleberg, 1982) og netop zndrings- og 
protesperspektivet er centrale aspekter i milj@styringsprojektet og i forsknings- 
hypotesen. Ved gruppeinterviews er der tale om interviews af flere personer samtidig, 
og netop dette aspekt kan vzre en tidsmzssig fordel i sammenligning med enkeltinter- 
views. Ti1 genguld er der en vis risiko for at “starke” medarbejdere dominerer eller, 
at kun socialt acceptable eller politisk korrekte holdninger fremfores. 1 det aktuelle 
projekt blev metoden anvendt ti1 interviews af de centrale aktarer. 

1 projektet var der tale om to veldefinerede grupper, dels en arbejdsgruppe bestående 
af medarbejdere og arbejdsledere, dels en følgegruppe bestående af afdelingsledere. De 
to grupper viste sig at vzere velegnede ti1 gruppeinterviews, der blev gennemført flere 
gange i 10bet af projektet ud fra en på forhånd defineret sp0rgeramme. SpBrgsmålene 
havde en lav grad af standardisering og strukturering. 1 tilfzldet med arbejdsgruppen 
blev gruppeinterviewet “styret” af et gruppespil, som omtales senere i kapitlet. 

Resultaterne fia gruppeinterviews blev nedskrevet som noter, indtalt på bånd, 
typograferer og derefter analyseret. Det var således ikke tale om udskrivning af 
interviews i “fuldtekst”, men snarere om udskrivning af “fortolkede” interviews. 

Interviews 
Man skelner normalt mellem infoumantintervie, der bruges ti1 at indhente faktuelle 
oplysninger, og res~ondentintervie, der anvendes ti1 at klarlzgge procesnxzssige 
forhold. Metodemzssigt kan man desuden karakterisere interviews ved deres 
standardisering og strukturering. Vedstandardisering forstås sp0rgsmålenes rzzkkefmlge 
og indhold, og ved strukturering forstås sp0rgsmålets grad af åben- og lukkethed. Det 
skal bemzerkes, at sporgsmålene administreres af intervieweren, og metoden må ikke 
forveksles med selv-administrerende spwgeskemaer, såkaldte enquetes. 1 projektet 
anvendtes informantinterviews 10bende ti1 at indhente en lang rzkke faktuelle 
oplysnmger, dels fm de centrale aktuer i kokkener og kantiner, dels fia medarbejdere 
i andre afdelinger. Det drejede sig typisk om tekniske, driftsmzssige, milj0mzssige 
og organisatoriske forhold der blev belyst på denne måde. 

Respondentinterviews anvendtes ligeledes i projektfo&bet ti1 belysning af pro- 
cesmzssige aspekter i forbindelse med arbejdet med milj0styring. 1 begge tilfzelde var 
der tale om en lav grad af strukturering og standardisering af interviewene. Det gav 
plads for selv at lade de interviewede komme ti1 orde, og samtidig gav det inter- 
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vieweren mulighed for at tilpasse fo&bet. Det bewd f.eks., at oplysninger og udsagn 
fia den interviewede kunne lede ti1 nye ikke på forhånd definerede spnrgsmål. 

Som det er omtalt for: gruppeinterviews, blev resultaterne fia de individuelle 
interviews nedskrevet som noter. De blev herefter indtalt på bånd, typograferet af en 
assistent og derefter analyserer. Det var således heller ikke her tale om udskrivning 
af interviews i “fuldtekst”, men om udskrivning af “fortolkede” interviews. 

Fremtidsvaerksted 
Fremtidsvzrkstedet er primzrt en metode, der relaterer ti1 det aktionsrettede, det vi1 
sige det virksomhedsinterne projekt mere end en egentligt forskningsmetode. Men 
eftersom forskningen og aktionen hznger teet sammen, behandles metoden pålige fod 
med de wrige kvalitative metoder. Fremtidsvaerkstedets evne ti1 at apfange ideer fra 
medarbejderne er desuden central for forskningsprojektets problemformulering. 
Fremtidsvzrkstedet er udviklet af Jungk og Miillert (1984) og er gruppedynamiske 
forleb normalt bestående af tre adskilte faser: kritikfasen, fantasifasen og strategifasen. 
Normalt er varigheden af fremtidsvzrksteder een ti1 to dage. 

Deltagerne bliver i kritikfasen bedt om at formulere deres negative erfaringer og 
prioritere de problemer, de mener er vigtigst at arbejde videre med. Dernzst skal de 
i den såkaldte fantasifase forwge at finde Lzsninger på de prioriterede problemer uden 
begrznsninger eller bindinger. De bliver endelig i strategifasen bedt om ar vurdere 
10sningerne i lyset af hverdagens muligheder og begrznsninger. 

Fremtidsvzrkstedsmetoden blev anvendt på projektets opstartsseminar. Metoden er 
på grund af dens strategiske karakter velegnet ti1 at kaste lys over fremtidige 
perspektiver og problemstillinger, og najes således ikke med at tage udgangspunkt i 
nutidige forhold. Szrligt fantasifasen er velegnet i denne sammenhzng. Af tidsmzssige 
årsager måtte fremtidsvzrkstedet beskzeres således, at kun kritik- og strategifasen blev 
gennemf@rt. Til genguld blev fantasifasen gennemfnrt i fzellesskab af fDlge- og 
arbejdsgruppen i forbindelse med den efterf~lgende projektanalyse. 

Spil og simulering 
Som supplement ti1 gruppeinterviewene anvendtes et spil og en simuleringsmetode. 
Metoden er en form for observationsanalyse og bygger b1.a. på en metode udviklet 
af Fange1 (1993) ti1 brug i forbindelse med analyse af interessenter, problemer og 
perspektiver ved projektapstart. Metoden er desuden suppleret med elementer fra et 
såkaldt dialogging-spil. Observationsanalysen udfeu-tes som et spil, hvor deltagerne 
blev bedt om at besvare nogle på forhånd formulerede spnrgsmål. 

Spnrgsmålene blev placeret på et kort, som spillerne trak efter kast med en terning 
og der var tale om to slags spBrgsmå1. Dels jaInej spergsmål, som gav 2 point, dels 
spergsmål der krzvede en uddybning og som gav 5 point. Spillerne havde tillige 
mulighed for at nzgte at svare, men ville dermed heller ikke opnå point. Endelig 
kunne spillerne vzelge at uddybe ja/nej svarene og dermed opnå 5 point, ligesom de 
kunne lade sp0rgsmålene gå rundt ti1 besvarelse i fzllesskab i gruppen og dermed 
opnå 7 point. Det urniddelbare mål for deltagerne i spillet var, at komme først i mål. 
Fordelen ved denne metode er, at forskeren ikke deltager aktivt i diskussionen, og 
således kun påvirker deltagerne i ringe grad. 
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Projektarbejde 
Et vzwentligt kendetegn ved casen var, at den blev organiseret som et projekt. Det er 
derfor nzrliggende at forstå projektarbejdsformen som en del af projektets metoder. 

Projektarbejdsformen adskiller sig vzsentligt fra den almindelige arbejdsform i en 
virksamhed. Et projekt har på forhånd ingen faste regler, procedurer, rutiner eller 
planer. Der er med andre ord ikke nogen organisationsstruktur givet på forhånd. 
Tvzertimod må projektet selv skabe en passende organisation ti1 projektet og dets 
deltagere. Dermed får projekter karakter af noget ekstraordinaert og midlertidigt, og 
man valger netop projektformen ti1 IBsning af opgaver, der ligger udover det normale 
- det rutinemzssige. 

Den ikke-rutinemzssige karakter betyder også, at projekter normalt har en begrznset 
levetid og et sluttidspunkt hvor projektet skal afsluttes og afleveres, hvorefter 
projektets resultater kommer ti1 at indgå i organisationens mere rutineprzgede 
opgavel0sning. Ikke-rutinemzssige opgaver krzver ofte tillige inddragelse af mange 
forskellige former for ekspenise, f.eks. fagfolk med forskellig uddannelsesmzzssig 
baggrund og fra forskellige afdelinger i organisationen. Alene ved at bringe disse 
forskellige medarbejdere sammen, ligger der en mulighed for at opnå en organisations- 
maxig lzring. 

Karakteristisk for projekter er altså, at de bruges ti1 at Lasse s&ige opgaver, de er 
tvqfäglige og tvmorganisatoriske, og de er tidsbegrmsede. 

Men apfattelsen af projektmetoder er langt fia entydig. Projekter kan således forstås 
ud fra en rationel ramme. 1 denne ramme forstås de forskellige input i projektet som 
ressourcer, der uhindret kan styres og kontrolleres med hensyn ti1 tid og sted. 
Metaforen “at bygge et hus” passer godt i denne ramme. En grundlzggende tanke i 
denne forståelse er, at blot planen er tilstrzkkelig god, sker “underleverancerne” ti1 
projektet også efter planen, og at motivationen ti1 at vzre underleverand0r 
forudszttes som en sel&lgelighed. 

Men projekter kan også forstås ud fia en ikke-rationel ramme. 1 denne ramme forstås 
de forskellige input som ressourcer, der ikke urniddelbart kan styres, men furst skal 
motiveres for at kunne blive styret. Metaforen “at udvikle organisationen” er en god 
metafor for denne forståelsesramme. 1 den rationelle forståelsesramme ligger wegten 
på at Legge en god plan. 1 den ikke-rationelle ramme ligger vqten på at skabe 
dynamik, fremsynethed og motivation. Det aktuelle projekt Legger med sine afgjort 
ikke-rationelle sider klart op ti1 en ikke-rationel projektforstå&. 

Jeg valgte at igangsztte projektet på et projektopstartsseminar. På denne måde fik jeg 
mulighed for at starte projektet med intensitet og dynamik. Opstartsseminaret har 
således en god del symbolsk betydning udover det rent praktiske. Projektmetoden, 
der blev anvendt på dette seminar, består af en analysefase og en planlzgningsfase. 
Metodens projektanalyxfax består af fire dele, nemlig projektstatusanalyse, inter- 
essentanalyse, problemanalyse og perspektiv-/resultatanayse. 

Projektstatusanalysen indeholder en orientering om og analyse af projektets status på 
det aktuelle tidspunkt. Der redeg@res for, hvor langt projektet er nået ti1 dato, og 
hvad der er sket, siden projektet blev vedtaget. Projektets forhistorie ridses op af 
hensyn ti1 de projektdeltagere, der ikke har varet med fia starten. 
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1 intressentanalysen vurderes det nzrmere, hvem der vi1 og kan få noget ud af 
projektet, hvilke interessenter man vi1 tape hensyn ti1 i projektet, og hvilke 
succeskriterier disse interessenter kunne tankes at have. 1 problem- og risikomdysen 
vurderes hvilke problemer, der kan opstå, hvad risikoen er for at de opstår, og hvad 
konsekvensen kan tankes at blive. I projektmetodens perspektiv- og resultatanalyse 
foretages en kritisk vurdering af mulighederne for at opnå positive effekter. 

Kan projektet f.eks. f0re ti1 ny kompetente hos projektdeltagerne. Kan projektet 
tanke sig at afslnre helt nye problemstillinger? Denne perspektiv- og resultatanalyse 
lzegger op til at de mulige sideeffekter af projektet, der er en central del af forsknings- 
projektets hypotese, indianges, og den lzgger samtidig op ti1 en strategisk “double 
loop” type af indfaldsvinklen til fremtiden. De hjzlpeskemaer der anvendtes ti1 
analyse af interessenter, problemer/risici og perspektiver/resultater, er vist i bilag 3.1, 
3.2 og 3.3. 

Efter metodens analysefase følger planlzegningsfasen. Hvor analysen lzegger op ti1 
brain-storming laegger planlzgningsfasen op ti1 “sandhedens time”. For hvor “alt er 
tilladt” i analysefasen skal deltagerne i planlzgningsfasen forsege at enes om en plan. 
1 bilag 3.4 er vist det hjzlpeskema, der blev brugt i projektplanlzgningen. 

En vigtig del af såvel metodens analyse- og planlzgningsfase er brugen af den såkaldte 
pap- og gummimetode. Fysisk består den af papkort, som deltagerne skriver på og 
setter op på store ark af maskinpapir på vzggen. Metoden er dynamisk, fordi kortene 
kan tages ned igen og flyttes. Samtidig fungerer det som en slags fzelles referat, fordi 
alle deltagere kan se, hvad der er skrevet. En positiv effekt ved brugen af pap- 
kortmetoden ved projektseminaret er, at deltagerne ofte betragter “referatet” i form 
af de opsatte papkorr som et “fAleseje” frem for deltagernes personlige notater. 

Sammenfatning af metoder 
Karakteristisk for projektets metoder er dets karakter af dialogforskning, dets 
casedesign, brugen af projektarbejdsmetoden og de kvalitative metoder. Styrende for 
dette valg har vieret den del af problemformuleringen, der har haft ti1 formål at 
fokusere på milj0styringsprocessen, dens sociale aspekter og den organisatoriske 
forankring af miljestyringen. 

Valget af dialogorientering, et single-casedesign og projektarbejde som projektets 
metodegrundlag haenger nnje sammen. Dialogforskningen krzver store ressourcer fra 
forskerens side og udelukker dermed et bredere design med mange cases. Dialogfor- 
skningen krzver også en organisatorisk ramme at fungere under, og det betyder at 
projektarbejdsformen indtager en central plads. Med projektarbejdsformen har man 
desuden mulighed for at igangsztte nogle vigige organisationsmressige lzreprocesser. 

1 projektets problemformulering ligger, at de konkrete kvalitative erfaringer, der kan 
drages af en enkel konkret case, er mere interessame end brede, kvantitative og 
generelle udsagn om mange cases. Problemformuleringen hzenger altså nBje sammen 
med det grundlzggende valg af det dialogorienterede forskningsdesign. For 
overhovedet at have en case at arbejde med - en case hvor hypotesen om den medar- 
bejderinvolverende miljestyring kan afprwes - er det afg@rende med et dialogbaseret 
forskningsdesign. Uden dialogforskningen ville der ikke have varet nogen case. 
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Med ti1 projektets metodegrundlag hmrer også overvejelser om valg af teorier. 
Styrende for valget af teori er spnrgsmålet om, hvad der “er interessant” i den 
pågzldende case set i forhold ti1 projektets problemformulering. Samlet kan hele 
&&essen omkring valg af problemformulering, metode og teorivalg sammenfattes 
som illustreret i figur 3.1. 

Valg af feltets keme: 
Hvad er interessant? 

Val: af overordnet metode 
o: af teorier, der kan hjazlpe 

med at forstå feltet 

Valg af metoder, der kan 
få feltet til at “tale” og 

denned generere feltets empiri 

Dataindsamling ved hj4p 
af de val@ metoder 

Analyse af indsamlede data 
ved h~iazlp af de valgte teorier 

I Konklusion 

Figur 3.1 Forskningsprocessen. Figuren illustrerer trinene i forskningsprocessen 
grafisk (egen fremstilling) 

Fokuseringen på det konkrete og selve casedesignet betyder, at forskeren er interes- 
seret i dybtgående og grundig viden om den enkelte case. Det medfzwer, at de kva- 
litative metoder får en central plads som projektets empiriskabende metode. 
Kvalitative metoder er nemlig velegnet ti1 en dybtgående udforskning af en enkelt 
case. 

De kvalitative metoder har varet brugt ti1 at registrere udsagn om caseforl@bet fra 
den rzkke af aktnrer, der har spillet en aktiv rolie i casen. Udsagnene, der er 
indhentet gennem interviews af afdelingslederne, arbejdsiederne og medarbejderne, in- 
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dividuelt eller i gruppe, har senere dannet bagg rund for analysen af casen. Disse 
interviews blev ligeledes anvendt ti1 at indhente udsagn fra nogle af de centrale 
akwrer i projektets periferi, nemlig milj0medarbejdere, arbejdsmiljnmedarbejdere, 
personer i renovationsafdelingen, i driftsafdelingen, i rengnringsafdelingen og i 
indk@bsafdelingen. Der var tale om ustrukturerede ikke-standardiserede interviews. 
Interviews blev anvendt både ti1 ar indhente informantudsagn og respondentudsagn, 
og der blev Ikke skelnet skarpt mellem de to former i selve interviewsituationen. 1 
det hele taget gjorde projektets dialogorientering, at jeg som forsker mere og mere 
blev en del af feltet. Det betnd, at skellet mellem interviewer og interviewperson 
gradvist blev udvisket, og mange af interviewsituationerne fik przg af mere uformelle 
samtak. 

1 et enkelt tilfzlde blev interviewmetoden brugt i forbindelse med et spil, en metode 
der bedst kan karakteriseres som en kombination af observation og et strukture- 
ret/standardiseret sp@rgeskema. Fremtidsvzrksted blev anvendt både som idéskabelses- 
metode internt i projektet og som metode til at indhente udsagn fia medarbejderne. 
Observation blev brugt som gennemgående baggrundsmetode i hele projektet. 
Dokumentanalyse blev ligeledes brugt l@bende ti1 at analysere skrevne dokurnemer, 
både “historiske” dokumenter og dokurnemer, der blev ti1 i 10bet af projektet, 
eksempelvis referater og notater. 
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4. Teori 

Det er en gnmdlzggende antagelse i forskningsprojektet at milj@styring griber ind i 
de organisations- og ledelsesmzssige forhold i virksamheden, samt at indførelse af 
miljnstyring må forstås som en organisationsudviklingproces hvis den skal opnå en 
blivende forankring i organisationen. 

Miljmstyring kan altså ikke udelukkende forstås som et system, der kan indf@res 
“administrativt” eksempelvis af eksterne konsulenter, af virksamhedens milj@afdeling 
eller af driftsafdelingen. Forståelsen må udvides så miljBstyring kommer ti1 at udgare 
en blivende ledelsesmzssig og organisatorisk ramme for organisationens miljtiarbejde 
og dermed en vigtig del af organisationens ledelsesarbejde såvel i teori som i praksis. 
En grundlzggende forståelse for organisationer er derfor rwdvendig. 

Teorikapitlet er opbygget i tre dele. 1 den fi~ste del vi1 jeg gennemgå de principper 
for styring af virksomhedernes milj!aarbejde som hidtil har varet anvendt. 1 anden del 
vi1 jeg se på hvorledes organisationssociologiske teorier kan medvirke ti1 en forståelse 
af indf0relsen af miljestyring som en organisationsudviklingsproces. 1 tredje del vi1 
apbygge en samlet forståelsesramme hvorpå jeg bygger det konkrete casestudie. 

Principper for styring af milj0arbejdet 
Gennem de seneste årtier er kvalitet i stigende grad blevet en konkurrenceparameter 
og omdrejningspunktet for virksomhedernes udvikling er derfor i h0j grad blevet 
principper og metoder, der kan understcxte arbejdet med kvalitet. Her har begrebet 
kvalitetsstyuing fået en central plads som organisatorisk ramme for dette arbejde og 
efterhånden som milj0sp0rgsmål er kommet på virksomhedernes dagsorden, er 
begrebet i det seneste åxti kommet ti1 at danne en del af baggrunden for begrebet 
miljdyring. 
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Kvalitetsstyring 
En del af det teoretiske grundlag for kvaliretsstyringen er den såkaldte Deming cirkel. 
Demings cirkel beskriver en protes for et kontinuert forlnbende arbejde med kvalitet. 
Teorien har navn ef+tatistikeren Deming, som begyndte at arbejde med statistisk 
kvalitetskontro1 i midien af århundredet. 

Figur 4.1 Deming cirkla. Figuren illustreret de fire trin i Demings cyklus for 
kvalitetsarbejdet. 

Figuren udtrykker at der er tale om en cyklisk protes der ti1 stadighed er dynamisk. 
Cirklen kaldes også PDCA cyklus efter de engelske betegnelser for dens fire 
elementer: to plan, to do, to check, to att. Cyklus er vist i figur 4.1. 

Processens trin består af planlzgning, herunder en analyse af problemet samt ind- 
samling af data. Herefter f@lger en analyse af indsamlede data, og på baggrund heraf 
en opstilling af lnsningsforslag. Derefter gennemfcres zndringerne, resultaterne 
evalueres, hvorefter der korrigeres og felges op på zndringerne. Herefter starter 
processen forfia. 

At der er tale om en “cirkulzr” protes kan samtidig betragtes som et billede på 
virksamhedens lzreproces. Cirkularireren betyder nemlig, at der lnbende skal 
korrigeres og falges op på måden at “gare tingene på”. Denne selvrefleksion kan 
betyde, at der srilles netop de kritiske og grundkeggende spwgsmål, der kan vzre en 
kilde ti1 kering og innovation. 

Centrale teoretikere inden for kvalitersstyringsområdet er udover Deming tillige 
Juran, Crosby og Feigenbaum. Udgangspunktet for teoretikerne var i forste omgang 
at implementere nye ideer om ledelse i efterkrigstidens produktionssysternu. 1 fnrste 
omgang havde de nye idéer om kvalitet ti1 formål at indføre kontro1 og beregne 
statistik på kvalitetsproblemerne inden for den tradition, der er blevet kaldt 
kvalitetssikring (Fuglsang og Sundbo, 1994). Senere er begreberne kmlitetsstyring og 
det mere proakrive kvalitetsudvikling og kvaliretsfedelse blevet de fortrukne begreber 
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i virksamhedens kvalitetsarbejde. Ofte valger man at tale om kvalitetsudvikling 
fremfor kvalitetsstyring for at understrege, at kvalitet er noget dynamisk, der ti1 
stadighed skal .u,dvikles. Nogle vi1 også havde, at “ledelses” begrebet er mere 
omfattade end;“styrings” begrebet. 

Det er karakteristisk, at den vestlige verden har varet meget lznge om at implemen- 
tere ideerne om kvalitetsledelse i praksis i forhold ti1 japanske virksamheder, der har 
varet betydeligt hurtigere. Det kan skyldes, at en af de vzsentlige forudszrninger for 
at arbejdet med kvalitet eller milj0 skal føre ti1 blivende resultater, er at der sker 
dybtgående forandrimger i virksamheden bort freden organisationstradition, der ofte 
benzvnes taylorismen. Den tayloristiske organisationsform er karakteriseret ved, at 
den enkeltes arbejdsområde og kompetente er begrznset, og det er samtidig en 
organisationsform der ti1 de fleste formål kan betragtes som utidssvarende. Det skal 
dog tilfnjes, at ti1 udførelsen af nogle virksamheders arbejdsopgaver vi1 en przecis og 
snzever ansvars- og kompetencefordeling vzere at foretrzkke. De fleste vi1 således finde 
det naturligt og betryggade, at der på en hospitalsoperationsstue eller i et flycockpit 
hersker en ganske bestemt og snzever ansvars- og kompetencefordeling. 

At kvalitetsarbejdet i organisationerne måtte basera på “anti-tayloristiske” ferud- 
saninger blev allerede tidligt påpeget af teoretikerne. Men ikke desto mindre har 
mange organisationer, iszr de vesteuropziske, holdt grundigt fast i de tayloristiske 
principper. 

Et eksempel på de ‘“anti-tayloristiske” forudsztninger, er Feigenbaums påpegning af, 
at arbejdet med kvalitet, herunder planlzgning, udvikling og fornye&, ikke bare skal 
ske i specielle stabsfunktioner som f.eks. i kvalitetsafdelingen, men i hele virksom- 
heden. Dette såkaldte totale kvalitetskoncept, som bewrer alle i virksamheden, blev 
senere videreudviklet ti1 TQM, den totale kvalitetsledelse. 

Hvor den “tayloristiske” kvalitetstankegang er przget af kontro1 og statistik, er den 
totale kvalitetstankegang - i det mindste i sin oprindelige form - przget af kvalitative 
metoder og deltagelse af alle på tvzers i virksamheden. TQM-tilgangen er isa udbredt 
i USA - også i forbindelse med miljestyring under betegnelsen TQEM Total Quality 
Environmental Management. TQM tilgangen Legger vqt på stadig forbedring og 
pointerer nadvendigheden af at fokusere på kundens behov. At TQM primat foku- 
serer på kunden har f@rt til, at tilgangen kritiseres for at tage for meget hensyn ti1 
kunden og for lidt ti1 miljDet (Callenbach 1993). 

TQM-tilgangen indeholder adskillige vigige elementer i en organisationssociologisk 
tilgang ti1 miljnstyring. Den bygger på medarbejderinvolvering og tvzerfaglig 
kommunikation, top-down, tvzrfaglighed og et tzt samarbejde mellem afdelinger 
(Champeux og Goldman 1992, citeret efter Callenbach 1993). TQM er en mere 
radikal zndring af virksamhedens organisation med henblik på kvalitets- og mil- 
j0sp0rgsmål. Denne tilgang er “total”, idet kvalitet og milj0 opfattes som ansvar for 
alle medarbejdere og ikke kun for en szerlig afdeling, f.eks. en kvalitets- eller milj@af- 
deling. 

1 praksis har TQM i sin anvendte form dog ofte vist sig at give problemer. Nogle 
anvendelser af TQM inddrager således blot medarbejderne som 1everandDrer af viden, 
uden at medarbejderne inddrages i beslutningsprocesserne. Det betyder at med- 
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arbejdernes viden kun udnyttes ti1 at identificere et problem, men ikke ti1 ar opstille 
10sningsforslag. 

De “anti-tayloristiske” kC&tetsstr0mninger afspejles ligeledes i sprogbrugen. Begrebet 
kvalitetssikring og -kontro1 afl0ses efterhånden af begreberne kvalitetsstyring, -ledelse 
og advikling. 

De organisatoriske rammer for kvalitetsarbejdet udg0res normalt af såkaldte 
kvalitetscirkla eller probleml0sningsgrupper. Inden for milj0styringsarbejdet bruger 
man betegnelser som f.eks. milj0grupper, gr0nne grupper, fokusgrupper, specialist- 
grupper eller blot arbejdsgrupper. Ideen er, at nedsztte arbejdsgrupper på permanent 
basis, som skal arbejde med organisationens milj0sp0rgsmål. Karakteristisk for en 
kvalitetscirkel er, at den er tvzafaglig, at der er frivillig deltagelse og at cirklen har 
en vis kompetente. Karakteristisk er også, at der afholdes regelmasige m0der og 
kvalitetscirklerne har mere permanent karakter end egentlig projektkarakter”. 

De nzvnte grupper har er en vis lighed med de såkaldte selvstyrende grupper, men 
det er vigtigt at slå fast, at selvstyrende grupper er en måde at organisere den daglige 
produktion på, mens kvalitetscirklerne ikke arbejder med produktionen, med 
derimod med opbygning og vedligehold af kvalitetssystemet. 

Milj0styring 
Milj0styrings9 kan karakteriseres som en begrebsmzssig ramme omkring det, at styre 
virksamhedens miljwrbejde. Milj0styring kan altså karakteriseres som en aktivitet 
eller arbejdsmetode. Det “at styre” kan også, men beh0ver ikke at blive det, beskrives 
og dokumenteres 1 et milj0styringssystem, og endelig kan man vzre interesseret, men 
beh0ver ikke at va-e det, i at få en ekstern part ti1 at foretage en vurdering og 
certt&wing af et sådant system i forhold ti1 en almindelig accepteret standard for, 
hvorledes sådanne systemer skal se ud. Det er altså vigtigt at skelne mellem 
milj0styring, milj0styringssystemer og milj0styringscertificeringer. Spixrgsmålet om 
syxtememe og deres certz$icering vi1 blive uddybet senere i kapitlet. 

De indledende trin i milj0styringen er en fastlzggelse af målsaning og politik. På 
dette trin må ledelsen formulere nogle principper for den politik, der skal vzre 
rammen om den kommende milj0styring. Denne politik vi1 ofte blive udtrykt i en 
generel formulering, men den skal samtidig vzere precis nok ti1 at vzre styrende for 
arbejdet. Målsletningen skal fastlzgge, hvad man gennem implementeringen af 
milj0politikken 0nsker at opnå. 

Erfaringen har vist, at det er vigigt, at ledelsen ikke bare sigw at milj0styring er 
vigtig, men også a.t den synligt involverer sig i arbejdet. F.eks. ved at afszette den 
n0dvendige tid og ressourcer ti1 selve arbejdet. Som det er understreget i projektets 
problemformulering er det tillige vigtig at medarbejderne inddrages i arbejdet og at 

58 Projekter er karakterisriske ved ar udgnrer af et afgrznser ridsforlnb. 

19 På engelsk anvendes begreber cnuironmentai managemmi, mens der på dansk anvender ordene 
miljesryring og milj&delre. Tadbjerg (1996) k 1 s e ner mellem de ro, idet milj&delse defineres som en 
mere inregrerer del af ledelsessysremet, mens miljnstyring opiattes som er slags add-on-nysrem, der kan 
indfuer uden at inregrere dec i ledelsessyrremer. Nogle raler om, al milj&deire er for srarre 
virksamheder, mens miljertyring er far mindre virksamheder. De flerre anvender dog begreberne 
synonymi. 
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de betragtes ikke bare som leverand0rer af viden, men som vzrdifulde ressourcer i 
miljemyringen. Der skal desuden udpeges ansvarlige for milj0styringsarbejdet, f.eks. 
en projektleder,og deltagere ti1 de forskellige arbejdsgrupper, der i praksis danner den 
organisatoriske &mne om arbejdet. 

Der skal også ske en overordnet organisering af arbejdet, ligesom alle på arbejds- 
pladsen b@r informeres om projektets mål og forventede resultater. Ofte vi1 man 
organisere arbejdet som et projekt, således at der etablera en projektorganisation med 
alle de praktiske ting, der hwer til, fxks. bistand ti1 skrivning af rapporter og 
referater og adgang ti1 modefaciliteter. 

Centralt i miljnstyringen står den indledende miljBgennemgang, der skal kortlzgge 
virksamhedens milj0status. I dette arbejde skal der skabes overblik over mil- 
jwelationerne. Arbejdet vi1 ofte vzere ssgende, fordi projektdeltagerne så at sige 
befinder sig i “ukendt terrzn”. 

Ti1 at hjzelpe med at skabe overblik i denne fax kan det hjzlpe at opstille en såkaldt 
massebalanceoversigt, der illustrerer milj0relationerne i organisationen. Formålet med 
massebalancen er at forwge at få fastlagt mzngder. Man kan også bruge massebalan- 
cen ti1 at prioritere og fravzelge de mindre vigige milj0relationer. 

1 milj0gennemgangen opstår der ofte konkrete forslag ti1 handling, som kan indgå i 
det videre arbejde. De kan med fordel opsamles i et idékatalog. 

For gennemfarelsen af miljngennemgangen står en eller flere arbejdsgrupper. Arbejdet 
går ud på at skaffe data om ressourceforbrug og milj0belastning, og ofte vi1 dette 
arbejde inkludere en eller anden form for måling eller estimering. 1 et kekken kan 
det fxks. dreje sig om måling af vand- og elforbrug. 

Målingerne skal imidlertid ikke gennemfwzs kritikhast. Det er således vigtigt kun at 
måle på de mest betydningsfulde masse- og energistr0mme. For hver måling der 
gennemfores, skal der nemlig bruges tid på selve aflzsningen og dertil ofte en 
tidskrzvende behandling af data. Ofte kan man komme langt med rimelige sk0n over 
forbrug uden at skulle gennemføre målinger. Under alle omstzndigheder er det 
vigt&, at swtte sig ti1 ekspater inden for området. F.eks. eksperter med erfaring i 
måling af el- og vandforbrug. 

De indsamlede oplysninger analyseres, således at der kan formuleres konkrete forslag 
ti1 mål, fxks. begrzensning af ressourceforbruget og milj0belastningen. 1 denne analyse 
tages hensyn ti1 tekniske aspekter i produktionen, milj0- og arbejdsmilj0mzessige 
forhold samt @konorniske forhold. Forst på grundlag af en sådan analyse stilles forslag 
ti1 en handlingsplan ti1 brug for ledelsen som beslutningsgrundlag. Handlingsplanen 
beskriver, hvorledes man har tznkt sig at nå de specifikke mål. Målene er specifikke 
i modsaning ti1 målsaningen, som er formuleret i generelle vendinger, specifikke 
og målbare. 

Remmen (1994) illustrerer den samlede milj0styringsproces som vist i figur 4.2. 
Bemzrk ligheden med Deming cirkla. Princippet er at der fastlzggges en overordnet 
politik, der dernzst udm0ntes i konkrete mål. Der opstilles en handlingsplan/pro- 
gram for hvorledes målende skal nås og der udarbejdes en redegnrelse på baggrund 
af en gennemgang af hvad der rent faktisk blev opnået. 
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l Milj@politik 

)) i Miljmevision H z,!y” 

Figur 4.2 Miijmtyringscirkel. Figuren illustrerer at milj@styringsprocessen falger 
et cirkultert forbab, idet processen starter forfia når alle trinene er 
gennemgået (Remmen, 1994). 

Når miljnstyringen er indfart skal den lebende vurderes. Det sker ved en såkaldt 
revision” eller audit. Denne audit vi1 ofte afsl@re ting der skal rettes, f.eks. 
instruktioner eller procedurer der ikke er blevet fulgt. Den vi1 også ofte afslnre 
forhold i selve miljestyringen, der ikke er hensigtsmzssige. En audit Legger altså op 
ti1 at miljrastyringen bliver dynamisk. 

MiljBstyringsprocessen kan sammalignes med Bkonomistyring, der indeholder frem- 
adrettede mål - et budget, samt er bagudrettet redegnrelse et regnskab og en revision. 
1 rapporten fra den @konorniske revision ligger der således typisk forslag ti1 
forbedringer, der kan bruges i den fremtidige budgetlzgning. 

Efter milj0revisionen er miljmstyringen nu tilbage ved starten af den cykliske protes. 
Grundlzggende i milj0styringen er netop, ar der er tale om en cykla Nogle 
virksamheder valger at definere en fast miljatyringskalender og dermed et “milj&” 
på samme måde som et regnskabsår. Alle aktiviteter i forbindelse med milj0styringen 
kan på den måde placeres på faste tider af året. 

Det faktum at en virksomhed har indfwt milj@styring, siger ikke noget om hvor 
“god” virksamheden er i milj0mzssig henseende. Derfor har kvantitative vzrkt0jer 
som brug af wgletal og granne regnskaber en central plads i virksamhedens 
milj0arbejde. Princippet er at virksamhedens milj0przstation uduykkes i et tal de* 
er sammenligneligt og uajhngigt af produktionens sturelse. 

60 Bemzrk~lipheden med en mkonomirk revision. 1 den akonomirke revision rammenligner man ud fr3 
vedtagne principper regnskaber med budgerrei for den pågzldende periade. 1 miljarevisonen 
rammenligner man de apnåede forbedrinper med de mål der blev sat. 
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N&tal er et vigtigt styringsinstrument, der kan vzre med ti1 at gare miljDarbejdet 
mere målrettet og som konkret kan bruges ti1 at måle og demonstrere hvorvidt 
milj@styringen re$terer i zndringer i milj!z&ationer som f.eks. forbrug af vand og 
energi. Ofte er de også en vigtig forudsztning for at der kan demonstrera fremskridt 
og dermed for at organisationen kan bringes ti1 at arbejde sammen om miljastyringen. 

N~gletallene er vxdifulde fordi de g@r det muligt at foretage sammenligninger af 
prestationer “fmr og efter” milj@styringen. Nagletallene kan desuden anvendes som 
sammenligningsgrundlag mellem forskellige enheder. Det er dog vigtigt at vzre 
opmzrksom på, at den absolutte vzrdi af n~gletaliene i et cateringsystem vi1 afhznge 
af mange forskellige forhold. Det drejer sig f.eks. om hvorvidt der er tale om et cook- 
chi11 system eller et cook-serve system eller hvorvidt der anvendes engangsservice eller 
flergangsservice. Et cook-chi11 system vi1 f.eks. bruge mere energi fordi det omfatter 
en nedk&ngs-, k&lagrings- og genopvarmningsproces, mens et cateringsystem der 
betjener sig af engangsservice kan se bort fra vand- og energiforbruget ti1 op- 
vaskeprocessen. 

Kronslev (1996) skriver, at indikatorer gener& b!ar opfylde følgende fire krav. De 
skal vzere agregérbare og nedbxydelige, representative, udtryk for en årsagsvirk- 
ningskzde samt kvantificérbare. At en indikator er agregérbar og nedbrydelig 
betyder, at den skal kunne summeres på virksomhedsniveau og deles op på 
afdelingsniveau. Eksempelvis opfylder vandforbrug et sådant krav. At en indikator 
er reprzesentativ vi1 sige, at den reelt er udtryk for en miljapåvirkning som 
organisationen udmver. Det giver f.eks. ingen mening at anvende udslippet af 
organiske opl~sningsmidler som indikator i forbindelse med et storkDkken. At den 
er udtryk for en årsags/virkningskzde vi1 sige, at nngletallet skal udtrykke noget, der 
er relevant for et miljömål. F.eks. er der ingen direkte årsags/virkningssammenhzng 
mellem affaldsproduktion og et mål om at minimere vandforbroget ti1 opvask. At en 
indikator er kvantificérbar vi1 sige, at den skal kunne måles og vejes, den skal vzre 
kvantitativ. Et udsagn om “at vi wger at begrznse antallet af reng!zningsmidler” er 
således ikke kvantitativt. 

Det kan vzre fristende, at lade de indsamlede data om milj@- og ressourcerelationer 
danne udgangspunkt for opstilling af en egentlig massebalance. Denne balante kan 
senere bruges til, at etablere et egentligt grent regnskabb’. 

En hel rzkke firmaer har allerede i de seneste år offentliggjort grume regnskaber eller 
miljnrapporter, men kvaliteten har vzeret varierende. Med loven vi1 udformningen og 
indholdet fermentlig blive standardiseret. 1 udformningen af et gr0nt regnskab skal 
der tages stilling til, hvilke vzsentlige in- og output der sker i virksamheden. 

Kun visse såkaldt listevirksomheder er omfattet af loven om granne regnskaber og 
det g;elder generelt, at det er virksomhederne selv, der skal sk0nn.e over de relevante 
strnmme af stoffer og energi. Der fokusera ikke på selve virksamhedens processer, 
snarere apfattes virksamheden som en lukket kasse, og der fokusera i stedet på det, 
der strammer ind og ud af kassen. 

Et grant regnskab b!ar i princip balancere, men vi1 sjaeldent gnre det. Der er således 
lagt fra altid muligt at fmlge massestr0mmene precist, og det kan ofte vzre svat at 

0, Lovgrundlager findes i Lov om grmme regnskaber ai 14.6.95 med rilherende bekendrgmelse af 13.12.95. 
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skaffe data om mzngder og stoffer. Det er således de samme problemer, som man 
nwder i miljastyring og derfor kan man fxks. valge at lade arbejdet med det granne 
regnskab foregå som en~,&zgreret del af miljastyringen. Det er dog også muligt at 

., 
opfylde loven om granne regnskaber uden at have et egentligt milj0styringssystem. 

Det granne regnskab er en pendant ti1 virksamhedens ekonomiske regnskab. Hvor 
det ekonomiske regnskab siger noget om virksamhedens ekonomiske nDgleta1 og 
dermed dens “sundhed”, så siger det granne regnskab noget om virksamhedens 
vzsentlige milj0- og ressourcerela.tioner og dermed noget om dens miljwenlighed. 
Derfor er begge regnskaber vigtige dokurnemer og beslutningsgrundlag for eventuelle 
investorer. 

Indf0relse af miljDstyring krzver tid. Det konkrete tidsforbrug afhznger af hvorledes 
miljostyringen gennemf!ares. Hvis den eksempelvis er baseret på brug af eksterne 
konsulenter kan den tid, der ofres i virksamheden ofte nedbringa Hvis der f.eks. 
skal indsamles mange kvantitative data kan det omvendt betyde stort tidsforbrug. 

Korsgard (1993) angiver fnlgende tidsforbrug i et konkret projekt: udarbejdelse af 
oplzeg 50 timer, milj~gennemgang 300 timer, prioritering af indsatsområder 20 timer, 
gennemf0relse af spildanalyser 300 timer, udarbejdelse af milj0plan 80 timer og 
udarbejdelse af milj0regnskab 80 timer. 1 alt 750 timer. Dertil kommer konsulentti- 
mer på 500 timer i samme projekt, altså samlet et forbrug på 1250 timer, nogenlunde 
svarade ti1 hvad en medarbejder yder i effektive timer på et år. 

1 en tysk rapport (Anonym, 199513) fra det bayerske milj0ministerium angives 
fmlgende gennemsnitstal på basis af en underwgelse i 8 små- og mellemstore 
virksamheder. Udarbejdelse af milj0politik 54 timer, miljqennemgang 466 timer, 
udarbejdelse af milj@handlingsplan 181 timer og udarbejdelse af milj0styringssystem 
402 timer. 1 alt et samla forbrug på omkring 1100 timer. 

1 en engelsk opg+xelse (Anonym, 1995a.) af tidsforbruget ved implementering af 
EMAS fandt man felgende tidsforbrug, idet man ansatte en fuldtidskoordinator i 1 
år. Udarbejdelse af en milj@politik krzvede 2 dages arbejde og 2 måneder at få 
vedtaget. 

Miljmgennemgang lagde beslag på 30 daga arbejde fordelt på 4 måneder. Mil- 
japrogrammet krzvede 20 daga arbejde fordelt på 6 uger. Udarbejdelse af mil- 
jnstyringssystem krzevede 20 daga arbejde fordelt over 1 år. Miljuevisionen krzvede 
10 daga arbejde og strakte sig over 4 uger. Det samme gjaldt ajourfmring på baggrund 
af milj+xevisionen. Miljwedegwzlsen belmb sig ti1 2 dages arbejde og det tog 2 
måneder at få den vedtaget. 

Mange virksamheder vzlger at benytte konsulenter 62 i milj@arbejdet, fordi de ikke 
selv har den formadne ekspertise. Men brug af konsulenthjzlp medfwzr imidlertid en 
risiko for, at arbejdet med milj0initiativerne skaber såkaldt ded viden, viden der 
forsvinder ud af virksamheden, når konsulenten afslutter sit job. 1 en nylig dansk 
underwgelse fia AUC hvor 15 milj0certificerede virksamheder blev spurgt, hvordan 

62 Selvom konsulembirrand ofte sages og ydes i kriwiruationer er det vigigt at opfatte konsulenrsirua- 
tionen rom en riruarion som også kan ydes i andre situationer. En konsulenr kan al& sagrem indgå 
i fremadrerrede udviklingsprocesser hos iavrigr velfungerende organisationer. 
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de har arbejdet med milj!astyring, viste det sig, at hovedparten selv havde udarbejdet 
den indledende miljegennemgang, men havde brugt konsulenter som sparringspart- 
nere. Hvad der ~+r mindst ligeså interessant var, at virksamhedax havde benyttet 
arbejdet med miljsstyring ti1 at skabe netvzrk og kontakter både internt ti1 f.eks. 
bogholderiet og eksternt ti1 leverand0rerne. Ofte er det nunlig rundt omkring i 
virksamhedens afdelinger al: man skal finde de oplysninger, der skal bruges i 
milj0styringsarbejdet. 

Selve rollen som konsulent er metodisk beskrevet af flere forfattere bl.=. Schein 
(1987). 1 Scheins typologi over konsulentmodeller skelnes mellem ekspertkonsulenten, 
“logekonsulenten” og proteskonsulenten. 

Schein antager i ekspertkonsulenP modellen, at klienten (= opdragsgiveren) har et 
problem”, hvis 10sning bliver lagt i hznderne på konsulenten. Det kan vzre en 
nxliggende og hurtig måde at wge at lase problemer på. Men samtidig kan der vzre 
en vzsentlig risiko for ar konsulenten vedbliver at vzre “problemejer” også selvom 
opdragsgiverne f0lger konsulentens Lsning. Det er således nzerliggende at lzgge 
ansvaret på konsulenten hvis noga går skzvt. 

Schein går ud fra at klienten er et entydigt begreb. Men i en virksamhed vi1 der vzere 
mange forskellige aktnrer, der ikke nndvendigvis har samme apfattelse af, hvori et 
givet problem består. 

1 ekspertkonsulentmodellenbi forudszttes det, at klienten allerede har diagnosticeret 
problemet. Det er imidlertid langt fia altid tilfzldet. 1 Scheins doktor-patienP 
model indgår konsulenten i diagnosticeringen af problemet. Det centrale er, at 
klienten beder konsulenten om både at diagnosticere og at foreslå en 10sning af 
problemet. 

På samme måde som i ekspertmodellen tager konsulenten problemet på sine skuldre 
og blwer dermed “problem-ejer”. Det betyder, at klienten kun i Ange grad involverer 
sig i problemet. 

Sch& opsriller 4 forudsrerninger for ax denne model skal kunne lykkes. 1. Klienren har diagnosricerer 
problemet korrekt. 2. Kiiemen har valg den rigrige konsulent. 3. Klienren har kommunikerer 
problemet korrekt og specificerer den nmdvendige ekrperrise korrekt. 4. Klienten har gennemrznkr 
mulige konsekvenser af ar hyre en konsulent. 

Order problem skal ber forsrås som en aktivirer. F.eks. kan der ved problemet i denne sammenheq 
forsrås aktiviteten “ar indfme miljestyring”. 

Sch& anbefaler proceskonsulrarionsmodeilen, når fnlgende forudszrninger er rilsrede. 1. Klienren har 
er problem, men kender ikke przcisr problemets nxur eller omlag. 2. Klienten ved ikke, hvilken slaps 
hjzlp der kan fås, og hvilken konsulent der kan yde denne hjaelp. 3. Karakteren af problemet er sådan, 
at klienten skal have hjzlp ikke bare ril ar karakterisere problemet, men også vii have glade af ar 
deltage i både diagnosriceringen og Inmingen af problemet. 4. Klienten er far indsriller på x lese 
problemer og har overskud ti1 det. 5. Klienten har evne ril i fremtiden ax diagnosricere og Inse 
frumidige organisatoriske problemer. 

Sch& nzevner 5 forudsaninger far at denne model kan xere succesfuld. 1. Ar klienten skal wxe 
indstillet på, at diagnarriceringrprocessen i sig selv kan vzere ril hjzip. 2 AT diagnosriceringsprocerren 
i sig relv kan rankes at afslare problemer. 3. Ar klienten har lokalirerer det problemfyldte område 
korrekt. 4. AT de personer, der er involverer vi1 ramarbejde. 5. Ar klienten selv kan finde ud af al inse 
problemerne efter at komulenren er fzrdip. 
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Centralt for Sch& står sp+qsmålet om, hvorvidt klienten efter konsulentbistanden 
bliver bedre ti1 at lrase problemer. Eller om det kun er konsulenten, der bliver 
klogere. Samt spiggsmålej om hvem der “ejer” problemet. 

Scheins konklusion er, at skal konsulenter vae ti1 nytte, må der en anden model til. 
Det er her protes-konsultationsmodellen kommer ind i billedet. 1 denne model står 
helt centralt, at det er klienten selv, der skal l~~se problemet. Konsulenten kan kun 
vzre med ti1 at hjzelpe ti1 problemleasningen. Vigtigt er det altså, at klienten selv 
involverer sig og f&r at vedkommende ejer problemet og bliver ved med at eje det. 
Schein definerer protes-konsultation som et sa af aktiviteter, som hjzlper klienten 
ti1 at fastslå, forstå og reagere på det procesforl@b, der sker i klientens omgivelser. Det 
danske begreb hjalp til selvhjelp er en god betegnelse for modellen. Klienten er 
nunlig i sidste ende den eneste der ved, hvilken slags intervention der vi1 virke i det 
pågzeldende tilfzlde. 

Langt fia alt miljtiarbejde foregår indel for rammerne af miljrastyring, men derimod 
i mindre systematisk regi af, hvad man kan kalde “milj0projekter”. Sådanne projekter 
har ti1 formål at “gare noget ved miljeet”, uden at man kan tale om hverken mil- 
jestyring, renere teknologi eller livscykluswrdering. 

Man kan skelne mellan forskellige typer af tiltag afhzngig af, hvor svzre de er at 
udfnre og afhaengig af udgifterne ti1 dem. Her kan skelmes mellan 3 typer af aktive 
tiltag: Strakstiltag, adferdstiltag og invesreringstiltag. Henil kommer en “gratis” effekt, 
nunlig opmmksomhedeffekten. 

Eksempler på strakstiltag kan f.eks. vzre en dryppende vandhane, der skal repareres 
straks eller et tilstoppet filter, der udskiftes med det samme. Det drejer sig om tiltag, 
der kan frares ud livet uden starre planlzzgning og uden starre udgifter. 

Et adfmdstiltag i et k@kken kan fxks. vzre en instruktion om, at kurvax i 
opvaskemaskinerne skal fyides helt op, at lamper skal slukkes efter brug eller at 
gasblussene forst tzndes, når de skal tages i brug. Sådanne tiltag krzver, at 
medarbejderne informeres, inddrages, motiveres og at der f0lges op på effekten af 
tiltagene. Sådanne adfrerdstiltag kraw ikke rmdvendigvis stexre investeringer, men 
de krzver derimod at der igangszttes en organisatorisk protes og dermed kan de vzre 
tidskrzvende. 

Nogle vaelger at samle strakstiltag og adfzrdstiltag i begrebet, “fornuftig milj@- 
husholdning” for at understrege, at der er i virkeligheden er tale om, at den sunde 
forn& og almindelige omtanke sates i system. Disse tiltag er ofte dem man vzzlger 
at f@re ud i livet furst for dermed at demonstrere fremskridt. 

1 modsztning hertil står tikag der krzver en starre investering eller tiltag der kr;ever 
helt andre måder at gnre tingene på, måder som eventuelt fnrst skal udvikles. Et 
eksempel på et investe&gtiltag kan vzre udskiftning af en opvaskemaskine, som 
bruger formeget vand. Det er en ikke nradvendigvis salig kompleks opgave, men en 
opgwe som krzever en investering, og som også krzver en beregning af tilbagebeta- 
lingstiden, den tid det tager at tjene investeringen ind gennem den planlagte 
besparelse. 
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Udover effekten af bevidste tiltag kan man tale om en såkaidt opmmksomhed+,%kt 
som afspejler, at organisationen gennem fokus på milj0sp0rgsmål umzerkeligt 
forbedrer sin milj!anzssige formåen, uden egentligt at have igangsat konkrete 
initiativer. Dentie opmzerksomhedseffekt er b1.a. rapporterer af Nelson (1992). Kja 
(1995) fereslår en skelnen mellem tre slags tiltag eller projekter, nemlig konkrete 
projekter, “mål ” projekter og “wgdwings ” projekter. 

Kjzr definerer konkrete projekter som projekter, hvor problem og lmsning er 
velkendt på forhånd, og hvor det kun er et sp!argsmål om implementering. 1 “mål” 
projekter vi1 man derimod starte med at sate et mål af typen “reduktion af 
elforbruget inden for en given tidsperiode med x procent” uden itnidlertid konkret 
at vide, hvordan dette mål kan nås. 

I “registrerings” projekter er problemet kun dårligt belyst, og det må forventes at 
krzve grundige underwgelse, før en losning kan skitsera. Denne skelnen har den 
vigtige betydning, at de forskellige projekter krzver forskellig involvering af ledelse, 
medarbejdere og ekspater. Man kan således udnzrket tanke sig, at et konkret 
projekt gennemfmes “administrativt” uden salig involvering af medarbejdere, mens 
modsat et registeringsprojekt vi1 krax at både medarbejdere, ledelse og eksperter 
deltager. 

Andersson (1995) har valgt en anden skelnen, når det gzlder milj0tiltagene, idet han 
ser tiltagene fra kunderna synsvinkel. Ifølge Andersson bar man sondre mellem sym- 
boltiltag, synlige tikag og usynlige tiltag. Symboltiltag er synlige tiltag, der indf0res 
for at sende signaler ti1 kunderne om, at “ha tanker man på miljwet”, uden at der 
n@dvendigvis vi1 vzre en swrre milj0mzssig effekt af tiltagene. De synlige tiltag er 
tiltag med miljamasige effekter af en vis vzrdi, og som er synlige for kunderne, 
mens de usynlige tiltag er tiltag med milj0mzssige effekter af en vis vzrdi, men som 
ikke urniddelbart er synlige for kunderne. 

Milj0styringssystem 
Mange virksamheder, der gennemfwzr milj@styring, vi1 valge at formalisere dette i 
form af et egentligt system - et milj0styringssystem. Det er vigtigt at skelne mellem 
milj~sstyring som et koncept eller et ledelsesprincip og ni~~styuingsystem som et 
formaliseret og nedskrevet system. 

MiljBstyringssystemet indeholder en lang rzekke af de samme elementer som et 
kvalitetsstyringssystem, fxks. miljBpolitik og målsaetning samt konkrete mål for 
virksamhedens milj0formåen. Desuden indeholder den en lang rarkke procedurer og 
instruktioner og vi1 normalt vzre dokumenteret i form af en milj0styringshåndbog. 

Milj~styringssystemet indeholder forskellige niveauer. En strategisk del der beskriver 
politik og målszetninger, en taktisk del der beskriver hvorledes man har takt sig at 
nå disse mål samt en operationel del, der beskriver hvorledes arbejdet med milj0 
foregår i praksis. 1 denne del findes f.eks. arbejdsbeskrivelser og instruktioner. 
Opbygningen vi1 ofte gå igen i selve milj0styringhåndbogen. Figur 4.3 illustrerer de 
omtalte niveauer. 
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MAlszetninger og hensigter Strategisk niveau 

Taktisk niveau 

Hvordan skal det gares ? 
Operationelt niveau 

Figur 4.3 Opbygning af miljestyringssystem. Figuren illustrerer opdelingen af 
milj&yringssystemet i en strategiskdel, en taktisk del samt en operatio- 
ml del. 

Ulempen ved et milj0styringssystem er, at det kan komme ti1 at virke udelukkende 
som et “snapshot” af virksamhedens Bjeblikkelige milj&tuation, uden at det tager 
hajde for livscyklusaspektet, det vi1 sige den belastning, der ligger i produktkzden for 
og efter wrksomheden. Denne indvending kan man dog imndegå ved at integrere 
livscyklusvurderinger som en del af miljastyringsarbejdet, fxks. for udvalgte 
produkter. Et andet problem er, at apbakningen ti1 milj0styringssystemet samt den 
opnåede milj0mzssige ydeevne kan vzre svzre ar fastholde, når de nemme resultater 
er opnået. Jacobsen og M&zr (1995) skriver således, at medarbejdernes deltagelse har 
en tendens ti1 at klinge af efter en udviklingsproces. Denne samme tendens ti1 
“afmatning” finder man generelt ved gennemf~relse af teknologiske udviklings- 
projekter i stork0kkener (Gross 1996). 

Certificeret milj0styring 
Nogle virksamheder, der apbygger et milj0styringssysrem, valger ar. lade det 
efterprwe mod en standard af en ekirern part. Det sker ved en såkaldt miljaxudit, 
eller miljarevision, der gennemfwzs ai en tredje part og skal sikre, at virksamhedens 
miljastyringssystem fungera hensigtsmzssigt, at man faktisk f0lger procedurerne i 
systemet. Man kan varlge at certificere sit milj0styringssystem efter IS0 9000 serien, 
der primaerr er beregnet ti1 kvalitetsstyringssystemer, men mest rxrliggende er det at 
valge IS0 14000 serien. 

Der stilies ikke specifikke milj@krav, men der stilla krav til, hvorledes milj0ledelses/- 
styringssysremet skal vzre indrettet. Certificerer miljostyring er således en cerrifi- 
tering af et system og ikke af milj0tiltagene. 

Virksamheder kan desuden vzelge at få deres milj@styringssystem verificeret i forhold 
ti1 den såkaldte EMAS. EMAF’ er en EU-forordning, der beskriver nogle krav ti1 

EMAS rrår for Em Manapmr and Audir Scheme 
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virksamheders milj0styring. Virksomhederne kan frivilligt valge at deltage og skal 
i så fald opfylde de nievnte krav. EMAS er dog ikke nogen egentlig standard i 
traditionel forsund. 

Der findes en lang rakke lighedspunkter ti1 IS0 serien, men EMAS adskiller sig ved 
at indeholde et offentligt element i form af en redeg@relse og en offentlig h@ring 
omkring en virksamheds miljetsituation. Kravene er derudover at der skal gennem- 
fares en milj0gennemgang af virksamheden (Initial Environmental Review), der skal 
formuleres en miljtipolitik, der skal udformes et miljöprogram, der skal apbygges et 
milj@styringssystem, der skal getmerniDres en milj0revision, der skal udarbejdes en let 
forståelig redeg@relse ti1 offentligheden (environmental statement) og endelig skal der 
gennemfwes en ekstern vurdering af miljwzdegwelsen af en miljawifikator. 

Den globale IS0 140001 standard (14000 serien) er nyligt udkommet og trådt i kraft. 
IS0 14001 et godt bud for en virksamhed med eksport ti1 verdensmarkedet, mens 
EMAS er velegnet ti1 europeisk baserede firmaer (Remmen 1995). 

Fzlles for standarden IS0 14001 og “ikke standarden” EMAS er, at de stiller krav om 
overensstemmelse med gzldende regler og love. Der er derimod ingen krav ti1 niveau 
(performance), hvor god en virksaxheds prestationer skal vzre i miljamsossig 
henseende. Det er der derimod i den branchespecifikke Granne NBgle, som 
udelukkende kan apnås af hoteller. Denne certificeringsordning indeholder en lang 
ra?kke specifikke krav, der går ud over de lovgivningsmzssige krav, og er på den 
måde med ti1 at skabe et bestemt kvalitetsniveau. På den anden side indeholder den 
intet krav om, at der skal arbejdes med miljBstyring, at der skal findes et mil- 
jvstyringssystem eller at der skal ske kontinuerte forbedringer. 

Livscyklusvurdering 
Mens miljnstyringen tager udgangspunkt i virksamhedens processer, så tager 
livscyklusanalysemetoden udgangspunkt i virksamhedens produkter. Men selv om de 
to begreber af og ti1 przsenteres som alternativer, så bar miljzstyringen snarere 
apfattes som både en miljnstyring af virksamhedens processer og en LCA baseret 
styring af milj!zw&tioner i forbindelse med virksamhedens og dens underleveran- 
demrs produkter. Livscyklusvurderinger bar derfor naturligt indgå, som en af de 
metoder som virksamheden benytter sig af i sit miljau-bejde. 

Livscyklusvurdering (LCA)68 er defineret som en protes beregnet ti1 at vurdere de 
milj!amzssige effekter relateret ti1 et produkt, en protes eller en aktivitet @va et al. 
1993). Selvom LCA altså kan anvendes ti1 alle tre typer anvendes den i praksis 
primzrt i forhold ti1 produktw i modsztning ti1 miljnstyring, der primzrt anvendes 
i forhold ti1 processer. En anden forskel er, at livscyklusvurdering er en teknisk/- 
videnskabelig metode i modsaning ti1 milj@styring der snarere kan betegnes som et 
koncept eller en ledelsesmetode. Men livscyklusvurdering kan udmzrket tankes ar 
indgå i virksamhedens milj@styring. Specielt vi1 det vzre relevant, hvis en relativ stor 

68 1 limemuren bmges både udtrykker lift cycle assesrmenr og life cycle analysis begge med forkorrelren 
LCA. Life cycle arsessmenr berragier mm den mes vidrgående, idet der ril denne også hmer en 
uurdering af livrcyklurdara mens der i life cycle anaiyris snarare er rale om en op,ymelre af dara (+obren 
er al. 1994) 
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del af produktets milj@belastning ligger uden for produktionsprocessen, f.eks. i 

forbrngsfasen? 

En livscyklusvurdering er en metode hvor energi, ressourcer og emissioner ti1 om- 
givelserne identificeres og kvantificeres. Opgw&en af disse in- og output og deres 
effekt på miljBet bliver derefter bragt som beslutningsgrundlzo vi! systematisk 
vurdere de praktiske muligheder for at opnå miljomzssige forbedringer. Formålet 1’. 
vzre at vurdere den samlede belastning, at sammenligne produkter eller at samm 
ligne forskellige måder at fremstille eller at behandle samme produkt. Livscyklusy. 
deringer er en metodik, der har udvikler sig over de seneste 20 år, og der findes i -.ig 
forskellige skoler og metoder ti1 dette formål. En oversig er vist i tabel 4.1. 

Tabel 4.1 LCA metoder. Tabellen opsummerer de vigtigste metoder ti1 livscyklu- 
svurderinger. 

Bemzarkninger Metode Data Resultat af 
vurdering 

Omfattade dataindsamling öko bilanz (Schweiz) Tal 

Kun milj@faktorer medtages SETAC (Society of Environmen- Tal Ord 

tal Toxicology and Chemistry ) 

Også andre forhold medtages, Produktlinjeanslyse (PLA) (Tal) Ord 
f.eks. @konorni, sociale for- Ord 
hold og convenience 

Enkel metode EPS (Volvo) Tal Tal 

Det såkaldte öko bilanz system er udviklet i Schweiz med baggrund i analyse af em- 
ballage. Metoden er karakteriseret ved at vzre omfattende i sin indsamling af data. 
SETAC modellen er udviklet af Society of Environmental Toxicology and Chemistry 
(SETAC). Metoden fokusera udelukkende på den miljDmzssige side. 

1 modszetning hertil inddrager den såkaldte Produktlinieanalyse (PLA), der er udviklet 
af en projektgruppe på ökologiinstitut Freiburg i 1985, tillige sociale og ekonomiske 
aspekter. Endelig findes der den såkaldte EPS-system (Environmental Priority 
Strategies in product design) udviklet af det svenske Miljnforskningscenter IVL, 
Stockholm. EPS-systemet benytter sig af en meget kvantitaitv tilgang og resultatet af 
en LCA vurdering med EPS er således et enkelt tal. Metoden vurderes at vzre enkel 
at bruge for ikke-ekspener, ti1 genguld medtager den kun aspekter, der kan omsates 
ti1 tal og det omfatta langt fia alle relevante aspekter. 

Det er derfor vigtigt at understrege at resultatet af en LCA vurdering er metode:-‘- 
hagigt, og at man derfor sjzldent apnår det samme resultat med to forskeli., 
metoder. Metoderne har en forskellig vqtning af de forskelliq mil,iq&irkninge: i 
det komplicerede livsfo&b et produkt gamangår. Det er således ikke indlysende om 
man i en miljwurdering i en cateringorganisation skal medregne de arbejdsmil- 
j@mzssige konsekvenser af at skifte fia plasticservice ti1 porcelamsservice, og i så fald 

Ekrempehr vii miljnbelarrningen (ressourceforbruget) for en varkemarkine vzere vzeremlig rrnrre i 
bruprfaren end i produkiionrprocersen. Der omvendre vi1 vzre rilf.xlder for måltidsproduktion. 
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hvordan. Eller om man skal man inddrage sp!argsmålet om valget mellem latinameri- 
kanske bananer kontra EU bananer i en LCA vurdering. 

Renere teknologi 
Ved renere teknologi forstås en teknologi, der medfører en mindre miljabelastning 
fra virksamhedens produktion. Teknologi skal i den forbindelse forstås som et begreb 
der omfatter såvel de organisatoriske rammer i virksamheden, dens medarbejdere, de 
råvarer der anvendes og de fzrdige produkter som virksamheden producerer. 

Renere teknologi er således mere end selve det tekniske udstyr, og det betyder at 
indfw& af renere teknologi i en virksomhed ikke udelukkende er et spnrgsmål om 
udskiftning af udstyr, men også om f.eks. kvalifikations- og uddannelsesbehov i den 
forbindelse, om valg af alternative råvarer og om organisationsprincipper for 
produktionen. 

JBrgensen (1994) nzvner følgende karakteristika som vzerende essentielle i forbindelse 
med indf!arelse af renere teknologi: at miljfihensyn integreres i planlangningen af pro- 
duktionen og ikke frarst behandla, når milj~problemerne viser sig, at milj@hensyn 
10~s ved seive kilden og ikke ved f.eks. fortynding eller rensning, UT den indf@res på 
basis af en livscyklusvurdering, således at man undgår blot at flytte miljtiproblemerne 
ti1 andre virksamheder og endelig at den baserer sig på en helhedsvurdering, således 
at skzerpede miljnhensyn ikke betyder forvzrring af andre parametre som eksempelvis 
arbejdsmilj0 og produktkvalitet. 

En beslutning om indf~relse af renere teknologi sker normalt på baggrund af en mil- 
jragennemgang og en efterf~lgende handlingsplan, der beskriver, hvorledes de 
miljBmzssige forbedringer indfnres i praksis. 

Renere teknologi er en begrebsmzssig ramme om det at indfrare miljDforbederinger 
i virksamheden, snarere end det er et egentligt ledelsessystem. Skal renere teknologi 
derfor fore ti1 IDbende miljuforbedringer må det indbygges i et egentligt ledelses- 
system. 

Begrebet renere teknologi kan således udmzerket indgå som en del af et system ti1 
milj@styring og saxligt i forbindelse med anskaffelse eller udskiftning af udstyr og 
maskiner, omlzgning af processer eller i forbindelse med renovering eller nyindret- 
ning af virksamhedens produktionsfaciliteter. 

Bzeredygtighed 
Det er vigtig at slå fast, at miljmstyring ikke er den endelige 1Dsning på virksomheder- 
nes miljBproblemer. Nogle eksperter betragter således blot miljrastyringen som et 
mange redskaber der kan bruges af organisationerne i deres milj@arbejde. 

Welford (1995) anfrarer således, at miljrastyring kun kan betragtes som begyndelsen 
på et konsekvent og langsigtet arbejde med milj@forbedringer. Eftersom miljestyring 
er udviklet på fundamentet af kvalitetsstyringen bygger det i hnj grad på traditionerne 
herfra. Welford påpeger, at miljBstyring har en tendens ti1 blot at kopiere traditionen 
fia kvalitetsstyring, der i mange tilfzlde har vist sig at vzre ganske teknokratisk. 
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Welford peger i stedet på begrebet bzredygtig udvikling (susrainable development). 
Den bzredygtige udvikling bygger, udover et systematisk arbejde med miljtiforbedrin- 
ger, også på elementer som fremsynethed (futurity) og lighed (equity). 

Bzredygtighedsprincippet er beskrevet i Bnmdtland-kommissionens rapport og i den 
såkaldte Agenda 21 fra Rio topmndet 1992. Hvor miljestyring kan opfattrs som en 
protes, der kan bruges i planlzegning af en organisations fremtid et par år frem i 
tiden, kan bzredygtig udvikling opiattes som en protes, der kan bruges tii at 
planlzegge en organisations forretningsmuligheder et par generationer frem. Frem- 
synethedsprincippet (futurity) går bla ud på at overveje, hvordan man kan lave 
forretning i framiden, og indeholder dermed overvejelser omkring ressource- 
anvendelse, produktdesign osv. 

Baeredygtighedsprincippet omfatter også overvejelser omkring bioregionalisme 
(regional selvforsyning). Begrebet om lighed (equality) indeholder overvejelser 
omkring hensyn ti1 oprindelige folkalag, kvinders rexrigheder, dyreetik og 
dyrevelfzrd. Welford ser de forskellige systemer ti1 milj0forbedringer på en skala 
startende med reaktive “add-on” og “end of pipe” l@sninger, efterfulgt af mere 
proaktive milj!astyringstilgange og livscyklustilgange. Videre f@lger strategier med 
såkaldt product stewardship70 overvejelser og strategier med overvejelser omkring 
bioregionalisme, etiske ledelse og “graenseoverskridende” strategier i den såkaldte 
transcendentale organisation. 

Teorier om organisationer 
Teoriernes rolle er at hjzlpe ti1 at få en be& forståelse af feltet. Teoriax kan siges 
at vzre med ti1 at skabe den indledende idé, der på forhånd giver en forestilling om, 
hvad forskningen vi1 vise. Teorierne er endvidere med ti1 at styre indsamlinga af 
empirisk materiale og dermed også styrende for valget af metoder. En teoretisk 
forankring er samtidig vigtig for den senere fortolkning af projektets empiri. 

Projektets teoretiske ramme skal g@re det muligt at “forstå” den organisation i 
hvilken milj@styringen finder sted. En sådan forståelse er vigtig for at kunne analysere 
organisationen i forbindelse med den udviklingsproces som milj0styringen er et 
udtryk for. Teorierne skal endvidere sammen med empirien vzre med ti1 at anvise 
måder, hvorpå lignende organisationer kan angribe miljrarbejdet. 

Anvendelse af teori i forståelsen og fortolkningen af organisationer er imidlertid ikke 
et spnrgsmål om nadvendigvis kun at anvende en enkelt teori. Man kan udmaerket 
anvende flere og konkurwrmde teorier, der hver kan wre med ti1 at forklare en vis 
del af empirien. Morgan (1986) k s river at anvendes flere teorier, fås en bedre forståelse 
for begrznsningen i hver enkelt. Ikke bare inden for organisationssociologien, men 
også inden for naturvidenskaberne giver det god mening at anvende konkurerende 
teorier. Inden for fysikken forstår man således fzenomenet lys, såvel ud fm en kvante- 
som fra en bnlgeforståelse. 

Forskningsprojektets hypoteser om milj@styring kan derfor heller ikke afprwes uden 
en nzrmere analyse af organisationens struktur og af dens akwrer, samt dens 

Udtrykker anvendes oire i forbindelse med ICM - Inrepred Chain Managemenr og LCA. 
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forudsaninger for at “rumme” milj!astyringstankegangen, og uden en nzrmere 
analyse af forudsztningerne for at miljnstyringen også i framiden forbliver en 
integreret del af .oFganisationens arbejde. Her tilbyder organisationssociologien nogle 
teoretiske ramm&r, der dels kan bruges ti1 at analysere organisationer dels kan hjzlpe 
med at foxulsige, hvilke forudsztninger der skal vzre ti1 stede for en vellykket imple- 
mentering af den organisationszndring, som indf!arelse af milj@styringen er et udtryk 
for. 

Beskrivelsen af de organisationsteoretiske skoler tager udgangspunkt i de klassiske 
teorier fia starten af århundredet teorier hvis fingeraftryk stadig kan findes i mange 
virksamheder. Oven på de klassiske teorier, der samtidig etablerer organisation- 
steorien som videnskab, udvikler der sig senere i århundredet nye teorier. Man 
begynder at forstå organisationer som humane systemer, hvor den menneskelige 
faktor har afgarende betydning og man begynder at forstå organisationer som åbne 
systemer i teet samspil med omgivelserne. Senere teorier prwer at forstå organisatio- 
ner som systemer, der styres af kulturelle fznomener, som vzrdier og normer og som 
intelligente systemer, der besidder evnen ti1 kollektiv lzering. Andre teorier fokuserer 
på organisationer som systemer der er styret af politiske forhandlinger og magtfor- 
hold og på at organisationer i stigende grad får karakter af systernu, der er i evig 
forandring og omstilling. 

1 de senere årtier er der iszr kommet fokus på teorier, der fokusera på organisationer 
som systernu, der er styret af krav om kvalitet og milj0 fia forbrugernes og fra 
samfundets side. Pointen er, at både de klassiske og de nyere teorier kan yde bidrag 
ti1 forståelsen af organisationer. En anden pointe er at teorier kan anvendes såvel 
deskriptivt som normativt. En teori kan eksempelvis udg0re en god forståelseramme 
for en analyse af vigtige dele af organisationen. Men samtidig kan den samme teori 
vzre wnsket som non for en fremtidig udvikling og må i den sammenhzng erstattes 
af mere velegnede teorier. 

Det empiriske felt for organisationssociologien som videnskab er organisationerne. 
Når en organisation vokser ud over en vis stirrelse, opstår behovet for at medar- 
bejderne specialiserer sig - der sker en arbejdsdeling. Men samtidig med denne arbejds- 
deling og specialisering, opstår der et behov for at de specialiserede medarbejdere 
arbejder koordinera. Det er organisationens samtidige behov for specialisering og 
koordinering, der madvendiggex en organisationsstruktur. 

En udbredt definition på en organisation er, at den skal have en vis grad af kompleksi- 
tet, den skal have en vis grad af formalitet, og den skal have et eller flere felles mål. 
Organisationer omfatter ikke bare virksamheder, men også f.eks. foreninger, 
forvaltninger. Der vi1 dog ikke blive skelnet skarpt mellan virksamheder og 
organisationer i det fBIgende. 

Teorier om klassiske organisationer 
Den klassiske organisationsteori blev etableret som videnskab af Fayol, Urwick og 
Mooney i starten af århundredet. 1 denne periode udvikledes de to ledelsesfilosofier 
management by objectiue (MBO) og scientz& management. Den sidste blev formuleret 
af Frederik Taylor og har senere fået betegneisen taylorismen. Organisations- 
videnskabens tidlige teorier var med ti1 danne baggrund for nye og mere effektive 
måder at organisere datidens produktionsvirksamheder på, f.eks. ved at anvende sam- 
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lebånd. Teorierne er karakteriseret ved at indeholde meget opdelte arbejdsprocesser 
med skarp arbejdsdeling mellem medarbejderne og mellem afdelingerne samt meget 
begrznset kompetente ti! den enkelte medarbejder. 

Iftilge Olsén (1992, s.123) kan arbejdet i en tayloristisk virksomhed karakteriseres ved, 
at der stilla lave kvalifikationskrav, medarbejderne har ringe indflydelse, der er ringe 
samarbejde og manglende engagement. Karakteristisk er også, at der er skarpe ske1 
mellem de mange, der udfarer arbejdet og de få, der planlzgger og kontrollerer det. 
Organisationsvidenskabens furste teorier er velegnede ti1 at forklare og forstå organisa- 
tioner med relativt faste opgaver og mål og som opererer i rolige omgivelser. 

Taylorismen hznger nraje sammen med den bureaukratiske måde at organisere 
virksamheder på. En af de furste teoretiske betragtninger om bureaukratiet blev gjort 
af Weber tidligt i århundredet. Senere opstillede Mintzberg (1983) en typologi over 
fem grundtyper af organisationer. Maskin- og fagbureaukratiet indgår her som to 
grundtyper sammen med den imple organisation, den divisionerede type, “ad- 
hockratiet”, også kaldet projekt- eller matrixorganisationen. 

Maskinbureaukratiet egner sig godt ti1 at beskrive organiseringen af catering- 
virksamheder. Morgan (1986) beskriver burgerkzden McDonalds som et eksempel på 
en maskinbureaukratisk organisation. McDonalds har en veldefineret ydelse, der 
består af et begrznset antal varer, kemeydelsm, samt en veldefineret pertferiydelse, selve 
den service det er at servere måltidet. Kan man beskrive et sådant koncept i detaljer 
har man et godt udgangspunkt for at organisere arbejdet med et snzvert ansvars- og 
arbejdsområde, to af de vigtige kendetegn ved tayloristiske virksamheder. 

Det er dog langt fia alle cateringorganisationer, der kan beskrive sine ydelser så 
standardiseret som McDonalds, og som derfor kan organisere selve produktionen efter 
de samme rendyrkede tayloristiske principper. 1 mange bespisningsystemer er 
ydelserne langt mere individuelle. Al1.g 1 evel er de grundlzggende principper for 
arbejdsorganiseringen ens. 

McDonalds succes på fastfood markedet viser at taylorismen langt fia har udspillet 
sin rolie som organisationsmodel. Ti1 genguld er den kun velegnet som ramme for 
den del af virksamhedens drift, der foregår “på gulvet”71. Den forudsztter altså at 
omgivelserne er stabile - at “k un erne allerede er i butikken”. For den del af d 
virksamheden der varetager de strategiske opgaver, nemlig at sikre at kunderne også 
vedbliver a.t komme, må der andre organisationsprincipper til. 

Hos McDonalds har man da også en planlzgningsdel, der står for strategi, marketing 
og produktudvikling og denne del er organiseret efter helt andre principper end de 
maskinburaukratiske. Eksemplet belyser samtidig det faktum, som også situation- 
steorien understreger, nemlig at forskellige afdelinger i en virksamhed kan have 
behov for vidt forskellig organisation. 

Det samme gzlder en opgave som indfrarelse af miljastyring i organisationen. En 
sådan opgave ligger langt uden for de rutinemzsige opgaver, som cateringvirksom- 
heden skal lese i forbindelse med sin kerneydelse, og som cateringvirksamhedens 

1 Minrzbergs terminologi rhe operaring core. 
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organisering af produktionen er indrettet. En sådan opgave må derfor hases ved xt 
anvende helt andre organisationsprincipper. 

Selve betegnelsai “bureaukratiet” har i moderne organisationsforståelser af mange 
grunde fået en negativ klang. Ikke desto mindre kan bureaukratiet vzre velegnet som 
model for den styring og kontrol, der ofte vi1 vzere wdvendig i selve levnedsmid- 
delproduktionen - den rutineprzgede del (k ernefunktionen). Det er således 
nadvendigt, at der i produktionslokalerne er helt faste procedurer og ansvarsfordeling 
for hygiejnen og for at den kontrolieres. Hermed understreges også den allerede 
nzvnte antagelse om, at flere forskellige og urniddelbart modstridende teorier, hver 
iszer kan anvendes ti1 en beskrivelse af og som model for hver deres del af organisatio- 
nens virkelighed. 

Teorier om organisationer som humane systemer 
En af taylorismens gnmdlzeggende betragtninger er, at nok besidder den menige 
medarbejder en uundvzrlig viden om produktionen, men at medarbejderen i sig selv 
er ude af stand ti1 at anvende denne viden fornuftigt ti1 gwn for virksamheden. 
Derfor må medarbejderne styres og kontrollera. Men det viser sig allerede tidligt i 
århundredet at denne opfattelse er for simpel ti1 alle typer af organisationer og ti1 alle 
typer af forhold. 

McGregor (cf. Morgan, 1986) peger således i sin XY model på eksistensen af to “med- 
arbejdertyper”, X-typen, der “skal ledes” og Y-typen, der vi1 involvera og “vzre med 
ti1 at lede”. Også de såkaldte Hawthorne forstig kom ti1 at danne baggrund for 
Human Relationsskolen, en skole der understreger vigigheden af medarbejderne og 
deres motivation. 

1 Human Relationsskolen forstås medarbejderen ikke bare som en ressource, der skal 
styres og kontrolleres, men som en medarbejder hvis mermeskelige ressourcer kan 
udnyttes i virksamhedens tjeneste. Med den forståelse bliver medarbejderindragelse’* 
ikke bare noget virksamheden gar blot “for at undgå vrcwl med samarbejdsudvalget”, 
men en offensiv ressource i virksamhedens drift. 

Inddragelse af medarbejderne er ikke mindst vigtig i forbindelse med omstilling og 
forandringsprocesser. Det beskrives af en rzkke forfatte@ i forbindelse med både 
organisationsudvikling, kvalitetsstyring og miljestyring. 

Inddragelse af medarbejderne er imidlenid et ikke sa-ligt veldefineret begreb i 
ledelseslitteraturen. Szrlig synes der at vzre forskellige apfattelser af begrebet i 
forskellige lande. Borum (1995) k s river således, at der i den skandinaviske tradition 
for undringsprocesser er langt mere udbredt tradition for inddragelse af med- 
arbejderne sammenlignet med amerikansk og engelsk tradition. Derfor er der også 
swrre tendens ti1 at fokusere på betydningen heraf i den skandinaviske litteratur. 1 

No& forfarrere skelner mellem medarbejderinddrageire og medarbejderdelragelse og involvering. 1 
denne rappen anvender udrrykkene imidlertid synonymt. 

Il Se f.ekr. Nmrby (1992) om or%anirarionsudvikling, Welford (1995) om miljmryring sam Nielsen (1993) 
om kvalirer~rryringiforbindelremedderråkaldremedarbejderakriveredeprodukrianrudviklingsprogram 
MAPU, ec program der bygger bla på erfaringer fm den japanske KAIZEN-merode. 
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amerikansk og engelsk ledelseslitteratur benyttes begrebet “bottom up”” ti1 at 

karakterisere tiltag, hvor der er fokus på medarbejdernes involvering. Også begrebet 
empowerment anvendes. hyppigt i både amerikansk og engelsk ledelseslitteratur ti1 at 
karakterisere initiativer,:.‘hvor der er fokus på involvering af medarbejderne. Argyris 
(1994) skriver dog, at denne empowerment ofte er mere et udtryk for ledelsens 
holdning end for ledelsens adfzrd7i. 

Medarbejderinvolvering opfattes ofte som et szrligt kendetegn ved japanske filosofier 
omkring kvalitet og ledelse. Specielt japanske erfaringer omkring inddragelse af med- 
arbejderne i kvalitetsstyringsprojekter nzvnes ofte som overbevisende eksempler på 
betydningen af medarbejderinddragelse. De bruges tillige ofte ti1 at forklare den 
betydelige succes som japansk kvalitetsledelelse har haft, i modsztning ti1 vest- 
europeiske erfaringer med kvalitetledelse. Her er der nemlig talrige eksempler på 
mindre succesfulde kvalitetsprojekter. Japanske ledelsesmetoder, som f.eks. Kaizen, 
inddrager i vid udstrzkning medarbejderne. Det er imidlertid langt fia det samme, 
som at medarbejderne også har !ndflydelse på mulige zndringer. Det skal også 
bemzxkes, at de dybe forskelle i kultur gtir det svzert at overføre japanske exfaringer 
på danske forhold. 

Medarbejderinvolvering er endvidere et centralt begreb i den “totale” TQM 
inspirerede tilgang til ledelse. 1 fø1g.e denne tilgang er kvalitet et sp@rgsmål om ansvar 
hos den enkelte og ikke et spergsmål om ledelsens eller kvalitetsafdelingens ansvar. 
Argyris opfatter denne involvering af medarbejderne som vzrende en forudsztning 
for, at der kan finde egentlig organisatorisk lzring sted. 

Specielt i forbindelse med milj!zinitiativer i virksamheder er antagelsen om at 
medarbejderens involvering er en forudsztning for et vellykket milj@arbejde blevet 
underwgt grundigt herhjemme, b1.a. i projekterne MIRT Medarbejderinddragelse ved 
indfklse af~eneve teknologi (Aldrich et al. 1995) og MAS (Kofoed et al. 1995). 

Inddragelse af medarbejderne behandles tillige i industrisociologiens teori om Det ud- 
viklem& arbejde (Bottrup 1992). Det udviklende arbejde indebzrer således indflydelse 
på arbejdets udf!zxlse og resultat. Medarbejderdeltagelse inden for teknologisk 
forandringsprocesser er tillige udf0rligt beskrevet inden for arbejdslivsforskninge#. 

Men medarbejderinddragelse er ikke et entydigt begreb, Szbye (1995) nzvner således 
fire forskellige typer af en sådan inddragelse. Opiattes medarbejderne som datale- 
verand@rer, iimgerer de udelukkende som leverand0rer af viden. Fungerer de som 
dataindsamlere, involveres de i dataindsamlingsprocessen. Fungerer de som 
forbedringsaktwzr, involveres de i beslutninger om zndringer i den eksisterende 
måde at gtire tingene på. Er medarbejderne forandringsaktwx, involveres de desuden 
i beslutninger om helt nye måder at gare tingene på. 

Det er tillige vigtig at se på, hvilke medarbejdere der inddrages. Kofoed et al. (1995) 
nzevner således, at det er vigtig at analysere forholdet mellem tre typiske aktBrer: 

II Tilrvarende res af og ril begrebet “rop down’ anvendr ril ar karakrerisere tilrag, hvor der er fokus på 
ledelsens sryring og ledelse. 

Argyris bmger begreberne erpoured rheory og theoiy in action/use. 

:* Se teks. Brikner og Alm (1993). 
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ledelse, medarbejdere og arbejdsledere, herunder deres magtforhold (if. organisationen 
som politisk system) og forhold ti1 mulige eksterne partnere. En konsekvent 
inddragelse af mqdarbejdere vi1 ofte kunne f0re ti1 en overfl~digg~relse af mellem- 
ledere” eventuelt ved at ledelsesopgaver overdrages ti1 selvstyrende grupper. Det 
betyder, at medarbejderindragelse langt fia er politisk neutralt. 

Et andet spBrgsmå1 er, hvad konsekvensen er for de wrige medarbejdere af de beslut- 
ninger medarbejderrepr~sentanterne tager i forbindelse med miljostyring. Det b0r 
man tage hnjde for i analysen af aktnrerne i miljtistyringen. Clausen og Lorenzen 
(1992) nzvner således, ar der er afg@rende forskel-på, om man med aktBrer mener de 
direkte benxte, som er dem der skal leve med forandringerne i dagligdagen, eller 
deres reprzesentanter. 

Med ti1 sp0rgsmålet om inddragelse af medarbejderne h0rer også inddragelse af andre 
ressourcer. Det kan f.eks. v;ere konsulenter. Bönning & Btickl opfatter inddragelse 
af medarbejdere og konsulenter som komplementzre effekter. Forstået på den måde 
at virksamheden kan udnytte konsulenter som en hurtig og effektiv vej ti1 
milj0styring og dermed undgå den ti1 tider besvarlige vej omkring inddragelse af 
medarbejderne. Inddragelse af medarbejdere og konsulenter kan imidlertid også vzere 
et supplement ti1 hinanden. 

Teorier om betydningen af organisationers omgivelser 
Forståelsen af organisationerne og deres relation ti1 omverdenen zndrer sig op 
igennem århundredet. Det bliver klart at organisationerne i mindre og mindre grad 
kan betragtes som lukkede systemer. Mens man hidtil havde antaget at f.eks. 
markedet og den offentlige regulering kunne betragtes som stabile faktorer, så 
begyndte organisationernes omgivelser i stigende grad at opfwe sig ustabilt 
virksomhederne begynder at spille sammen med omgivelserne’*. 

Burns og Stalker (1961, cf. Morgan, 1986) påpegede således ud fia et studie af 
europAske virksamheder, at den mekaniske organisationsstruktur, som man tidligere 
organiserede virksamheder efter, furst og fremmest var velegnet når virksamhedens 
omgivelser kunne antages at vzere stabile. Med den stigende turbulens og uforud- 
sigelighed i virksomhedernes markeder bliver der i stedet behov for mere “organiske” 
organisationer organisationer, der blandt mange egenskaber er i stand ti1 at reagere 
hurtigt på omverdenens impulser. 

Men omgivelserne påvirker ikke bare organisationen som sådan, men også de enkelte 
afdelinger. Lorsch og Lawrence (1967, cf. Morgan, 1986) skriver ud fia et studie af 
store amerikanske virksamheder, at virksamhedens omgivelser i stigende grad er med 
ti1 at bestemme strukturen i virksamheden. Omskifteligheden g@r, at der bliver behov 
for stigende grad af specialisering imellem afdelingerne inden for samme virksomhed. 
Det betyder også at de enkelte afdelinger i virksamheden begynder at organisere sig 
forskelligt. En virksamheds udviklingsafdeling kan således udmzrket tzmkes at have 
en helt anden organisationsstruktur end eksempelvis virksamhedens catering- 
organisation. Og en cateringorganisation kan i sig selv have en “substruktur” med 

1 ledelrerlirreraruren ofw benzvnr delayering. 

;* Dec kompleks af teorier der fokurerer på betydningen af omgivelserne betegnes i litteranren som 
conringency theory - siruarianrreori. 
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flere “afdelinger”, hver med deres struktur. Pointen er at f.eks. maskinburaukratiske 
principper udmzrket kan eksistere sammen med mere moderne ledelsesprincipper 
inden for samme virksamhed. .” 

En af Lorsch & Lawrence’s pointer er, at virksamheder er forskellige fordi deres 
omgivelser er forskellige. Nogle virksomhedsomgivelser, f.eks. markedet for 
informationsteknologi, må således karakteriseres som turbulent mens f.eks. 
trzindustrien h0rer ti1 i den anden ende af skalaen. Lorsch & Lawrence nzvner 
f0devareindustrien som et eksempel på en industri, der h@rer ti1 midt imellem disse 
yderligheder. 

Netop cateringindustriens betingelser vi1 zndre sig betydeligt i de kommende år som 
følge af et kraftigt @get behov for udespisning. Det skyldes dels, at den hastigt 
voksende zeldrebefolkning vi1 betyde @get behov for offentlig catering, og at 
tidspresset hos den erhvervsaktive del af forbrugerne vi1 betyde Dget behov for 
udespisning. Samtidig vi1 cateringorganisationer blive stillet over for krav og 
forventninger fra omgivelserne, f.eks. om at kunne håndtere milj0arbejdet på en 
fornuftig måde, f.eks. ved milj@styring. Cateringindustriens omgivelserne vi1 altså 
påvirke konkurrencesituationen i branthen og dermed den måde, som cateringorga- 
nisationer valger at organisere sig på. 

Teorier om betydningen af organisationers kring 
Den manglende rationalitet og forudsigelighed i virksamhedens omgivelser, g0r at der 
opstår behov for nye teoretiske betragtninger om virksamheden. En af disse måder 
at betragte virksamheder på omhandler hvorledes organisationer lzrer og har ført ti1 
et szt af teorier og principper for organisatorisk lzring79. 

Turbulente og uforudsigelige omgivelser giver behov for mere “organiske” organisatio- 
ner - organisationer, der blandt mange egenskaber er i sund ti1 at reagere hurtigt på 
omverdenens impulser. Principperne i den lzerende organisation lzgger op ti1 en 
forestilling om en mere distribueret forandringskraft i virksamheden - at det 
strategiske arbejde om virksamhedens fremtid ikke kun skal foregå på direktions- 
gangen, men i hele virksamheden. 

En del af det teoretiske grundlag for lzringsprocesser er beskrevet i teorien om single 
og dobbelt loop la4ngg0. Den cykliske struktur i loreprocessen har sin pendant i 

Begreber rrammer fia ordet laering. Begreber bmger om evnen ril ar blive i rtand ti1 at lzre = learn ro 
learn. Organiracioner, der har gode fomdrzerninger for ac skabe lcering hos medarbejderne, kaldes ofce 
for en Izrende organisation rhe learning organisation. Begreberne er oprindelig beskrevet af Argyris, 
Schön og Senge. Af og ril anvender begreber organisacional learning organisaxrisk lzering om selve 
procersen, i modszerning ti1 den lzrende organisarian, der kan forsrås som produkter. Den lxrende 
organisation må dog ikke opfarrer om er opnåelig mål, men som el absrrakr ideal, som arganirarionen 
ide& set hele riden er på vej mod. 

80 For ar er syrrem skal kunne vzzre i srand ti1 at Inre, må dec for det faste kunne regisrrere påvirkningeer 
fia amgivelserne. Desuden må der wzre i smnd ti1 ar analyrere påvirkningerne og smmenligne dem med 
givne normer. Endelig må der vzre i rund ril at apdage afvigelrer og at foretage korrigerende hand- 
linger. Ved “ringle loop learning” vi1 et sysrem reagere på udefra kommende handlinger, ved ar 
amlyrem påvirkningen og foretage en eller anden farm for reaktion ud fia nogle standardprocedurer. 
1 “double loop learning” vii analysen ikke bare omfarre hvorvidr den pårznkte handling er korrekt i 
forhold ril normer, men også hvorvidr normerne er oprimale. 
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Demings cirkel for kvaliretsstyring. Centralt i begge modeller srår evnen ti1 at udwe 
feed back. Principperne i den lzrende organisation antyder, at organisationen - 
igennem selve processen med at indfare “styring” - så at sige kan l;ere ar la-e. Men 
kun hvis den wtter sig udover den almindelige “fejlretnings-” og “brandsluknings- 
strategi” og i stedet går over ti1 at praktisere en forebyggende -08 proaktiv strategi, 
hvor der systematisk stilles grundlzggende og fundamentale spargsmål ved måden at 
drive virksamheden på den såkaldte dobbelt loop cyklus. 

Argyris (1994) skelner mellem single loop lzring som en form for fejlfinding, hvor 
der f.eks. i forbindelse med et kvalitetesstyringssystem, stilles sp@rgsmål af typen 
“hvorfor afviger vore resultater fia de foreskrevne normer?” og dobbelt loop lzring, 
hvor der stilles mere fundamentale spqsmål af typen “hvorfor er de foreskrevne 
normer, som de er?“, eller “hvorfor har ingen tidligere reageret over, hvorfor de 
foreskrevne normer, er som de er?“. 

Eksempelvis vi1 det faktum, at man med hjzlp fia et kvalitetsstyringssystem 
overholder nogle strenge kvalitetskrav, ikke vzre meget vzrd på lzengere sigt, hvis 
virksamheden i Bvrigt producerer de forkerte varer. 

Det er vigtig at de metoder, der anvendes ved analyse og planlzgning af mil- 
j@indsatsen, underst0tter muligheden for at gå ud over almindelig “fejlfinding” - single 
loop lzring. Analysen kan altså ikke nnjes med at tage udgangspunkt i nutidige 
forhold, men må vzre proaktiv og fremtidsrettet. Rent metodisk kan det f.eks. ske 
ved at anvende fremtidsvzrksted og andre analysevzrktDjer, der kan indfange det 
proaktive element. Der må samtidig vzre procedurer, der sikrer at de medarbejdere 
der har udadvendte kontakter for&bende “scanner” omgivelserne for begivenheder, 
der vi1 kunne få indflydelse på organisationen og dens milj0styring. 

Men lzring sker ikke bare af sig selv. Den klassiske måde at organisere virksamheder 
på udg0r i sig selv en barriere for lzring. Morgan (1986) nzvner en rzkke eksempler. 
For det furste er det almindeligt at bel@nne succes og straffe fejl. Når fejl” straffes, 
så bliver medarbejderens lyst ti1 at eksperimentere og prwe nye ting mindre. En 
anden barriere er, at ledelsen ikke forpligtiger sig tilstrzekkeligt ti1 at efterleve 
udstukne paradigmer - “at man siger et og ger noget andeP” (Argyris & Schön 
1974). Mange visioner og strategier der bliver formuleret af ledelsen strander således 
på, at ledelsen ikke selv efterlever dem i praksis. Det nytter f.eks. ikke, at ledelsen 
udtrykker sin st0tte ti1 indf@relsen af miljnstyring, hvis der ikke samtidig allokeres 
de wdvendige ressourcer ti1 arbejdet. 

Strachan (1996 og 1997) skriver i en artikel om anvendelse af principperne for den 
lzrende organisation i forbindelse med milj@styring, at standarder for milj@styrings- 
systemer med deres udspring i kvalitetsstyringstraditionerne indeholder en kerne af 

Der må rkelnes mellem fejl der simpelt kan undgås ftkr. ved omranke, bnig af givne procedurer og fejl 
der er opståer rom f.lge af forhold, d er er uden for vedkommendes konrrol. En anekdore (Christensen, 
1995) om Buge Olsen fia Irma kveden illusrrerer idéen: Ifalge Olsen karakreriserer en god indkaber i 
er supermarked ikke nndvendigvir ved al knbe rigtigr ind hver gmg, men ved ar rage fejl i en vis del 
af tilfzldene. Såfremt indkmberen aldrig tog fejl ville vedkommende nemlig kun kebe fomdrigelige 
standard varer der med stor randsynlighed kunne rzlges, og derfor sandsynligvis også vi1 blive 
markedsfmr af konkurrenterne. Og ikke nyrkabende varer der kunne give konkurrencefordele ved kun 
ar blive solg af Irma. 

si hlorgan (1986) brugeer udirykkene erpo& tbeory konira rbeory in acrion. 
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kvalitetssikring og dertil en eller anden form for 10bende forbedring, men at sådanne 
systemer i deres opbygning i virkeligheden blokerer for det sidste, altså en lzring og 
dermed en stadig udvikling og forbedring af milj0styringen. 

Morgan skriver, at skal man udnytte evnen ti1 laering strategisk, skal den findes i hele 
organisationen og ikke bare i planlzgningsafdelingen eller hos ledelsen. Lzringen skal 
med andre ord va-e “total”, som det f.eks. kendes fia begrebet totalkvalitet. Det er 
denne a’istribuwede lzringstanke, som har sin par&1 i hjernens evne ti1 i hver af dem 
dele, at rumme “det hele” og i hologrammets evne ti1 at skabe det totale hologram fx 
de enkelte dele. Det er denne egenskab som Morgan (1986) betegner den fraktale 
egenskab ved organisationer: ar strukturen i den samlede organisation ofte kan 
genfindes på afdelingsplan. 

Teorien om den laxende organisation er bla baseret på teorier om individuel lzring, 
som beskrevet af bla Piaget. Udgangspunktet er, at teorier om individuel lzring ti1 
en vis grad kan overf~~es ti1 en teori om kollektiv lzring. Et af perspektiverne i den 
lzrende organisation er den mulige synergieffekt, der opstår når forskellige typer af 
viden, der hidtil har varet holdt adskilt, bringes sammen. Medarbejdere, der hidtil 
ikke har haft lejlighed ti1 at arbejde sammen, kan på den måde i samarbejde skabe 
resultater der er stezre, end dem man hver iszr ville kunne skabe. En vigtig forud- 
smetning er, at der sker et tvzrfagligt og tvzrorganisatorisk samarbejde”. 

Piaget’s teorier (Bramming 1995) taler om, at individuel lzring foregår ved 
assinzilation, hvor det nye tilpasses noga allerede kendt og ved akkomodation, som 
er ombrydning af eksisterende viden ti1 noget nyt altså en ny og ukendt påvirkning. 
Den nye påvirkning indpasses i den eksisterende viden, de såkaldte kognitive kort. 
Det antages at jo mere assimilation, det vi1 sige jo flere kognitive kort man kan 
indpasse den nye viden til, desto lettere bliver det at akkomodere. 1 praksis tyder det 
på, at hvis man f.eks. i en virksamhed har arbejdet med kvalitetsstyring, har man 
mulighed for at udnytte denne viden i arbejdet med milj@styring, fordi medarbejderne 
kan indpasse det nye i en eksisterende og kendt viden. Naturligvis forudsat at 
medarbejderne har vaxet involveret i arbejdet. 

Morgan opfatter evnen ti1 at lzere som en del af organisationens “intelligens” og 
nzvner fire vigtige principper for hvorledes organisationer kan indbygge det 
“intelligente” i organisationen. Udover at viere i stand ti1 at lzre må organisationens 
funktioner dubleres. Opgaver må kunne hases af flere, og de vi1 vinde ved at blive det. 
Det kan man f.eks. udnytte i form af selvstyrende grupper, hvor de enkelte 
medlemmer er i stad ti1 at klare flere forskellige arbejdsopgaver. Det betyder Bget 
fleksibilitet og muligheder for selv- og reorganiseringa4. 

Også tvafaglighed i form af intraorganisationelle interne eller interorganisatione% 
eksterne netvzrk er en mulighed for at opnå denne synergi. Organisationen -må 
tilstrzbe mangfoldighed i evner og meninger ved sammensztning ved bemanding .:f 
organisationen. På den måde bliver teams bedre i stand ti1 at 10x opgaver. Endel:; 
må organisationen f0lge princippet om minimum kritiske specifikationer. Frem for 
at satte meget specifikke mål og regler, skal den i stedet sate rammer og retnings- 

*’ Jf. Morgam princip om redskabrmangfoldighed 

Jf. teorien om auropoiesir = selvreguleiinp. 
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linjer for beslutning. På den måde bliver et team bedre i stad ti1 selv at trzffe de 
rigtige beslutninger. 

Roos (1995) karakteriserer den lzrende organisation på f!algende måde. Det er en 
organisation med multifunktionelle medarbejdere, med en ledelse, der ikke bare 
udtrykker strategier, men også eftwlever dem, med forståelse for at fejl opstår, med 
adgang ti1 data og information for alle, og med en struktur przget af projekter. 

En vigtig antagelse i principperne for den lzrende organisation er at de mermeskelige 
ressourcer i organisationen kan udvikles. 1 den lzrende organisation eller andre 
former for organisationer, der bygger på udviklingen af de mermeskelige ressourcer, 
forventes således engagement og deltagelse fia medarbejdernes side. Man kan 
imidlertid ikke gå ud fm, at alle medarbejdere wdvendigvis er interesserede i det. 
Man kan f.eks. forestille sig at nogle medarbejderne er vant ti1 og derfor forventer 
styring og kontrolg5. Derfor må medarbejderne inddrages tidligt i enhver protes, der 
går i retning af udvikling af de mermeskelige ressourcer. 

Et eksempel på et forwg med anvendelse af principperne for den lzrende organisation 
og selvstyrende grupper i forbindelse med cateringorganisationer findes i et forseg 
med serviceassistenter på sygehuset i Knge (Hjermov & Hvenegaard, 1995). Her er 
alle servicefunktioner, det vi1 sige porwr-, madserverings-, anretnings- og op- 
vaskefunktion samt reng@ring, samlet i en enkelt jobfunktion, der betegnes serviceas- 
sistent. Assistenterne organiseres i servicegrupper og styrer selv arbejdet. 

Gruppen har en koordinator, men ingen leder. Principperne for den lzerende 
organisation blev s0gt praktiseret ved selvevaluering - individuel og kollektiv 
refleksion over praksis, dialogmader mellem andre personalegrupper, f.eks. personslet 
i centralk!akkenet og plejepersonalet på afdelingen. Derudover blev der ydet 
konsulenthjzlp ti1 udvikling af de selvstyrende grupper. Det skal dog tilfojes, at ikke 
alle medarbejdergrupper er tilfredse med ordningen. 

Den kollektive lzring betyder at den viden som organisation har hmstet i en 
sammenhzng kan udnyttes i andre sammenhznge. At miljmstyring eksempelvis kan 
give andre resultater end de milj0mzssige. Larsen (i Lützh&t & Larsen, 1993) skriver 
således, at: 

“arbejdet med milj!zzertificering kan mobilisere noget af det bedste i 
arbejderne. Det kalder på przestationstrangen, vilje ti1 samarbejde, 
saglighed,hzderlighed og 0nske om at beskytte milj@ og ressourcer. 
For mange virksamheder, der har fået deres ISO-certificering, kan en 
miljacertificering eller et Eco-audit vzre en naturlig forlangelse. En 
måde at holde gejsten oppe og strzbe efter nye fzlles mål”. 

Gouldson (1995) skriver, at milj+xtyring kan vzere en kilde ti1 innovation og frem- 
synethed, og at det kan virke begge veje, således at evnen ti1 innovation kan f0re ti1 
@get åbenhed og evne ti1 at arbejde med miljtistyring, og arbejdet med miljBstyring 
kan styrke evnen ti1 innovation og medfare @get fremsynethed. 

81 Jf. McGregar’s x og y model. 
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At opnå en synergi mellem forskellige tiltag er så meget desto mere vigtig, fordi 
milj!astyring skal leve i konkurrence med andre “styringer”. Kvalitetsstyring, mkono- 
mistyring og arbejdsmiljsstyring er alle eksempler på ledelsesinstrumenter, som mange 
organisationer arbejder nied at introducere. 1 praksis vi1 mange virksamheder således 
stå for at skulle integrere milj@styring i en eksisterende kvalitetsstyringsproces eller 
at integrere den i en eksisterende tradition med at arbejde med arbejdsmilj0 i virksom- 
hedens sikkerhedsorganisation. 1 den situation har organisationen en aplagt mulighed 
for at lade de forskellige initiativer få gavn af hinanden. 

Teorier om betydningen af kulturen i organisationer 
At tage udgangspunkt i et organisationsdiagram er en velkendt måde at begynde en 
beskrivelse af virksamheden på. Det samme gzelder den beskrivelse man ofte finder 
i f.eks. virksamhedens årsberetning eller på dens homepage. Kendetegnende er, at 
beskrivelsen tager udgangspunkt i den formelle organisation og objektive faktorer 
som f.eks. virksamhedens fysiske fremtoning, dens @konorniske nsgletal og dens 
medarbejdere. 

Derimod er den uformelle organisation, det szt af vzrdier og normer der er 
fremherskende i virksamheden, sjzldent beskrevet. Ikke desto mindre kan det vzre 
af stor betydning for forståelsen af en organisation. Eksempelvis vi1 måden hvorpå 
milj0sp0rgsmål opfattes og behandla på i virksamheden, have en helt afg@rende 
betydning, når man skal vurdere mulighederne for fxks at indføre miljnstyring. 

Opfatter man eksempelvis virksamhedens milj0sp!argsmål som tilstrzkkelige alvorlige, 
anser man det for virksamhedens ansvar at g!are noga ved milj0sp0rgsmål og mener 
man at virksamheden har moralske forpligtigelser ud over at skulle tjene penge? Og 
er der forskelle i den måde hvorpå ledelse og medarbejdere vurderer disse spflrgsmål? 

Svarene på sådanne spnrgsmål kan vzre gode indikatorer på, hvorledes en mil- 
jestyringsproces vi1 forlobe i en given virksomhed. En konsulent der skal stå for at 
igangsztte miljaarbejdet i en virksamhed, vi1 derfor ofte have lige stor gavn af at 
gennemf0re en kulturaxlyse, som ved at lzse virksamhedens årsberetning. 

Denne tilgang ti1 organisationerne og deres uformelle sider er b1.a. beskrevet af Schein 
(1986). Schein definerer kulturen i en organisation som: 

“et monster af grundlzggende antagelser - opfundet, opdaget eller 
udviklet af en given gruppe efterhånden som den lzrer at håndtere 
sine problemer vedrarende ekstern tilpasning og intern integration, og 
som har vist sig at vzre vzrdifuldt, og derfor er blevet videregivet ti1 
nye medlemmer, som den rigtige måde at opfatte på, tanke og f0le på 
i relation ti1 disse fzenomener” (Bakka og Fiveldal, s. 110, 1995). 

1 denne forståelse af virksamheden tillzegges dens kultur en afgexcnde betydning. 
Kulturen er bla. bestemt af den måde man tznker og taler på, den måde man omgåes 
på og de vzrdier man vaerdsztter, aspekter der generelt er swre at beskrive. Kulturen 
er da også generelt SVZY at sate på tekst, i modsaning ti1 den formelle organisation, 
der let kan beskrives i diagrammer. 
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At den uformelle organisation har betydning, kan man let overbevise sig om selv ved 
et overfladisk studie af en given virksomhed. Eksempelvis vi1 der på tro& af 
beskrevne forre+gsgange og kommandoveje i enhver virksamhed findes talrige 
eksempler på b&lutninger, der fo&ber helt uden for den beskrevne formelle 
organisation og på faktuelle forhold der står i skarp modsaning ti1 beskrivelser i 
m!adereferater og notater. 

Teorier om organisationer som politiske systemer 
1 mange amerikanske teorier tager man udgangspunkt i at virksomhedsledelse 
udelukkende er et anliggende for ledelsen. Man tager det med andre ord for givet, at 
ledelsens mål for virksamheden forstås, accepteres og efterleves af medarbejderne i en 
virksamhed - at “alle traekker på samme hammel”. March og Cyert (1963) påpeger 
imidlertid at dette langt fra altid er tilfzldet. En virksamhed skal snarere forstås som 
en samling af akturer, der gensidigt fastholder hinanden i en ganske bestemt 
magstruktur. Virksamhedens ledelse bliver if@lge denne forståelse af virksamheden 
som et politisk univers, snarere ti1 en “forhandlet” ledelse end ti1 en “ledet ledelse”, 
hvor ingen - heller ikke ledelsen har den totale magt. 

March og Cyert (1963) skriver, at det kun giver mening at tale om målsaninger når 
det gzzlder individer. Derimod kan organisationer have “noget” analogt - en slags 
kollektive målsztninger. Mach og Cyert skriver, at disse kollektive mål bestemmes 
af koalitioner ved f.eks. forhandling. Forhandlingsresultatet afhznger af, hvilke 
magtmidler de enkelte akwrgrupper har ti1 rådighed. Ti1 gengeld kan en enighed om 
et givet mål vae ekstra stzrk, netop fordi den er resultat af forhandling. I en 
omstillingsproces hvor f.eks. milj@styring skal indføres, er det således vigtigt at 
erkende, at forlnbet og resultatet af miljrastyringen er under politisk indflydelse. 

Opfattelsen af, at organisationer er underkastet en forhandiet ledelse, hvor både 
ledelse og medarbejdere og deres organisationer sidder med ved bordet, betegnes ofte 
som pluralistiska6. 1 den pluralistiske apfattelse af organisationen går man ud fra, at 
uenighed ligefrem kan vzere en kilde ti1 udvikling. Man går tillige ud fia at en 
organisation, hvor de enkelte aktBrer er uenige, gennem forhandling kan “holde 
hinanden i skak”, således at ingen opnår for stor magt. 

Den politiske forstå& af virksamheden er beskrevet i teorien om den sociale forfat- 
ning, der tager udgangspunkt i, at virksamhedens kultur og magtforhold er et 
produkt af en forhandling mellem ledelse og medarbejdere. Teorien om en 
virksamheds sociale forfatning er udformet af Hildebrandt og Seltz (1989) med tyske 
metalvirksamheder som empirisk grundlag. Olsén og Clausen (1994) har beskrevet 
teorien i dansk perspektiv, idet der tages udgangspunkt i et dobbelt perspektiv, hvor 
virksomhedskulturen er et produkt ikke bare af medarbejdernes og ledelsens gensidige 
enighed, men også af deres konflikt om vzsentlige områder i virksamhedens drift. 

Den sociale forfatning forstår virksomhedskultur som et produkt af historiske fo&b. 
Olsén og Clausen anvender metaforen stimetpolitik om den sociale forfatning, og 

86 Den politiske opfarrelse af organirarionerne er en typologi berrående af rre typer, nemlig enheds- 
arganirarionen, den radikale og den pluralisiske. 1 enhedmrganirarionen går man ud fia ac alle er enige 
om mål og beroner i der hele raget enighed. 1 d en radikale model går mm ud fia ar ledelse og 
medarbejdere ingen rom hels fz&s inreresser har. 1 den pluralirrirke model går man ud fia ar de 
forskellige inrererrer holder hinanden i skak. 
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denne metafor kan vzre med ti1 at forklare, hvorfor det kan vaere svaert at 
gennemfore udviklingsprocesser i virksamheden, hvad enten det drejer sig om ny 
teknologi, nye organisationsformer eller miljostyring. Eftersom hele virksamhedens 
regelapparat ofte er et imojsommeligt forhandiet produkt, vi1 der altid vaere en 
vaesentlig inerti mod forandringer. 

Olsen og Clausen skriver også, at eksistensen af en social forfatning i virksamheden 
kan komme ti1 at virke som en bremse, hvis et emne er politisk uegnet. Et eksempei 
kan vaere arbejdsmiljoforhold, som i hoj grad er styret af aftaler mellem arbejds- 
markedets parter og gennem lokale aftaler. Et andet -eksempel er indforelse af 
miljolon, idet lonforhold i hoj grad er styret af aftaler. 

Indforelse af miljostyring i en cateringorganisation er derimod et godt eksempel på 
et emne, der er politisk egnet og dermed åbent for aendringer. Måden hvorpå 
miljosporgsmål håndteres er nemlig kun i ringe grad styret af en social forfatning og 
både medarbejdere og ledelse vi1 kunne enes om at en indsats for miljoet er vigtig. 
Denne enighed vi1 tillige kunne styrkes af det faktum, at en indsats for miljoet ofte 
vi1 kunne gennemfores uden at det griber ind i feks. virksamhedens indtjeningsfor- 
hold, og i nogle tilfazlde endda vi1 kunne betyde oget indtjening som falge af en 
opnået konkurrencefordel eller som falge af ressourcebesparelser. 

Det betyder, at det for miljoet i srerlig grad er muligt at tage udgangspunkt i et 
samarbejdsperspektiv, hvor medarbejdere og ledelse ikke nodvendigvis har precist de 
samme interesser, men hvor miljoarbejdet alligevel kan fore ti1 positive resultater for 
både ledelse og medarbejdere. 

Generelt kan man opfatte den sociale forfaxning som en stabil tilstand. Alle 
aendringer, feks. organisationsudvikling, teknologisk udvikling, miljo- eller kvalitets- 
styring kan opfattes som faktorer, der kan udgore en trussel eller belastning mod en 
eksisterende social forfatning. 

Ikke alle aktorer i en virksomhed vi1 vzre interesserede i den udvikling af organisatio- 
nen og de zndringer, som miljostyringen forer med sig. Hvis ledelsen eksempelvis 
tager initiativet ti1 at indfore miljostyring, kan det samtidig vaere et vink ti1 de berorte 
mellemledere om, at miljoforholdene i virksamheden ikke har vzret styret 
tilstraekkelig hidtil. Samtidig vi1 miljogennemgangen hojst sandsynligt afdzkke 
forhold og procedurer, der ved nzrmere eftertanke ikke er fornuftige. Og endelig kan 
man risikere at miljostyringen kommer ti1 at konflikte med eksisterende magtbaser 
i virksamheden, således at de ansvarlige må afgive en del af deres magt ti1 “mil- 
j0styringen”. 

Når der ofte er problemer med at få miljostyring ti1 at fungere optimalt, er det 
sjmldent på grund af selve miljostyringsidéen, men fordi enhver zndring - i dette 
tilfaelde miljostyringen - også skal fems ud i livet. Her står man over for nogle 
organisationelle barrierer. Forskellige medarbejdergrupper skal arbejde sammen og 
synes om idéen, der skal laves om på eksisterende rutiner, og alle skal blive ved med 
at synes, at det er relevant, ikke bare når andringen gennemfores, men også bagefter. 
Det er derfor en god idé, udover de tekniske forandringer, at tage udgangspunkt i, 
at en aendring af organisationen er en vigtig forudsztning for miljostyringen. Ti1 
genguld tilbyder miljostyringsarbejdet samtidig en nzrliggende mulighed for en 
udvikling af organisationen. 
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Netop fordi virksamhedens mål besternmes gennem forhandling er de enkelte 
akt0rers holdninger ti1 nye tikag i virksamheden af stor betydning. Med denne 
virksomhedsforståelse bliver sp0rgsmålet om, hvad de enkelte akt0rer får ud af at 
deltage i et milj0styringsprojekq centralt. Det samme gaelder sp0rgsmålet om hvordan 
et milj0styringsprojekt indrettes, så alle aktmer får noget ud af det. Sobanek et al. 
(1996) skriver at milj0initiativer, for at skulle blive succesfulde, som minimum skal 
vzre neutrale med hensyn ti1 ulemper for de medarbejdere, der skal f0re dem ud i 
livet. Allerhelst skal de naturligvis betyde positive resultater for medarbejderne. 1 
samme unders0gelse skriver Sobanek, at 49 % af medarbejderne i tyske virksamheder 
mener, at der skal gennemf0res flere milj0initiativer på arbejdspladserne og man kan 
således i de fleste tilfaelde forvente, at medarbejdernes grundlreggende holdninger ti1 
milj0initiativer er positive. 

Teorier om organisationer i forandring 
Når virksamheder i stigende grad aplever en turbulent omverden betyder det 
samtidig at der bliver stillet nye krav ti1 måden at organisere virksamheder på. Det 
betyder at virksomhederne må omstille og udvikle sig. Her kan de nzvnte teorier om 
virksamheder som laerende, som kulturelle, som politiske og som humane systemer, 
danne forbillede for organiseringen af virksamheden. Disse teorier har primaert 
forstået organiseringen af virksamheder som noget stationzen, ud fm en idé om at der 
må findes ea bedste måde blivende at organisere en given virksamhed på. 

Der er imidlertid ikke meget der tyder på, at der findes een bedste måde at organisere 
virksamheden på. Eftersom turbulens og uforudsigelighed er den faste ramme om 
virksamheden, krzves ikke ea bestemt organisationsstruktur, men en organisations- 
struktur, der hele tiden aendrer sig, mermest som en am0belignende organisme, der 
er i konstant forandring uden nogen sinde at finde en stabil struktur. 

Eksempler på mål som virksamheden 0nsker at nå kan vaxe “at g0re noget ved 
milj0et”, “at få styr på kvaliteten”, “få orden på arbejdsmilj0et”. Disse mål bliver 
således ikke bare et sp0rgsmål om implementering af systemer, men om organisa- 
tionsudvikling -om gennemgribende zndringer af organisationen og et sp0rgsmål om 
en organisation, der kan rumme den evige forandring. 

Det er derfor derfor langt fm udelukkende et sp0rgsmål om at tage imod ledelses- 
litteraturens mange eksempler på “n0glefzrdige” eller “balt on” styringssystemer, i 
form af f.eks. kvalitetsstyring, milj0styring, arbejdsmilj0styring eller hygiejnestyring 
efter HACCP-modellen, men at forstå dem som metoder der skal implementeres i 
virksamheden gennem en planlagt organisationsudviklingsproces. 

Et faelles trzek for mange projekter der barer overskriften kvalitets-, milj0-, 
arbejdsmilj0- eller hygiejnestyring er, at man har et ganske godt billede af, hmd 
resultatet skal blive, men at den store tidfordring ligger i at finde frem til, hvordan 
man skal få implementeret de zndringer der er n0dvendige for at nå det amskede 
resultat. Med andre ord hvordan sikrer man, at alle i organisationen medvirker, at de 
bliver ved med at medvirke og ikke falder tilbage ti1 gamle måder at g0re tingene på. 

Indf0relse af milj0styring i en cateringorganisation er et godt eksempel på en 
udviklingsproces hvor udfordringen ligger i at få idéen implementeret. Man står over 
for organisationelle barrierer, forskellige medarbejdergrupper skal arbejde sammen og 
synes om idéen, der skal laves om på eksisterende rutiner, og alle skal blive ved med 
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at synes, at det er relevant, ikke bare når zndringen gennemfnres, men også i 
fremtiden. Det er derfor en god idé udover de tekniske forandringer ar tage 
udgangspunkt i at en zndring af organisationen er en vigtig forudsztning for 
miljrastyringen. Ti1 geeld tilbyder milj@styringsarbejdet så samtidig en nzrliggende 
mulighed for en udvikling af organisationen. De ledelsesteoretiske principper der går 
under navnet organisaiionsudvikling (organisational development) og forandrings- 
ledelse (change management) fokuserer specielt på hvorledes zndringer fnres ud i 

livet, og hvorledes der kan skabes rammer om en virksomhed i konstant forandring. 

1 forbindelse med organisationsudvikling o g forandringsprocesser er det interessant 
at vide hvad der driver denne udvikling. Her er organisationens struktur og dens 
aktmer 10 centrale begreber. Tidligere har man forstået sociale forandringsprocesser 
i organisationen enren ud fra en såkaldt aktmvoluntauistt tilgang, eller ud fm en 
såkaldt struktMrdeteninistlsk tilgang. 1 den aktnrvoluntaristiske tilgang forstås 
hzndelser primat som et resultat af aktarunes handlinger. 1 den strukturderermi- 
nistiske tilgang er det decimod strukturerne, der lr bestemmende for konkrete 
hzndelser. Ved en “haendelse” kan der f.eks. forstås en organisationsudvikling eller 
zndring - f.eks. gennemf~relse af milj@styring. Et centralt spBrgsmål bliver således om 
denne “hzndelse” sker på initiativ af aktwzrne, eller som en fnlge af strukturerne. 
Svaret på dette sp0rgsmål er, ar. både aktBrer 08 strukturer er vigtige. Der er tale om 
et dynamisk sanspil som illustrera i figur 4.4. 

f-y--yi 
stlukturer Aktmer 

u 

Figur 4.4 Aktiirlstrukturdualisme. Figuren illustrerer det faktum at “aktnrer hand- 
ler på baggrund af strukturelle betingelser og at der gennem handlingeme 
etableres nye strukturelle betingelser”. 

Det dynamiske samspil mellem aktrzrer og strukturer udtrykker Hansen (1993, cf. 
Lassen 1996) udtrykker denne dualisme således: 

“akwrer handla på baggrund af strukturelle betingelser, og gennem 
handlingerne etableres der nye strukturelle betingelser.” 

Leavitt’s systemmodel (1965, cf. Bakka og Fivelsdal 1994) pointerer også samspillet 
mellem akwrer og strukturer, men inddrager desuden organisationens opgavw, det vi1 
sige de produkter, den lever af at producere, samt organisationens vwzvkt+r, det vi1 
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sige de redskaber, metoder og den teknologi den anvender ti1 at producere det givne 
produkt. 

Modellen, der 6s illustreret i figur 4.5, understreger også, at zndringer ved en af 
faktorerne kan påvirke de andre, og den understreger derfor vigtigheden af at tage alle 
forhold i betragtning ved gennemfw&e af zndringer. Man kunne f.eks. forestille sig 
indftirelse af milj0styring ville f+xe ti1 en undret organisation, en organisation der 
igen vi1 kunne påvirke de opgaver virksamheden kan udfm-e. Den zndrede organisa- 
tionen vi1 omvendt kunne påvirke aktererne f.eks. i retning af en udvikling af de 
mermeskelige ressourcer, et resultat der igen vi1 betyde behov for en organisation, der 
kan rumme denne udvikling. 

Strukturer 

Opgaver Hjzlpemidler 

-\\\././ 
Aktmer 

Figur 4.5 Leavitts systemmodel. Figuren illustrerer de tire faktorer der har saxlig 
betydning for zndringer i organisationer, som f.eks. i forbindelse med 
organisationsudvikling. 

Samlet teoriforståelse 
1 de to furste dele af kapitlet har jeg gennemgået de principper ti1 styring af 
miljnforhold som organisationer har ti1 rådighed, samt en rzkke af organisations- 
sociogiens forståelser af den måde organisationer opfnrer sig på. 1 denne sidste del ger 
jeg rede for min samlede forsråelsesramme, der udgtir den platform hvorpå jeg 
gennemforer det konkrete casestudie. Jeg har valgt at opdele denne forståelsesramme 
ud fia tre vzsentlige sp0rgsmål: Hvor godt egnet er milj~styringsmodellen og hvilken 
rolie spiller organisationen selv? Hvordan er samspillet mellem organisation og 
konsulenten i milj@styringen og hvordan sker der en udvikling af organisationen 
samtidig med, at den bliver i stand ti1 at lzre? 

Milj0styringsmodellen og organisationen 
Jeg har taget udgangspunkt i, at miljBstyringen og dens PDCA model er det rigtige 
grundlag i den konkrete case. Modellen, der bygger på virksamheders erfaringer med 
at få sat kvalitetsarbejdet i organisatoriske rammer, er velegnet ti1 at håndtere 
virksamhedens egne processer, og lzgger med sin cykliske natur op ti1 et mil- 
jnstyringen hele tiden er på organisationens dagsorden. Jeg har desuden taget 
udgangpunkt i, at der må vzre en tzt sammenhzng mellem den sociale og den 
tekniske side af miljnstyringen - er dynamisk samspil. Virksamhedens mnsker om 
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tekniske milj@fremskridt skulle gerne f0re ti1 et Bnske om sociale forandringer i 
organisationen - forandringer, der samtidig gew at virksamheden lettere er i stand ti1 
at opnå og fastholde disse fremskridt. Opnåelsen af de tekniske fremskridt skulle 
gerne i sig selv f0re ti+n udvikling af organisationen, en udvikling der itilger af den 
Bgede motivation og Srganisaroriske lzring, der kan vzx et af resultaterne af de 
milj@mzssige fremskridt. Det dynamiske samspil mellem teknik og organisation kan 
illustreres som vist i figur 4.6 

Figur 4.6 Samspil meliem tekniskog social miljestyring. Figuren illustrerer, hvor- 
ledes det cykliske samspil mellem tekniske/milj@mzssige fremskridt og 
udviklingen af organisationen kan tankes at forhabe. 

Jeg Legger samtidig i min teoriforståelse op til, at en analyse af den organisation der 
skal indfue miljastyring, er vigtig. Det er således vigtigt at forstå hvilken type af 
virksomhed milj0styringen skal indf+xes i. Hvordan er den organiseret, hvordan er 
dens virksomhedskultur, hvilke interessenter og aktwer findes der, hvilke interesser 
har de, hvorledes ser magtforholdene og hvorledes kan akt0rer og interessenter 
bringes på banen i miljmstyringen? Hjzlp ti1 at svare på disse sp0rgsmål finder vi i 
organisationssociologiens forståelser af organisationer som maskinburaukratiske 
systemer, som systemer af mennesker, som kulturstyrede systemer og som politiske 
systemer 

Fra den bureaukratiske forstå& af organisationen og dens medarbejdere ved vi, ar 
de tayloristiske principper nok kan vzre velegnede ti1 organisationer med faste 
opgaver og i rolige omgivelser, men uegnede når organisationer står over for 
forandringsprocesser og udfordringer som eksempelvis indfexelse af miljrxtyring. Vi 
kan derfor med fordel analysere en organisation for tayloristiske trzk i forbindelse 
med milj@styringen. 

Forståelsen af organisationer som mermeskelige systemer Legger vqt på, at 
medarbejderne kan motiveres for en sag og ar motiverede medarbejdere er en vigrig 
ressource og i mange tilfzlde en forudsztning når virksamheden står OWT for en 
krzvende opgave. 1 forbindelse med den forandringsproces som milj0styring er, bliver 
medarbejderne vigtige forandringsagenter, medarbejdere der ikke bare besidder viden, 
men som også udnytter og bliver underswxret i at udnytte denne viden, i det 
praktiske arbejde med milj&niCxiver. 
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Den politiske forståelse af organisationer understreger, at organisationer ikke bare skal 
betraga som styrede af ledelsen, men som en koalition bestående af forskellige 
aktmrer. Det betyder at organisationer ikke har ubegrznsede handlernuligheder i 
miljBstyringen, men må lade disse muligheder afhzenge af akt~rernes indbyrdes 
magtforhold og at parathed over for f.eks. milj@styring er afhzngig af de interne 
politiske magtforhold i en organisation. En analyse af akwxerne, deres interesser og 
indbyrdes magtforhold er således en vigtig del af et miljmstyringprojekt. 

Fra forståelsen af virksamheden som styret af kulturer ved vi, at virksomhedskulturen 
er en vigtig parameter i forandringsprocesser som f.eks. indfw&e af milj!astyring. 
Virksamhedens muligheder for at få succes med forandringsprocessen kan ikke bare 
bed@mmes ud fia en analyse af den uformelle organisation. Også dens uformelle sider 
er vigige. Det gzlder f.eks. den måde der tankes på, den måde medarbejdere omgås 
hinanden på og den måde ledelse og medarbejdere omgås hinanden på. Hvilke 
holdninger er fremherskende når det gzlder milj@, mkologi og bzredygtighed og 
hvordan omtales disse begreber i virksamheden? Hvordan tanker organisationen og 
dens medarbejdere på milj~sp~rgsmål og hvilke vzrdinormer har de? 

Samspillet mellem organisation og konsulent 
Indførelse af milj0styring er for de flate organisationer noget helt nyt. Det betyder 
at man i de fleste tilfzlde, dels organisera indf0relsen som et projekt, dels tilknytter 
en eller anden form for ekspertise eksempelvis i form af en konsulent. Det gzlder 
også i forbindelse med det konkrete casestudie. Jeg valgte at tage udgangspunkt i en 
organisering af asen, hvor jeg som konsulent spillede en afgnrende rolle. 

Her er det afgorende at der er en veldefineret forståelse for samspillet mellem 
konsulent og omgivelser og for hvorledes dette samspil virker ind på milj0styringen. 
Denne forståelse finder vi i proteskonsultationsmodellen. 1 denne model indtager 
konsulenten pladsen som katalysatorens’. Konsulenten indgår med gode råd, men 
undgår at overtage ejerskabet ti1 problemerne. Konsulenten fokuserer på processen 
og peger på muligheder for at få hjdp, men påtager sig ikke IBsningen af konkrete 
opgaver. Det er nemlig vigigt for den videre forankring, at evnen ti1 at udf0re de 
praktiske opgwer i forbindelse med miljastyringen bevares i organisationen, og at den 
derved apbygger kompetente. 

Det er således ikke konsulenten der påtager sig at sate målere op ti1 en elmåling, 
men det kan vaere konsulenten der skaffa navnet på den person i elselskabet der kan 
yde bistand. Det er ikke konsulenten, der samler erfaringerne fra miljtistyringen op, 
men det kan vzre konsulenten, der suger for, at dette arbejde bliver igangsat. Det 
er heller ikke konsulenten der skriver rapporten, men det kan vzre konsulenten der 
kommer med forslag ti1 en disposition. 

Organisationsudvikling og laering 
Den sidste del af min teoriforstå& vedrmrer den måde hvorpå organisationen 
udvikler sig i retning af en miljastyrende organisation. Skal milj@styringen forankres 
må der nemlig vzre forudsztninger ti1 stede for denne forankring. I’rincipperne for 
den lzrende organisation er velegnede i den forbindelse. De anviser muligheder for 

SI Metaforen er henrer fia kemiens verden. Her er en karalyraror er rrof hvis rilsredevarrelre er nmdvendig 
i en kemisk procer, men rom ikke forbruges under processen. 
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at organisationen igennem milj0styringprocessen blivende apnår en Bget kompetente 
ti1 at gennemf!are projekter, og dermed ti1 at forny og udvikle sig. 

Samtidig er disse principper velegnede som grundlag for at organisere og håndtere 
problemfelter, der er i konstant forandring. Netop milj0 og catering er et godt 
eksempel på et emne, der er i en sådan forandring. Dels aendrer forståelsen af 
miljnsp!argsmål sig ltibende efterhånden som vores viden på dette felt @ges, dels er 
omgivelserna krav ti1 cateringorganisationerne i konstant forandring som følge af 
strukturelle zndringer i samfundet, og endelig zndrer cateringorganisationernes 
konkurrencebetingelser sig lnbende, ligeledes som f@lge af strukturelle zndringer i 
samfundet. 

En lzrende cateringorganisation er en organisation, som 10bende er i stand ti1 at 
omstille og udvikle sig, som konkret i forhold ti1 miljDet er i stand ti1 at organisere 
sit milj!aarbejde og følge udviklingen på miljwmrådet, og som dermed lvbende er i 
stand ti1 hurtigt at agere på milj~sporgsmål. Samtidig er den i stand ti1 at indarbejde 
den vida den apnår gennem arbejdet med miljospnrgsmål, i en slags kollektiv 
bukommelse, som hele cateringorganisationen kan trzkke på. 

Skabelsen af en lzrende cateringorganisation kan ske ved at etablere en kultur, hvor 
der stilla kritiske spnrgsmål og hvor det sikres at organisationen 10bende er stad ti1 
at indarbejde zndringer. Det kan ske ved at skabe praktiske rammer for det 
samarbejde med andre typer af miljwiden som er wdvendig. Har cateringafdelingen 
ikke selv den rwdvendige viden må den overveje hvorledes der skabes netvzrk og 
kontakter ti1 andre vigige aktnrer, f.&. leverandwzr, andre afdelinger i virksom- 
heden, myndigheder eller forskex. Det kan også ske ved at etablere en kultur hvor 
der åbnes for eksperimenteren og hvor der er tolerante for de fejl der naturligt f0lger 
af eksperimenter. 

Den lzrende organisation er de sa af organisationsmzssige kendetegn som skal vzre 
med ti1 at “klzde virksamheden på” ti1 at gennemfare milj!astyringen, og i anden 
omgang mere permanent indbygge lzring i virksamheden og dermed skabe et 
forbedret udgangspunkt for gennemf0relsen af andre udviklingsprojekter og for 
organisationsudvikling. 

At apbygge rammer for lzxing betyder også at skabe gode rammer for projekt- 
arbejdet, fordi netop projektarbejdet er en god måde at organisere losning af nye og 
hidtil ukendte opgwer på. Det betyder at organisationen må satse ressourcer på at 
tanke i projekter, skabe gode rammer for gennemf~relsen af projekter, uddarme med- 
arbejdere og projektledere og at opsamle den viden der apnås om projektledelse. 

1 forbindelse med projektarbejdet er det szrlig vigtig at organisationen skaber 
proaktive betingelser for den måde hvorpå omgivelserne analyseres. Metoder ti1 at 
analysere aktarers interesser og succeskriterier, mulige problemer og perspektiver 
forbindelse med opstart af projekter, kan vzere med ti1 at sikre at projekter ikke bare 
germanfares ud fia en analyse af de nuvzrende forhold i omgivelserne, men at de 
gennemfares ud fia en analyse, der også tager h0jde for udviklingen i en omverden 
der besidder en hoj grad af uforudsigelighed. 
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5. Introduktion til virksomhedscase 

1 kapitel 3 przsenterede jeg farst det metodegrundlag jeg vi1 bruge i den empiriske 
del, mens jeg i kapitel 4 przsenterede en rzkke principper for hvorledes organisatio- 
nen kan håndtere sit milj0arbejde sammen med en rzkke organisationssociologiske 
teorier. Jeg rundede kapitlet af med overvejelser om hvorledes disse principper og 
metoder ti1 styring af miljwzt og de organisationssociologiske teorier afspejler sig i 
opbygningen af projektets empiriske del. 

1 dette kapitel vi1 jeg introducere det axstudie, som udgmr projektets empiriske 
grundlag og g0re rede for en rzkke valg i forbindelse med organiseringen af 
axstudiet. 

Som allerede omtalt i indledningen, er det naturligt for en cateringorganisation ar 
anskue sine miljw&tioner primat i forhold ti1 det, der sker i k0kkenet og som den 
selv kan styre, og sekunda-t i forhold ti1 det der sker i primaproduktionen og 
forzdlingsleddet, og som den ikke på samme måde selv kan styre. 

Lidt forenklet kan man sige, at cateringorganisationens milj0styring må omfatte dens 
“egen” milj!astyring, samt en styring der ligger i indk~bsgra&laden med leveran- 
dnren. Den interne miljnstyring kommer altså ti1 at dreje sig om det procesorientere- 
de, mens den virksomhedseksterne miljastyring kommer ti1 at dreje sig om det 
produktorienterede. 

Cateringorganisationen må basere den produktorienterede styring på livscyklusbe- 
tragtninger. Resultatet af en livscyklusvurdering af et produkt vi1 således vzre et godt 
beslutningsgrundlag i en vurdering af storkakkenets råvara i indkabssituationen. Det 
er leverand0ren der i dette tilfzlde må stille dokumentation ti1 rådighed, mens 
kakkenet eventuelt i samarbejde med indk!absafdelingen må have den forrmdne 
kompetente ti1 at foretage den milj0mzessige vurdering af resultaterne. 
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Mens milj0styringen således indtager en central plads i det milj0arbejde, der har med 
cateringorganisationens egne processer at g0re, så indtager livscyklusvurdering en 
central plads når det gz+ler det milj0arbejde, der har med selve indk0bet og dermed 
med leverand0ren at g&. 

1 forbindelse med det konkrete casestudie valgte jeg bevidst at fokusere på den interne 
milj0styring i cateringorganisationen. Der er efter min apfattelse her den mest 
interessante udfordring ligger kombinationen af det organisationsmazssige og det 
tekniske. 

De principper for milj0styring der hidtil har varet anvendt og de teoretiske 
forståelser af organisationer og deres forandringsprocesser udgerr det teoretiske 
grundlag for overvejelserne for hvorledes man i det konkrete casestudium kan indf0re 
milj0styring i en cateringorganisation. En milj0styring der 

er en blivende og fr:~:ntidsorienteret ramme om organisationens milj0arbejde 

kombinerer forståelsen af milj0styring som teknisk og organisationssociolo- 
gisk disciplin 

forstår styring som både ledelsens og medarbejdernes indsats i milj0styrings- 
arbejdet 

f0rer ti1 en udvikling af organisationen og setter den i stand ti1 at laere 

forholder sig til både de eksterne milj0relationer og ti1 de virksomhedsinterne 
milj0relationer 

10bende er i stand ti1 at opdage, analysere og håndtere kommende mil- 
j0problemer 

Etablering af casestudiet 
Jeg valgte at belyse denne problemstilling empirisk ved at gennemf0re et casestudie 
og måtte derfor finde en konkret cateringorganisation, der var parat ti1 at indf0re 
milj0styring og som var indstillet på at fungere som eksperimentarium for den 
skitserede problemstilling. Det lykkedes at finde frem ti1 en sådan cateringorganisa- 
tion i virksamheden Nova Nordisk A/S. 

Virksamhedens og mine interesser viste sig at kunne kombineres og resulterede i en 
gensidig aftale med virksamhedens cateringledelse om at bruge dens organisation som 
case. For mig skulle den vzre forskningscase og for virksamheden skulle den vzre 
et udviklingsprojekt, der foregik i et hj0rne af organisationen og hvis resultater senere 
kunne udnyttes i resten af cateringorganisationen. 

Det er på denne baggrund, at konstruktionen af den konkrete case skal forstås og det 
afspejler sig også i den dialogorienterede arbejdsform, der var kendetegnende for 
casen. Jeg fik som forsker mulighed for at behandle den opstillede problemstilling 
rent empirisk og virksamheden fik mulighed for at få konsulenthjzlp ti1 sin 
milj0styring. 
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Det er imidlextid ikke kun tale om rene fordele for begge parter i et sådant 
forsker/virksomhedssamarbejde. Såvel forsker som virksonhed må affinde sig med 
kompromiser i~casefo&bet. Virksonheden er som regel interesseret i en hurtig, 
konkret probler&sning, mens forskeren typisk er nere interesseret i generaliseringer 
og problematiseringer. Der er gjort rmje rede for de teoretiske og metodemzssige 
aspekter af denne form for dialogforskning i metodekapitlet. 

Som det allerede er omtalt i metodeafsnittet, så er det at gennemføre casestudier 
kendetegnet ved at involvere studiet af sociale processer i deres naturlige sammen- 
hang. Men netop det at studiet sker i den naturlige sammenhzng i dette tilfzelde 
cateringorganisationen - gDr, at der er en lang rzkke andre aktsrer og strukturer 
involveret i processen end lige netop forskeren og forskningsprojektet. Også den 
organisation der studeres og dens aktnrer “blander” sig i feltet. 

Som forsker var nit udgangspunkt en konkret problemstilling i forhold ti1 det at 
arbejde med milj0 i catering, og behandlingen af denne problemstilling måtte 
wdvendigvis ske i et konkret felt en passende cateringorganisation. 

Udgangspunktet for cateringorganisationen var et konkret @*ske om at apbygge en 
ramme for sit miljtiarbejde og at denne ramme skulle apbygges gennem et konkret 
udviklingsprojekt. Det dobbelte indhold i projektet er illustreret i figur 5.1. 

Figur 5.1 Projektets dialogkarakter. Figuren illustrerer projektets dobbelte 
karakter som dels et forskningsprojekt, dels som et virksomhedsintemt 
udviklingsprojekt for Nova Nordisk. Det @verste forI@b viser vigtige 
milepAe i det virksomhedsinteme projekt, mens det nederste forlBb 
illustrerer vigtige milepzle i forskningsprocessen. 

Planlangning af casestudiet 
Med den skitserede konstellation mellem forsker og virksonhed kunne jeg nu 
begynde at planlzegge et forlob, der på den ene side kunne udgwe et eksperimen- 
tarium for mig, og på den anden side et konkret pilotprojekt for virksonheden. 

Det var vigtigt for mig ikke at komne ti1 at påtage mig afdelingens problemer og at 
blive bundet op af praktiske g+xemål i forbindelse med milj0styringen. Jeg aftalte 
derfor med ledelsen i cateringafdelingen, at jeg skulle fungere som proteskonsulent. 
Opgaverne skulle omfatte rådgivning om planlzgning og gennemf0relse af projektfor- 
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ltibet, rådgivning om apsamling af miljBdata, samt gennemf~relse af behandling og 
analyse af milj0data. Dertil kom alle de forskningsrelaterede opgaver. 

Cateringafdelingen og åens medarbejdere skulle varetage den praktiske projektad- 
ministration og gennemfarelse af projektet ligesom de praktiske opgaver i forbindelse 
med milj@styringen som f.eks. registrering og dataapsamling. 

Kontakten ti1 cateringafdelingen skulle foregå primat ganen cateringledergruppen 
som bestod af fire cateringleda+ der havde reference ti1 en servicecenterchef. 
Meningen var, at chefen for servicecentret skulle f0lge projektet men ikke direkte 
involveres i det. 

Jeg valgte sammen med virksonheden at gennemfeze det casebaserede miij@styrings- 
projekt som et pilotprojekt” L en del L$ cateringfunktionen. Meningen var, at 
projektet senere skulle danne baggrund for implementering i resten af cateringorgani- 
sationen. Det ville betyde en fordel i form af en mindre og nere overskuelig case. For 
virksonheden var fordelen ved en trinvis gennemfewelse, at den kunne spare både tid 
og penge ved at indhoste v;erdifulde erfaringer f0r en fuldskala implementering. 

Aktmer og strukturer i casestudiet 
For at kunne forstå betingelserne for at indfare milj@styring i en cateringorganisation 
som den konkrete, er det n~dvendigt at indkredse, hvilke akt0rer og strukturer i og 
omkring en virksonhed der spiller ind og kan tankes at komne ti1 at spille ind i 
milj0styringen. Disse aktBrer og strukturer er nemlig faktorer, der kan have en 
indflydelse på milj0sp0rgsmå.l og som, såvel i positiv som i negativ retning, kan 
takes at påvirke milj!astyringen. 

Det er klart, at Dnsket om at indfare miljnstyring ti1 en vis grad burider i strukturelle 
betingelser i samfundet. Betingelser der g!ar, at virksonheder forventes at indfare 
rammer for, hvorledes den håndterer mi1j~sp~rgsmå.l. Disse forventninger kommer 
fra myndigheder, kunder og offentlighed. Der er eksempelvis etableret en mak- 
ningsordning, der bel~nner milj&nitia.tiver i catering, og cateringoperaturer stilla 
allerede nu over for krav om dokumentation for dens miljwrbejde ved udbud af 
cateringopgaver. 

Disse kendsgerninger h0rer ti1 de strukturelle betingelser for milj0styringen. Men som 
det er omtalt i de teoretiske overvejelser omkring organsationsudvikling, udg0r de 
strukturelle betingelser kun en af determinanterne for zndringer; Aarerne udgex en 
anden varsentlig determinant. 

De primzere aktorer er naturligvis dem, der i en cateringafdeling har en urniddelbar 
interesse i milj0styringen. Det gzlder både dem der i furste omgang skal indføre 
miljestyringen i pilotskala, og dem som senere skal fungere med den idet daglige. Det 
drejer sig om medarbejdere, arbejdslederP og cateringlederego. Men derudover er 
der en rzkke sekundzre aktarer, der også vi1 kunne påvirke mlijastyrmgen. F@rst og 

Ogrå beregnet rom kanrine eller kmkkenledere 

Ogrå benswnr careringledere. 
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fremmest vi1 koncernledelsen, virksamhedens milj~afdeling og andre afdelinger i 
virksamheden, fxks. rengmingsafdeling, indkabsafdeling og renovationsafdeling have 
en direkte interesse i forlabet og resultaterne. Også cateringafdelingens primzre 
kunder, de ansatte i virksamheden og dens sekundzre kunder, virksamhedens udefra- 
kommende gester, er vigtige aktrarer. 

Også uden for virksamheden er der vigtige aktmer. Det gzelder f.eks. cateringaf- 
delingens leverandmer af både f!adevarer, non-food produkter og udstyr, renova- 
tionsselskaber, mulige konkurrenter i form af private cateringoperatuer, levneds- 
middelkontrollen, milj@kontrollen, BST og arbejdstilsynet. En oversigt over akuzrerne 
er skitseret i figur 5.2. 

Eksterne aktmer Interne aktmer 

Figur 5.2 Aktmunivers. Figuren viser en oversigt over en rzkke af de vigtigste 
eksteme og interne aktmer i mil@styringen. 

Organisering af virksomhedscase 
For både virksamheden og for forskningsprojektet var det vigtigt at få casen 
afgrznset og organiseret. Indfw&e af milj!astyring er i forhoid ti1 cateringafdelingens 
daglige arbejde en hel ny aktivitet. Den slags opgaver 10ses bedst i en projektor- 
ganisation, fordi milj@styringen krzver tvzrfaglighed og en tvzrorganisatorisk tilgang. 

Man er ofte tilb0jelig ti1 at definere et problem og l0se det ud fra den måde 
organisationen plejer at arbejde på, det vi1 sige som en rutineopgave. Men netop 
miljnstyring ligger lang fia hvad en cateringorganisation normalt beskzftiger sig med. 

Jeg valgte at benytte den metode for projektarbejde, der er redegjort for i metodeka- 
pitlet, og som jeg har haft gode erfaringer med i en lang rzkke projekter i 
cateringsammenhzng. Det er en relativt veldefineret metode for, hvorledes projekter 
startes op på et opstansseminar, og for hvorledes der foretages en grundig pro- 
jektanalyse og en efterf@lgende projektplanlzgning. 

Projektorganisationen skulle hjzlpe med ti1 at skabe et forum for arbejdet. Et forum 
der kunne danne ramme for inddragelse af medarbejdere fia andre afdelinger, f.eks. 
eksperter med specie1 kompetente og viden samt for samarbejdet mellem de 
forskellige afdelinger i cateringorganisationen, det vi1 sige k0kkener og kantiner. 
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Samarbejdet og inddragelsen af andre typer af kompetencer gav samtidig en aplagt 
mulighed for at skabe kering i organisationen ved at udnytte den synergi, der kan 
opnås ved at bringe hidtil~ adskilte typer af viden og erfaring sammen. 

Som den praktiske ramme for apstart af projektet valgte jeg at gennemfexe et 
projektopstartsseminar over en hel dag. Fra en rzkke tidligere projekter vidste jeg, 
at netop et sådant seminar ville vzre velegnet ti1 at starre projektet op med den 
forn@dne intensitet og dynamik. 

Dels ville det skabe et forum, hvor de medarbejdere, der rent faktisk skulle deltage 
i miljnstyringsprojektet kunne medes, og dels kunne seminaret bruges ti1 såvel den 
praktiske planlzegning af projektet som ti1 den forskningsmzssige empiriindsamling. 

Der var en lang rzkke sp!zxgsmål, der skulle afklares på dette opstartsseminar. For det 
forste var det vigtig, at cateringorganisationen fik identificeret, hvilke aktwzr der 
skulle involveres i miljnstyringen, hvilke interesser de kunne tankes at have, og 
hvorledes disse interesser kunne udnyttes ti1 at opbygge en milj0styring. 

Det var samtidig vigt&, at organisationen foretog en analyse af hvorledes den ville 
forstå miljrzelationer i cateringsammenhzng. Hvilke miljr.welationer ville den kunne 
g@re noget ved, og ville der overhovedet vaere enighed om hvad begrebet mil- 
jerelationer omfatter? Hvilke synspunkter havde de forskellige akurer i forhold ti1 
miljw4ationer? Ville det vzre muligt at g!zre noget ved alle miljw4ationer på en 
gang? Skulle der foretages en prioritering og i så fald ud fra hvilke kriterier? 

Det var ligeledes vigtig at organisationen planlagde hvorledes den rent konkret ville 
gennemføre milj!astyringsprocessen. Hvilke trin skulle den omfatte og hvornår og 
hvordan skulle de gennemføres? Skulle hele cateringorganisationen inddrages på een 
gang, eller skulle man starte i et hjarne? Var cateringorganisationen overhovedet 
rutet ti1 at gennemfue en opgave af sådanne dimensioner? 

Det var en central del af forskningsprojektets udgangspunkt, at medarbejderne blev 
inddraget og fik lejlighed ti1 at formulere Bruker, udvekslet erfaringer og viden og 
diskuteret deres syn på mulige fremtidige milj!aproblemer. Jeg valgte rent organisa- 
torisk at sikre dette ved at gennemftire et fremtidsvzrksted for medarbejdere og 
arbejdsledere som en del af projektopstartsseminaret. 

Fremtidsvazrkstedets kritik-, fantasi- og strategifaser giver deltagerne en god mulighed 
for at få forholde sig ti1 milj@forhold ud fra en analyse af den mulige fremtidige 
udvikling, og ikke bare ud fra en analyse af nutidige forhold. 

Udtrykt i teoretiske termer giver fremtidwzrkstedet mulighed for, at skabe en 
lzringssituation, der normer sig dobbelt loop kring, hvorimod en traditionel analyse 
af miljmforhold ofte vi1 resultere i en lzringssituaion, der er baseret på fejlrerning og 
single loop kring. 

På grund af den begrznsede tid der var ti1 rådighed her var det nodvendigt at valge 
en komprimeret gennemf~relse. En oversigt over programmet for projektopstartsse- 
minaret findes i figur 5.3. 
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Projektarmlyse 

I 

Analyse af interessenter 

Analyse af problemer 

Analyse af perspektiver ag muligheder 

I 
I 

,’ Projektplanligaingå 

I 
I 

Organisation 

Målsaztning 

Samarbejdsformer 

Tids- og medeplan 

Figur 5.3 Projektopstarlsseminar. Figuren viser programmet for milj&yrings- 
projektets opstartsseminar. 

Milj!zwtyringsprojektet blev, som illustreret i figur 5.4, organisatorisk opdelt i en 
arbejdsgruppe, med medarbejdere og arbejdsledere, samt en fiLgegrq,w for lederne. 
Sammensaxning og opgaver fremgår af bilag 5.1. Projektorganisationen kom desuden 
ti1 at omfatte en referent, en reprzsentant fia miljDafdelingen samt undertegnede. 1 
starten af projektet deltog desuden en midlertidigt tilknyttet ingeniexpraktikant. 

Det var vigtigt for projektet at deltagerne var motiverede, og jeg blev derfor enig med 
virksamheden om at kriteriet for udvzlgelse af medarbejdere ti1 deltagelse i 
miljastyringsprojektet skulle v;ere interesse. Virksamheden Bnskede derudover at 
deltagerne skulle udpeges så de reprzsenterede velfungerende kantiner og kDkkener, 
og dermed havde det fornradne overskud ti1 rådighed for projektet. 
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Falgegruppen fik tilknyttet en sekretzr fia servicecentret, som tog referat fra såvel 
moder i arbejdsgruppe som f0lgegruppe og som fik ansvar for data- og dokuments- 
tyring. Som leder af fralgegruppen udpegede cateringlederne en projektleder; det blev 
den af de fire catering!edere, der havde bedst tid. Hele projektopstartsseminaret blev 
gennemfrrt på en dag &g fandt sted på koncernens kursusejendom således, ar der var 
muligt for deltagerne fuldt ud ar koncentrere sig om dagens emne. 

I Arbejdsgruppe 
I 

Figur 5.4 Organisering af miljestyringsprojektet. Figuren viser den organisa- 
toriske opdeling af projektet i en arbejdsgruppe og fnlgegruppe med 
fzlles konsulent og referent. 

Karakteristik af virksomhedscase 
Inden jeg przsenterer forlobet af casestudiet er det n@dvendigt at se nzrmere på de 
omgivelser, hvori casestudiet blev gennemfwt. Hvilken type af organisation var der 
tale om, ville den vzre egnet i forhold ti1 den opstillede problemformulering og ville 
der kunne generaliseres på baggrund af de opnåede resultater og erfaringer? Jeg havde 
allerede fra starcen valgt at sage en case af en vis swxrelse. Det siger sig selv at 
milj0styring ikke giver nogen mening i et cateringk0kken med en eller ganske få 
medarbejdere. Organisation må have et “organisatorisk rum” af en vis surrelse, for 
at det skal give mening at & om milj0styring og organisationsudvikling. 

Ved at indgå afralen med cateringafdelingen i Nova Nordisk fik jeg adgang ti1 en 
organisation med knap 150 medarbejdere og en produktion på 10.000 daglige måltider 
og efter dansk malestok en relativt stor cateringorganisation. Jeg lagde i valget af case 
tillige vzgt på at organisationen var udviklingsparat og havde evner og overskud ti1 
at gå i gang med den krzevende opgave som miljestyring er. Cateringafdelingen havde 
gode forudsztninger i den forbindelse. Man havde tidligere gjort erfaringer med ind- 
f@relse af kvalitetsstyring efter IS0 9002 og var langt fremme med overvejelser om 
at indføre egenkon&. 

Ti1 gengzeld tydede det på, at cateringafdelingen ikke altid fik det Dnskede udbytte 
af at deltage i projekter, det tydede således på ar cateringorganisationen med sine 
typisk rutineprzgede opgaver ikke besad samme projektkompetente som resten af 
organisationen. På tidspunktet for starten af projektet forerog virksamheden allerede 
10bende make or buy overvejelser i relation ti1 sp0rgsmålet om egenproduktion centra 

100 



udlicitering af kantinedriften. Virksamheden havde da også allerede, for en mindre 
del af bespisningens vedkommende, kontrakt med et cateringfirma. Der var således 
ingen tvivl om at cateringorganisationen var vant ti1 at blive målt på sine resultater 
og var ivrig efteiiat vise resultater. Men samtidig var der også tale om en organisation, 
der var i konstant usikkerhed omkring den fremtidige driftsform. Ville koncernen 
fortsat satse på egenproduktion eller udlicitering? 

Cateringorganisationen var for få år tilbage opstået som en sammenlzgning af 
cateringafdelingerne hos henholdsvis Nova og Nordisk Gentofte, da disse virksom- 
heder fusionerede. Senere og lige inden milj@styringsprojektet startede, havde 
cateringorganisationen netop gennemgået en stnrre omorganisering, hvor catering- 
funktionen sammen med en raekke andre servicefunktioner var blevet udskilt i et 
saligt servicecenter. Der var således tale om en cateringafdeling, der var vant ti1 
organisationszendringer, men også om en afdeling, der ikke havde nogen homogen og 
veldefineret virksomhedskultur. Med ti1 en karakteristik af cateringorganisationen 
h@rer også, at den netop have taget et nyt bespisningskoncept i brug. Selvom 
cateringafdelingen ikke i alle tilfzlde har fået fuldt udbytte af gennemfute projekter, 
tyder de hyppige strukturzndringer alligevel på en vaesentlig omstillingsparathed. 

1 valget af case lagde jeg vagt på at finde en organisation, der allerede havde placeret 
milj0sptirgsmålet på dagsordena, og det stod da også klart at virksamheden og dens 
cateringafdeling var godt motiveret for at indføre miljostyring. Virksamheden havde 
eksempelvis en formuleret miljDpolitik, en veletableret miljaafdeling, en rzkke 
erfaringer med anvendelse af miljatyring flere steder i organisationen og havde 
igennem flere år udgivet en miljBrapport. Fra koncernledelsen var der samtidig et 
anske om, at ikke bare virksamhedens produktionsafdelinger men også dens 
serviceafdelinger skulle styrke milj!zarbejdet. 

1 sammenligning med andre cateringorganisationer var asen således atypisk og 
dermed heller ikke en case af typen “Kan det lade sig g@re ber, kan det lade sig g@re 
alle steder”“. Snarere må den karakteriseres som vzrende af typen, “kan det ikke 
lade sig gure her, kan det ikke lade sig g0re nogen steder” eller af typen “hvis der er 
nogen steder, det skal kunne lade sig gnre, må det vzre ber”, altså en slags demonstra- 
tionseksempeP. Det var min samlede forventning, at asen kunne rjene dels ti1 at 
demonstrere, at der kunne gennemf0res en meningsfuld milj@styring i caterings- 
ammenhzng, dels ti1 at opbygge det grundlzeggende metode- og begrebsarsenal, der 
er xwdvendigt for at andre cateringorganisationer kan udnytte metoden. 

Virksomhedscase: Koncernen 
Cateringafdelingen i Nova Nordisk A/S er en del af et selvstaendigt servicecenter, der 
er organiseret som en stabsfunktion i koncernen, som det fremgår af figur 5.5. Nova 
Nordisk koncernen er en farmaceutisk og kemisk industrivirksamhed hvis vigtigste 
forretningsområder er industrielle enzymer samt insulin. Andre forretningsområder 
er vzeksthormoner, antihzmofile produkter, produkter ti1 hormonerstatningsterapi, 
og produkter ti1 behandling af lidelser i centralnervesystemet. Koncernen har 
afdelinger i 50 lande og knap 13.000 ansatte, heraf godt 9.000 i Danmark. Udover 
kerneproduktionen har Nova Nordisk A/S en rzkke serviceafdelinger, der 
producerer periferiydelser herunder, som omtalt, mad ti1 de ansatte. 

71 1 Flyvbjergr rypologi en kritisk cm. 

92 1 Flyvbjerps typologi en paradigmatisk case. 
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Figur 5.5 Organisationsdiagram for Nova Nordisk. Figuren viser cateringafdelin- 
gen og dets indplacering som en del af den stabsfunktion, der betegnes 
servicecentret. 

Nova Nordisk kan karakteriseres som en organisation der lzgger vqt på at bruge, 
hvad der med et meget bredt begreb kan betegnes som moderne ledelsesprincipper. 
Nogle af de vigtigste karakteristika ved virksomhedens kultur fremgår af tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Karakteristika ved virksamhedens kultur. Tabellen viser nogle vigtige 
kendetegn ved virksamhedens organisation. 

Der lzgges wgt på at fremme medarbejdemes personlige udvikling og engagement og 
derigennem skabe en innovationskraft (human relations). 

Der kegges vzegt på uddannelse som en vzesentlig faktor i medarbejdemes og dermed 
virksamhedens udvikling 

Der anvendes txworganisatoriske projektgrupper til I@sning af eksempelvis milj@opgaver 

Der kegges vzegt på at organisere fremsynetheden i form af strategisk plankegning i flere 
niveauer og at “distribuere” resultateme af denne planlzegning ti1 medarbejdeme 

Der gmes forwg på at anvende etiske ledelsesprincipper. Virksamheden skal populzrt sagt 
“ikke bare tjene penge”, den skal også gme det på en over for medarbejdeme etisk 
forsvarlig måde 

Der forwges praktiseret en åbenhed i informationspolitikken “hellere selv wre hurtig og 
axlig, end lade pressen finde ud af det fm eller siden”, fxks. ved milj@uheld. Virksom- 
heden publicerer f.eks. en årlig miljmapport, der efterfølgende bedmnmes af eksteme 
konsulenter. 

Der Izgges vagt på virksamhedens placering som en del af lokalsamfundet f.eks. gennem 
forwg på dialog med beboer- og miljagrupper, selvom dette forhold langtfra er uden 
konflikter. 



Virksomhedscase: Milj0afdelingen - 
Nova Nordisk koncernens arbejde med milj0 koordineres i milj~afdelingen93 der 
består af 3 underafdelinger, som arbejder med henholdsvis risikostyring, milj0 og 
arbejdsmilje. Afdelingen beskzftiger 13 medarbejdere og desuden findes en 
miljöbestyrelse, som udstikker retningslinjer for miljgarbejdet. Miljaafdelingen er som 
cateringafdelingen en stabsfunktion. Selve det praktiske ansvar for det daglige 
miljearbejde er placeret i linjen hos de enkelte funktionschefer. Det betyder i praksis, 
at såvel milj0afdelingens ansvar for varetagelsen af det praktiske arbejde med milj0 
som dens kompetente er begrzenset. 

En del af miljnarbejdet i Novo Nordisk gennemfwzs i form af såkaldte specialist- 
grupper eller gmmne grupper. Eksempelvis har der varet specialistgrupper inden for 
tryksagsproduktion, dyreforwg og i forbindelse med catering. Arbejdet med 
miljnforbedringer i specialistgruppen inden for catering har vzeret igangsat på initiativ 
af milj0afdelingen, blandt andet ud fra en erkendelse af, at kantinevirksomheden har 
stor synlighed i virksamheden. 

Milj!aafdelingen har som sin opgave at vzere opmzzrksom på nye miljtitiltag, der kan 
få betydning for de enkelte afdelinger herunder f.eks. catering. Et eksempel kunne 
således vzre at sikre implementering af bekendtgcwzlsen om indsamling af madaffald 
i samarbejde med cateringafdelingen. Novo Nordisk er en “kapitel’ 5” virksamhed i 
milj0beskyttelseslovens forstand, men virksamhedens cateringfunktion er dog 
undtaget. Miljaafdelingen regner med at kunne udf!are en del af sin servicefunktion 
over for cateringafdelingen og andre afdelinger ved at oprette en database, hvor man 
kan foresp@rge om, hvorvidt et område er begraenset eller omfattet af eventuelle love 
og bekendtg0relser. MiljBafdelingen definerer det som sin opgave at indføre 
milj&delse i virksamheden og opfatter i Dvrigt milj&delse og milj!astyring som 
synonymer. Virksamhedens mål er at integrere kvalitetsstyringssystemer og 
milj@styringssystemer. Ad den vej er det Dnsket at opnå en certificering efter BS7750 
eller IS0 14001. 

1 arbejdet med at indfwe milj@styring i de enkelte afdelinger er man imidlertid 
afhzengig af kvalitetsarbejdet. Nova Nordisks kvalitetsarbejde er organiseret i en 
szzrlig afdeling94. 1 praksis sker indf@relsen af milj0instruktion.x og procedurer via 
den eksisterende kvalitetshåndbog. Tilsyneladende er der dog et problem i at de 
såkaldte standard operational procedures, der er indf,xt i starten af 1990’ne, primzrt 
er rettet på kvalitetsstyringsarbejdet og ikke er indført for også at rumme milj0- og 
arbejdsmilj&nstruktioner. 

Af stor betydning for milj0arbejdet har vaxet udgivelse af en milj0rapport. Ud- 
givelsen har tvunget mange afdelinger, herunder catering, ti1 at reagere proaktivt i 
forhold ti1 rapporten og dermed også igangsztte milj0aktiviteter. Arbejdet med 
indrapportering ude i afdelingerne har imidlertid f@rt ti1 et behov for et formaliseret 
system, der letter den 1Bbende afrapportering. Her kommer et egentligt mil- 
j0styringssystem ind i billedet. Nova Nordisk koncernens miljspolitik fremgår af 
figur 5.6 og er fastlagt på virksomhedsniveau. 

91 Cooperare Environmenral Affairr, CEA. 

9, Cooperare Qualiry Assurance, CQA. 
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“Nov0 Nordisk vi1 beskytte miljaet og de naturlige ~essourcer. Som en ansvarsbevidS virksomhed vi1 vi hele riden 
snge muligheder for at forbedre den miljBmzssige indsats. Vi vii: 

‘,’ 
Tilstrzbe ar helaste det omgivende milj0 mindst muligt ved at udvikle miljamzssige forsvarlige 
processer_ minimere voTt forbrug af energi og Astoffer og minimere udiedninger fia vore processer. 

Sette hnje mU for miljirbeskyttelse. 

Uddarme og motivere vore medarbejdere ti1 af handle i overensstemmelse med denne politik. 

Tilskynde vore leverandmer til at levere miljirmzssigt forsvarlige råstoffer, produkter og sewiceydclser. 

Kommunikere åbent både internt og ekstemt om vart miljcamasige ansvar og årlig- rapponere om 
miljaartejdet. 

Nova Nordisk har underskrevet Det Intemationale Handelskammers miljacharter Erhvervsiivets Erklming for en 
Bceredygtig Udvikli,zg,” 

Figur 5.6 Nova Nordisk koncernens miljepolitik. Figuren viser de fem punkter i 
den miljnpolitik der gzelder for hele koncernen. 

Virksomhedscase: Cateringafdelingen 
Cateringafdelingen udgDr målt i antal ansatte under to procent af virksamhedens 
samlede personale og er således en meget lille del af virksamheden. Ti1 genguld har 
cateringafdelingen en vigtig opgave, nemlig at betjene virksamhedens ansatte og 
udefrakommende gester med måltider. Cateringafdelingen består fysisk af fire centrale 
k@kkener, der er indrettet ti1 madproduktion i stor skala og omkring 25 tilknyttede 
kantiner, der er beregnet ti1 anretning og servering. Hvor arbejdet i centralk!akke- 
nerne nzermest har industriel karakter, har arbejdet i kantinerne en mere håndvlerks- 
mzssig karakter. Mens centralkBkkenerne kan betragtes som produktionsvirk- 
somheder, kan kantinerne betragtes som servicevirksamheder. Og hvor det for 
centralk0kkenerne gzlder at de ikke er afhzngige af en specie1 geografisk placering, 
gaelder det for kantinerne at de må ligge i urniddelbar *lerhed af brugerne, det vi1 sige 
spredt ude på virksamhedens fabriksområder. 

De to swrste af virksamhedens fabriksområder er Gentofte og Bagsvzrd, der har 
hvert deres centralk0kken med en produktion på henholdsvis 1500 og 4600 måltider 
om dagen. Samlet bespises der af virksamhedens cateringafdeling knap 10.000 
medarbejdere, hvilket gar afdelingen ti1 en af landets stnrste cateringorganisationer. 
Cateringafdelingen er opdelt i en rzkke mindre områder som det fremgår af figur 5.7, 
hver med en cateringleder som chef. San& består cateringafdelingens ledelse af en 
chef, der er chef for hele virksamhedens servicecenter og fix afdelingsledere. En 
detaljeret oversigt er vist i bilagene 5.2 og 5.3. 

Cateringafdelingen ledes af en chef og fire afdelingsledere. Cateringafdelingens chef 
varetager ledelsen, ikke bare for cateringafdelingen, men også for reng0ringsområdet; 
det der samlet i virksamheden går under betegnelsen servicecentret. Den praktiske 
ledelse af arbejdet i cateringafdelingens k0kken.x og kantiner varetages af de fire 
cateringledere. For den daglige drift står et antal arbejdsledere, hvoraf nogle har 
koordinerende funktioner mellem flere k!akk.ener eller kantiner. Nova Nordisk 
Catering beskaeftiger i alt 168 medarbejdere svarende ti1 i alt 145 fuldtidsstillinger og 
en stor del af de ansatte er kvinder. Det g;elder således også samtlige afdelingsledere. 

104 



Figur 5.7 Organisationsdiagram for Nova Nordisk Catering. Figuren viser 
cateringafdelingen som en del af virksamhedens servicecenter og skitserer 
dens hierakiske opbygning. 

Som det er nzevnr. lzgger Nova Nordisk vzgt på, at virksamhedens strategiske 
ledelsesprincipper er kendte og efterleves af medarbejderne. Det gzlder også for 
medarbejderne i cateringafdelingen. Disse ledelsesprincipper er formuleret i fix 
niveauer hver med sin egen tidshorisont, som det fremgår af figur 5.8. Et langsigtet 
idégrundlag for århundredet, en mission for tiåret, mål for de kommende år og 
n@gleområder der gzelder her og nu. 

Idégrundlag: Idégrundlag: 
Det er cateringfunktionens opgave at basere et fleksibelt serviceudbud på forståelse for og Det er cateringfunktionens opgave at basere et fleksibelt serviceudbud på forståelse for og 
tilpasning ti1 kundax, Nova Nordisk helhedssyn op om:ivelserne. Servicecenter Danmark tilpasning ti1 kundax, Nova Nordisk helhedssyn op om:ivelserne. Servicecenter Danmark 
cateringfunktionen skal arbejde ansvarligt i opfyldelse af kvalitative udfordrende mal. cateringfunktionen skal arbejde ansvarligt i opfyldelse af kvalitative udfordrende mal. 

Mission: 
Vi vii til stadighed udvikle cateringkonceptet i forhold til medarbejdere og kunder. Vi vii sikre os 
en konkurrencedygtig cateringfunktion g,ennem uddannelse og fremtidsorienterede koncepter, der 
sikrer kvalitet, arbejdsmiljn og det ydre milj@. 

Målsaetninger: 
At prioritere primzcre arbejdsopgaver. l At implementere et nyt buffetbespisningskoncept l At 
udvide samarbejdet blandt alle medarbejdere i Servicecenter Danmark Catering. l At udvikle o: 
apnå ens kvalitet af basisprodukter i cateringfunktionen. l At opbygge en cateringfunktion. der 
er konkurrencedygtig i forhold til eksteme funktioner. l At udvikle og uddanne medarbejdere i 
Servicecenter Danmark Catering. l At synliggBre os for vore kunder. 

Nsgleområder: 
Arbejdsmiljra. Kundetilpasning. Kvalitet. Konkurrencedygrighed 

Figur 5.8 Cateringafdelingens strategiske principper. Nova Nordisk koncernen 
har formuleret sine ledelsesprincipper i tire niveauer. Tabellen viser den 
udkegning af strategien som cateringledelsen har valgt. 
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Cateringafdelingen har mange kunder og en “markedsandelgi” på omkring 80%, 
således at fire ud af fem medarbejdere dagligt bestiger en af afdelingens kantiner. 
Kantinerne har altså en .hBj grad af synlighed i virksamhedens dagligdag, og man kan 
derfor forvente, at kunderne vi1 stille krav ti1 kantinefunktionens milj@arbejde. Resul- 
taterne fra en sp0rgeskemaunders0gelse af kundernes Bnsker ti1 milj&nitiativer viste 
da også, at der fia kundernes side var et markant renske om, at cateringafdelingen 
skulle igangsztte milj0initiativer (Trolle et al., 1996). 

Cateringafdelingens kunder består af to forskellige segmenter. En gruppe består af 
ansatte i produktionen, der typisk udfemr meget manuelt arbejde. Denne gruppe 
udg@r knap halvdelen af de ansatte, som typisk har håndvzerksmzssig eller ingen 
uddannelse. Den anden gruppe består af ansatte inden for administration, salg og 
marketing @dt over en fjerdedel af de ansatte) og inden for forskning og udvikling 
(omkring en fjerdedel af de ansatte), ansatte der typisk har stillesiddende arbejde. 
Denne gruppe har ofte en teknisk eller h0jere uddannelse. 

Dertil kommer en mindre men ikke uvaesentlig kundegruppe for catering, nemlig 
virksamhedens eksterne g-ester, der ofte tillige er potentielle kunder. Kantinen har 
derfor en vaesentlig reprzsentationsvzrdi, og Novo Nordisk prioriterer da også denne 
gruppe h0jt i form af en szrlig gaestekantine. 

Denne gruppe kan forventes at lzgge mzrke ti1 virksamhedens miljnprofil, og gz- 
stekantinen har frihed til at tage selvstzndige milj&nitiativer uafhzngigt af resten af 
cateringafdelingen. Der bruges f.eks. ikke engangsservice i gzstekantinen. Antallet af 
gzesteP6 er knap 8% af det daglige totale kundeunderlag. Både kunder og gester må 
antages at vzre en vzsentlig milj0forbedringsaknx. 

‘5 Taller er udregner rom andelen af kunder i kanrinerne (6100) i forhald ti1 “fremmedre” anram (7500) 
på de rre sires Genrofte, Bagrvmd og Fuglebakken. Dec vii sige inregnet person& der er ti1 moder, 
kurser, på ferie og person.& der er fravzrende på grund af sygdom. Tallem er excl. gcerremålrider. 
Markedsandelen er 5X%, råfremr den udregner i forhold ril dec ror& amal ansme. 
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6. Case studie 

1 det forrige kapitel introducerede jeg projektets virksomhedscase og gjorde rede for 
de indledende valg i forbindelse med casen, herunder hvorledes casen blev ti1 og 
hvorledes den blev organiseret. 1 dette kapitel beskriver jeg forlabet af casestudiet, 
henmder såvel de tekniske som de organisationssociologiske sider. De vigtigste 
milepzle i projektet er vist i figur 6.1. 

Projektopstart 
Det var vigtigt at projektet kunne startes med den nndvendige dynamik, og jeg havde 
derfor valgt at afholde et heldagsseminar som ramme for projektapstarten. Ved at 
markere projektstarten med et seminar, havde jeg en god mulighed for at få rettet alle 
deltagernes opmzrksomhed mod projektet, og ved at indbyde alle projektdeltagere 
havde jeg samtidig mulighed for at understrege at både ledelsens og medarbejdernes 
deltagelse i projektet var vigtig. Ved at afsaerte en hel dag ti1 apstarten havde jeg 
desuden mulighed for, at få koncentreret deltagernes opmzrksomhed fuldt om 
projektets emne. De metodemzssige overvejelser i forbindelse med projektmetoderne 
er omtalt i kapitel 5 og programmet for opstansseminaret er vist i figur 5.2. 

Som proteskonsulent var det min rolie sammen med projektlederen at styre projekt- 
opstartsseminaret. Projektlederen stanede seminaret med en introduktion ti1 
projektet, og redegjorde herunder for hvilke overvejelser virksamheden og 
cateringledelsen havde gjort sig i forbindelse med projektet. Derefter redegjorde jeg 
for den forskningsrelaterede del af projektet, herunder min dobbeltrolie som 
proteskonsulent og forsker. Jeg przsenterede formålet med forskningsprojektet og 
pointerede, at der ville blive lagt vagt på medarbejdernes involvering i miljB- 
styringsprojektet og at milj!ztyringsprojektet gerne skulle f!are ti1 en generel udvikling 
af organisationen. Derefter blev principperne og de forskellige trin i milj@styringen 
gennemgået. Deltagernes kendskab ti1 milj@sryring og ti1 miljwzlationerne i catering 
var nemlig yderst begrznset. 
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1. Projekttopstart 

Overblik over miljnstatus 

Fremtidsvzerksted 

Interessentanalyse 

Problem- og perspektivanaiyse 

Projektplanhegning 

II. Projektet går i gang 

Andre afdelinger inddrages 

Projektorganisation opbygges 

Interviewfase 

III. Miljegennemgang 

Opstilling af idékatalog 

IV. Midtvejsseminar 

V. Handlingsplaner og mål 

Forslag til handlingsplaner og mål 

Handlingsplaner og mål vedtages 

VI. Projektafslutning 

Przesentation i afsluttende rapport 

Afslutningsseminar 

Evaluering i afsluttende forskningsrapport 

Figur 6.1 Mileptele i miljestyringsprojektet. Figuren viser de vigtigste milepa9e 
og aktiviteter i milj!.xtyringsprojektet. 

Miljmtatus 
Cateringorganisationen havde allerede inden miljtistyringsprojekter taget flere 
miljcGnitiativer og projektlederen fremlagde kort en rzkire af erfaringerne og 
resultaterne fra disse initiativer. Formålet var at gczre det klart, at milj@styringen var 
en naturlig fortsuttelse af de tidligere miljtiinitiativer. 

Miljcainitiativerne drejede sig om en underwgelse af brug af engangspakninger og 
emballage, en udredning omkring indsamling af madaffald, som blev gennemf!zrt på 
miljnafdelingens initiativ, og endelig en understagelse af brugen af rengcringsmidler 



bla. i catering, der blev udf@n i samarbejde mellem reng!xingsafdelingen, indk@bsaf- 
delingen og Bedriftssundhedstjenesten/arbejdsmilj~afdelingen. Cateringafdelingen 
havde desuden ti$gere arbejdet med overvejelser om indftirelse af kvalitetsstyring og 
havde med hjzlp’ fia en rzekke levnedsmiddelstuderende gennemf@rt to projekter om 
Kvalitetssikring i storkekkenw (Hoiberg & Hjort, 1993) og Kvalitet og tempwatuu 
(Du & Storm, 1994). 

Cateringorganisationen var således i besiddelse af gode forudsztninger for at få succes 
med milj@styringen. Men selvom de tidligere projekter og initiativer havde givet 
cateringorganisationen en r&ke erfaringer, var de konkrete resultater af projekterne 
dog relativt begrznsede. De omfattede blandt andet afskaffelse af enkelte overem- 
ballerede produkter og en enkelt type af enkeltpoxtionspakninger, afskaffelse af 
engangsglas i enkelte kantiner og afskaffelse af plastkrus ti1 visse formål. 

Fremtidsvzerksted 
1 nzste fase af projektapstarten blev der gennemfwt et fremtidsvzzksted. Fremtids- 
vzrkstedet blev gennemf!art for medarbejderne og arbejdslederne i arbejdsgruppen og 
i modificeret form, idet fantasifasen, af tidsmzssige årsager, blev udeladt. Planen med 
fremtidsvzrkstedet var at give medarbejderne mulighed for, på egen hånd at 
formulere krav og nnsker ti1 miljtistyringsprojektet, idet det var min vurdering, at 
medarbejderne ikke i szlig stor udstrzkning havde haft lejlighed ti1 at forberede sig 
ti1 miljnstyringsprojektets apstart, i modsztning ti1 ledergruppen, der havde vax-et 
igennem en lang rzkke diskussioner og overvejelser. Idéen med fremtidsvzxkstedet 
var desuden at skabe en form hvor medarbejderne i fa&esskab kunne analysere deres 
rolie og mulige bidrag og at gnre det i en form, som havde et fremtidsrettet 
perspektiv. På den måde kunne medarbejderne skabe sig et godt grundlag for at 
kunne deltage i den efterf!algende projektanalyse. 

Fremtidsvzerkstedet blev struktureret således, at medarbejderne i kritikfasen foretog 
en kritisk vurdering af forholdene i kantiner og kBkken.er. 1 strategifasen blev der 
derefter formuleret konkrete forslag ti1 indsatsområder. Forslagene blev diskuteret og 
nedskrevet på papkort, for senere at kunne blive fremlagt i et fzlles plenum med 
fl D gegruppen. Imens medarbejderne diskuterede milj&nitiativer i fremtidsvzrkstedet, 
formulerede ledelsen i f@lgegruppen i fzllesskab dens forslag ti1 indsatsområder. Der 
var ikke på forhånd lagt nogen ramme for denne diskussion. Jeg havde med vilje valgt 
at adskille medarbejdere og ledelse, således at alle kunne få mulighed for at komme 
ti1 orde i et passende forum. Jeg kunne selv som proteskonsulent frit komme og gå 
i de to forsamlinger og havde samtidig rollen som den, der introducerede den metode 
for analyse af interessenter, problemer og perspektiver og for projektplanlzgning der 
blev anvendt. Fremtidsvaerkstedet for medarbejdere og ledelsens eget diskussionsforum 
fungerede for begge grupper som forberedelse af den efterf~lgende analyse af 
interessenter, problemer og perspektiver. 

Interessentanalyse 
MiljBstyringens succes afhznger blandt andet af hvilke interesser de forskellige 
interessenter har, hvad disse interessenter kan få ud af deltage og hvordan de kan 
påvirke milj0styringen. En af de furste aktiviteter på projektopstartsseminaret var 
derfor at foretage en analyse af miljextyringens interessenter. Der var tale om en 
kollektiv analyse, der blev gennemført i plenum med både medarbejdere og ledelse. 
Den blev gennemf0rt ved hjzlp af den metode ti1 projektanalyse, der er beskrevet i 
rapportens metodekapitel. Resultaterne af analysen er opsummeret i tabel 6.1. 



Tabel 6.1 Miljestyringens interessenter. Tabellen opsummerer resultaterne fia 
interessenfanalysen og viser de bidrag og den motivation i positiv og 
negativ &tning som forskellige interessenter kan tzenkes at have i 
forbindelse med milj@styring. 

Interessenter Bidrag fil 
miljtrstyringen 

Motivation for miljestyringen 

Ford& Ulemper 

Catering- 
ledere 

Arbejds- 
ledere og 
medarbejdere 

Koncern 

Miljnafdeling 

Leverandarer 

Myndigheder: lev- 
nedsmiddelkontrol 

Myndigheder: Ar- 
bejdstilsyn 

Myndigheder: Mil- Viden om miljamessige 
jrakontrol aspekter. 

Kunder Villighed fil at efterspm- 
ge “milj0venlige” målti- 
der. 

Viden om organisatio- 
nens strategi. Kontro1 
med okonorniske perso- 
nalemasige 
ESSOUTCCT 

Viden om daglige mri- 
ner. Identifaktion af 
milimelationer. 

Viden om strategi. Op- 
bakning dl projektet. 

Viden om milj@ og ab- 
ejdsmiijn 

Viden om produkters 
miljraforhold. 

Viden om hygiejniske 
aspekter af miij0styring. 

Viden om arbejdsmilja- 
masige aspekter af mii- 
jmtyring. 

Mulighed for at kunne de- 
monstrere fremskridr over 
for virksamheden. Mulig- 
hed for besparelser. Mulig- 
hed for at afskaffe uhen- 
sigtsmzssige rutiner. Oget 
projektkompetente. 0get 
konkurrencedygtighed over 
for konkurrenter. 

Mulighed for at zendre på 
usnskede rutiner. Ford& 
for miij03, almen inter- 
esse. Mulighed for bedre 
arbejdsmiija 

Kan bidrage til koncem- 
miljapolitik. 
Kan udvikle afdelingen 
orgamsationmzcssigt 

Kan state milj.mfdelingen~ 
miljwxbejde ved at bidrage 
med erfaringer. 

Konkurrencefordele ved at 
opn% viden om kunders 
milj0krav. 

0ger viden om milja i 
relation fil hygiejne. 

0get viden om sammen- 
hang mellan milj0 og 
arbejdsmilja 

0ger viden om mil- 
jatyring i catering. 

Mulighed for at vrere poli- 
tisk forbmger i kantinen 

tizvende i form af 
ressourcer. Går ud over 
andre arbejdsopgaver. 

Risiko for ar skabe u- 
hensigtsmzssige rmi- 
ner. Merarbejde i for- 
bindelse med milja- 
styring. Ulejlighed med 
at skulle lave rutiner 
om. 

Tager tid fm andre vig- 
tige opgaver. 

Risiko for at catering- 
afdeling arbejder med 
miljirstyring på sin 
egen måde. 

Merarbejde ved at 
skaife dokumentation. 
lave beregninger. i- 
gangsate produktud- 
vikling og holde nw 
der. 

Risiko for at miljnhen- 
syn går ud over hygiej- 
“e 

Risiko for at miljahen- 
syn går ud wer ar- 
bejdsmiljmt. 

Risiko for merpriser. 
Risiko for at skulle 
lave om på rutiner 
f.eks. ved afiydning. 
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Cateringlederne som aktwer 
Analysen viste, at en vzsentlig motivationsfaktor for cateringledelsen stammede fia 
strategiske oveqxjelser om fremtiden for afdelingen, samt fra 0nsket om at vzre 
med ti1 at f0re koncernens visioner på milj0området ud i livet. Cateringledelsen var 
således på linje med de andre afdelinger i virksamheden blevet direkte anmodet om 
at styrke milj0arbejdet. 

En anden vigtig motivationsfaktor stammede fia 0nsket om gennem projektet at 
blive bedre ti1 at apfange og udnytte udefra kommende impulser, og derigennem 
forbedre afdelingens konkurrenceevne over for private cateringoperawrer. 1 modsat 
retning trak det, at milj0styring lzegger beslag på vzsentlige ressourcer både i form 
af tid og penge. 

Det 0konomiske incitament spillede en begrznset rolie, fordi cateringledelsen 
primzrt opfattede projektet som et demonstrationsprojekt, som man derfor godt 
ville investere i. Normalt er muligheden for at spare penge, en af de allervigtigste 
motivationsfaktorer i milj0styringsprojekrer, fordi man i de fleste tilfrelde kan opnå 
betydelige 0konomiske gevinster som f0lge af ressourcebesparelser. 

Også muligheden for befinde sig blandt de cateringorganisationer der er de f0rste 
med milj0styring, viste sig at vzre en vzsentlig motivationsfaktor for cateringledel- 
sens beslutning om at gennemf0re projektet. Novo Nordisk regnes således for at 
vaere den f0rste st0rre cateringorganisation, der anvender en mere systematisk 
milj0styringstilgang i sine milj&nitiativer. 

På den måde ville man have muligheden for at vzere med ti1 at satte dagsordenen 
for hvordan milj0initiativer i catering skal gennemf0res, og dermed også for hvad 
der med rimelighed vi1 kunne forventes af cateringvirksamheder på milj0området. 
Ved at vaere f0rst ville cateringledelsen samtidig sende et signal ti1 koncernledelsen 
om, at cateringafdelingen er hurtige ti1 at apfange signaler og omsatte dem i praksis. 

Ledelsen var derimod ikke urniddelbart specielt interesseret i at få inddraget 
medarbejderne som et bzerende princip i milj0styringsprojektet. Man gav f.eks. 
udtryk for at: 

“Medarbejderne skal ikke styre, de skal styres” og 
“Det er jo i forvejen ledernes opgave at deltage i 
projekter og gå ti1 m0der” 

Efterhånden blev ledelsen dog overbevist om at denne inddragelse ikke n0dvendigvis 
ville vzere en ekstra ulejlighed, men tvzrtimod kunne tankes ar vzre en vzrdifuld 
ressource og måske på lzngere sig ligefrem en af forudsztningerne for et vellykket 
projekt. 

Arbejdsledere og medarbejdere som aktwer 
Analysen viste at der var både positive og negative motivationsfaktorer for 
medarbejderne og for arbejdslederne. Ti1 de negative h0rer at milj0styringen kan 
f0re ti1 nye og uvante rutiner og måder at g0re tingene på, og at det kan betyde 
0get stress i en i forvejen trav1 hverdag. 
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Også frygten for at et projekt skal kunne afslwe kritisable forhold kan betyde 
modstand mod milj0styring samtidig med at miljastyringen kan komme ti1 at gå ud 
over indarbejdede privilegier og rettigheder. Generelt viste analysen, at med- 
arbejderne ofte oplever’& projekter bruges som en anledning ti1 at få gennemfmrt 
helt andre ting end dem som projektet drejer sig om. Eller som det blev udtrykt: 

“Jeg har svart ved at holde rede på alle ledelsens 
initiativer og organisationszndringer og jeg er ikke 
altid helt sikker på hvad den egentlige dagsorden bag 
projekterne er” 

Det skyldes dog ikke bare mangel på klart kommunikerede målszetninger, men også 
at projekter sjzeldent kan n0jes med at forholde sig ti1 det der er projektets formål, 
men ofte bliver n0dt ti1 at lzgge op ti1 en mere generel debat om den måde arbejdet 
bliver udført på. 

Szrligt for arbejdslederne tydede analysen på en frygt for, at miljestyringsprojektet 
kunne komme ti1 at betyde indgreb i deres placering i organisationens hierarki. Den 
megen fokus på medarbejderinddragelseog styrkelse af medarbejdernes kompetente 
kombineret med den generelle tendens ti1 at skabe fladere organisationer hvor 
selvstyrende grupper for suxre betydning, betad for arbejdslederne, at de blev 
tvunget ti1 at overveje deres fremtidige rolle. 

Ti1 de positive motivationsfaktorer h0rer Dnsket om at gnre noget for miljDet, og 
ensket om at beskzftige sig med noget andet end dagligdagens rutinearbejde. Også 
mulighederne for at lave om på uhensigtsmzssige rutiner i forbindelse med 
projektet, h0rer ti1 blandt de positive faktorer. 

Også mulighederne for personlig udvikling, gennem udvikling af faerdigheder og 
muligheder for rotation tzller på den positive side sammen med den prestige, der 
ligger i at vzre med ti1 at gennemføre milj0styring. En medarbejder udtrykte det 
således i et interview: 

“For mig betyder det meget, ar der er sammenhzng 
mellem den milj&dsats jeg g0r derhjemme, og den 
der bliver gjort på min arbejdsplads”. 

Myndigheder som aktwer 
1 interessentanalysen blev diskuteret, hvilke bidrag levnedsmiddelkontrollen og 
andre myndigheder kunne bidrage med. Specielt blev myndighedskrav om 
implementering af EU hygiejnedirektivet b1.a. i form af egenkontro1 og HACCP 
systemer diskuteret og der var enighed om at det ville stille store krav ti1 ca- 
teringktikkenernes evne ti1 at arbejde med styringssystemer. 

Det samme gzlder kravet om at der skal ske en gennemf~relse af arbejdspladsvur- 
deringer i k~kkenerne. Her blev milj0styringen opfattet som en god anledning ti1 
at indh0ste erfaringer med brug af styringssystemer og med projektorienteret 
arbejde. 



Analysen viste også, at der var en udbredt tro på at der ikke på miljDområdet vi1 
blive stillet krav ti1 cateringknkkener, men at drivkraften i indførelse af mil- 
j0styringssystemer ville komme fra markedet og kunderne. 

Leverand0rer som akt0rer 
Analysen viste at milj0styring ville komme ti1 at betyde store forandringer for 
leverand0rerne. CateringkDkkenet udg0r kun en begrzenset del af produktkzden, 
og det betyder at der påhviler den del af produktkzden, der står for primzrproduk- 
tion og forzdling, en vzsentlig del af ansvaret for produkternes miljwzgenskaber. 
Miljnstyring Stiller således store krav ti1 1everandDrerne om at kunne dokumentere 
produkternes miljBegenskaber, og ti1 deres evne ti1 i samarbejde med kunderne at 
udvikle og fremskaffe produkter med forbedrede milj0egenskaber. 

Derfor vi1 milj0styring kunne betyde konkurrencefordele for leverand@rer, der kan 
levere produkter hvis milj@egenskaber er dokumenterede og gode. Leverandwerne 
vi1 her have en god mulighed for at bruge de krav som kunderne Stiller som et 
udviklingspotentiale - et potent&, der hen ad vejen kan tankes at føre ti1 
konkurrencefordele for leverand0ren. Det er i furste omgang grossisten der har den 
urniddelbare leverandorrolle, men det er klart at grossistens mulighed for at 10se 
miljnproblemer er afhzngig af producentens medvirken. Derfor vi1 kravene om 
styring af milj@forholdene i cateringorganisationerne kunne tankes at komme ti1 at 
danne baggrund for et stigende samarbejde igennem produktkveden. 

Andre cateringoperat0rer som akt0rer 
Analysen af interessenter viste at hensynet ti1 konkurrencedygtigheden og dermed 
ti1 konkurrenter spillede en vzesentlig rolle. For en cateringorganisation vi1 evnen 
ti1 at kunne implementere milj0styring vise sig at kunne udgnre en konkurren- 
tefordel. Dermed vi1 organisationer der har taget milj0styringsinitiativer komme ti1 
at stå stzrkere i forhold ti1 konkurrenterne. 

Konkurrencesituationen for cateringorganisationer er dog som tidligere nzvnt 
afhaongig af, om operawren er en ekstern eller en in-house cateringoperawr, idet 
eksterne cateringoperaturer i princippet opererer på et ubegrznset marked’ i 
modsztning ti1 in-house operatwer, der ikke fuldt ud er i stand ti1 at udnytte 
konkurrencefordelene, eftersom de kun har virksamheden selv som marked. 

Problem og perspektivanalyse 
1 denne fase blev de mulige problemer og perspektiver i projektet vurderet og 
analyseret. En rzkke af problemerne var dog allerede blevet ber0rt i den foregående 
interessentanalyse. Problemanalysen blev gennemført i plenum og havde ti1 formål 
at inddrage forhold, der efter projektdeltagernes mening ville kunne påvirke 
milj0styringen negativt, i planlzgningen og ledelsen af projektet. 

Projektdeltagerne pegede her b1.a. på risikoen for manglende tid ti1 at gennemfore 
de konkrete projektopgaver og på risikoen for manglende konkret viden om 
miljarelationer i catering og om miljostyringens metode og indhold. 

Nogle deltagere var kede af at skulle lave om på indarbejdede rutiner fordi, som det 
blev udtrykt: 
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“Vi skal jo sikkut ti1 at lave det hele om igen om at 
halvt år”. 

” 
Der blev også stillet sptiigsmålstegn ved, om det var realistisk at gennemføre projekt 
inden for den relativt korte tidstermin på et halvt år som ledelsen fereslog. 

Også perspektivanalysen blev gennemført i plenum og havde på tilsvarende vis ti1 
formål på en systematisk måde, at lade projektdeltagernes visioner og idéer ti1 
miljnstyringen indgå i den senere projektplanlzgning og i ledelsen af projektet. Det 
lykkedes dog ikke ti1 fulde at skabe en god dialog mellem ledelse og medarbejdere 
i denne fase eller som det blev udtrykt: 

“Ledelsen var tit lidt for hurtig ti1 at “jorde” de 
forslag, der blev stillet af medarbejderne” 

1 perspektivanalysen blev der blandt andet peget på mulighederne for at bringe 
cateringorganisationens arbejde med milj0 et afg@rende skridt fremad ved at gzwe 
den synlig i koncernsammenhzng, og ved at give mulighed for at bidrage ti1 
koncernens årlige miljDrapport. Generelt blev der også peget på muligheden for, at 
give cateringorganisationen en swxre synlighed i koncernen, på muligheden for at 
styrke evnen ti1 omstilling og på konkurrencefordele i forbindelse med koncernens 
overvejelser om udlicitering af cateringdriften. 

Men det var dog ikke alle projektdeltagere der var overbeviste om de gode 
intentioner i milj0styringsprojektet for, som det blev udtrykt: 

“Nogle gange have jeg fornemmelsen af, at det var 
vigtigere at vise, at vi gjorde noget i forhold at kunne 
bruge det i miljDrapporten, end at vi rent faktisk 
gjorde noget.” 

Projektplanlaegning 
Projektanalysen resulterede i en indledende prioritering af indsatsområderne for 
milj@styringsprojektet. Det blev i en indledende prioritering valgt at fokusere på 
f@lgende milj@- og ressourcerelationer: vand- og elforbrug, indk0b og brug af em- 
ballage, indkab og brug af rengnringsmidler samt affaldshåndtering. 

Derimod var der ikke enighed om at inddrage indk0b af @kologiske fødevarer i 
projektet. Fslgegruppen mente således at der ville vzre en lang rzkke praktiske 
problemer med hensyn ti1 f.eks. leveringssikkerhed, forarbejdningsgrad, udbud og 
priser. Som en medarbejder udtrykte det: 

“Jeg synes det er en dårlig idé, hvis vi skal ti1 at fyre 
folk, for at vi kan komme ti1 at k0be @kologiske 
varer” 

Et Bnske fia koncernledelsen om at opnå vandbesparelser i driften var et af de krav 
der var formuleret af ropledelsen. Disse holdninger, prioriteringer og ansker om 
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indsatsområder, blev fremlagt på opstartsseminaret sammen med cateringledelsens 
nnsker ti1 projektet. 

‘~. 
Der blev lagt 06’ ti1 et relativt kort projektforlob, idet man fia ledelsens side gerne 
ville se resultater hurtigt. For cateringledelsen drejede det sig b1.a. om at kunne 
aflevere et godt og konkret indlzg ti1 koncernens årlige miljuapport, og der blev 
derfor lagt en ambit& tids- og projektplan. Det blev således aftalt, at dataindsam- 
ling, analyse og lasningsforslag for projektet skulle vzre gennemført inden for et 
halvt år. 

Projektet går i gang 
Efter projektopstartsseminaret skulle projektets konkrete aktiviteter szttes i gang. 
Andre afdelinger og akwrer skulle inddrages og projektets milj0gennemgang skulle 
forberedes. Det gjaldt eksempelvis koncernens miljnafdeling, driftsafdeling, 
rengnringsafdeling og indkobsafdeling. Samtidig skulle den konkrete organisering 
af projektet opbygges således, at der blev skabt nogle rammer hvori projektet kunne 
fungere. 

Projektets faser blev opbygget med milj~styringsmodellen som skabelon, og 
projektapstarten tjente i den forbindelse det formål at udm@nte milj@politikken. 
Herefter skulle der foretages en milj!zgennemgang, opstilles handlingsplaner og mål, 
de konkrete initiativer skulle implementeres og det hele skulle derefter rapporteres 
og evalueres i form af en miljnrevision. Det var på forhånd aftalt, at jeg skulle følge 
milj0styringsprojektets faser så lznge som muligt, og under alle omstrendigheder 
indtil milj@gennemgangen var foretaget, der var opstillet handlingsplaner og mål og 
der var afleveret en milj0redegwelse i form af en rapport 

Samtidig planlagde og gennemfwte jeg en del af empirindsamlingens interview i 
denne fase. Det drejede sig både om informantinterviews, der havde ti1 formål at 
indsamle konkrete oplysninger ti1 brug for planlzegning af de registreringer, der var 
xmdvendige i forbindelse med miljogennemgangen, samt om respondentinterviews, 
der skulle klarlzgge de procesmzssige forhold i forbindelse med de forskellige 
aktDrus deltagelse i milj@styringen. 

Resultater fia opstartsseminarets analyser indgik, sammen med interviews og 
observationer fia projektmoder og det senere midtvejsseminar, i empiriindsamlingen. 

Milj0gennemgang 
Efter projektopstartsseminaret startede projektets miljsgennemgang, der skulle 
skaffes overblik over tidligere milj0initiativer i afdelingen, ligesom det skulle 
overvejes hvorvidt der kunne bygges videre på disse. MiljGgennemgang skulle 
resultere data over det aktuelle forbrug samt en raekke forslag der kunne bruges i 
apstillingen af milj0styringens handlingsplaner og mål. Disse forslag blev opsamlet 
i et idékatalog. 

Szerligt i denne fase af projektet var der stor interesse og opbakning ti1 projektet 
specielt fra arbejdsgruppens side. Ledergruppen forholdt sig derimod relativt passive, 
idet projektet efter ledernes mening skred planmzssigt fremad. 1 denne fase var det 
primzrt medarbejdere og arbejdsledere, der sammen med mig var projektets centrale 
aktBrer. Den megen aktivitet i projektet og i arbejdsgruppen i szrdeleshed blev 
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imidlertid ikke i tilstrzekkeligt omfang kommunikeret videre ti1 projektlederen og 
dermed ti1 ledergruppen. Det bewd, at ledergruppen gradvist mistede det samlede 
overblik over projektets forlab og den blev derfor mere og mere tvunget ti1 at gribe 
ind. Det skete omtr&midtvejs i projektet, hvor det på forhånd var planlagt at 
afholde et midtvejsseminar. 

Resultaterne fia miljngennemgangen blev praesenteret på midtvejsseminaret, og på 
baggrund heraf blev der udarbejdet forslag ti1 handlingsplaner og mål. De endelige 
handlingsplaner og mål blev vedtaget af ledergruppen og przsenteret i form af en 
rapport om miljastyring fia cateringafdelingen. 

MiljBgennemgangen blev opdelt i fire dele svarende ti1 områderne energi- og 
vandforbrug, affaldsproduktion, indk!ab og brug af emballage, samt indk!ab og brug 
af rengawingsmidler. Det var imidlertid i praksis ikke muligt at fastholde denne 
skarpe opdeling, idet mange processer i knkkener og kantiner vedrnrer flere af 
parametre. Eksempelvis er der såvel ressourcemzssige aspekter som reng@rings- 
moessige aspekter af opvaskefunktionen. 

Nogle energi- og vandforbrugende udstyrstyper er tillige afhaengige af brug af et 
ganske bestemt rengwings- eller opvaskemidler. Det betyder at spnrgsmål om typer 
og mzngder af reng@ringsmidler hzenger n0je sammen med spwgsmål om energi- 
og vandforbrug. 

1 det følgende przesenteres resultaterne fia milj@gennemgangen for hvert af de fire 
emneområder. Resultaterne er struktureret således, at milj0gennemgangens metoder 
og resultater gennemgås furst, efterfulgt af de idéer og forslag ti1 initiativet-, der 
fremkom i forbindelse med milj@gennemgangen. 

En oversigt over cateringafdelingens fysiske rammer er vist i bilag. Bilag 6.1 og 6.2 
viser således hvordan knkkener og kantiner geografisk er fordelt på de to st@rste af 
virksamhedens produktionsområder, mens bilag 6.3 viser en oversigt over 
procesforlnbet i knkkener og kantiner. 1 bilag 6.4 er vist en oversigt over indretning 
og udstyr i de knkken- og kantineområder hvor milj@styringen skulle indfnres. 

For at begrzense det praktiske arbejde i forbindelse med milj0gennemgangen valge 
jeg sammen med følgegruppen at foretage en indledende screening inden den 
egentlige dataindsamling. Denne screening skulle danne baggrund for den senere 
prioritering af dataindsamlingen. Ti1 disse indledende screeninger blev der udarbejdet 
skemaer (bruttolister) ti1 registrering af rengnringsmidler, udstyr og vandhaner, 
affald, enkeltportioner, emballage og belysning. Skemaerne blev udfyldt under 
ledelse af arbejdsgruppens medlemmer. På baggrund af skemaerne blev der opsat 
målere og målingen af “før” forbruget indledt. 

vand og el 
Den del af milj@gennemgangen, der havde med vand- og elektricitetsforbrug at gwe, 
blev foretaget samlet. Det skyldes at en del af udstyret i knkkenerne og kantinerne 
bruger både vand og el. 
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Metoder 
Vurderingen af elforbruge? blev delt op i to faser. Furst blev der foretaget et s,&z 
på basis af information om udstyret, dets skonnede elforbrug og brugstid, og 
dernzst blev de mest elforbrugende apparater udvalgt, hvorefter en nåling blev 
gennemført. Hvis der var flere slags udstyr af samme type, blev der kun sat een 
måler op. De retningslinier der blev anvendt for opsetning af målere fremgår af 
bilag 6.5, mens bilag 6.6 viser en oversigt over det udstyr der blev forsynet med 
målere. 

Medarbejderne var ansvarlige for at afkese målerne dagligt igennem en 3 ugers 
måleperiode. For belysningen blev forbruget estimeret på basis af skcmnet forbrugs- 
tid og armatureffekt direkte uden måling. Det var medarbejderne selv der foretog 
estimeringen. Skemaet ti1 brug for belysningsregistreringen er vist i bilag 6.7. Den 
indledende registrering af udstyret og dets vand og elforbrug blev foretager på et 
skema, der er vist i bilag 6.8. Der blev benyttet samme skema ti1 el- og vandforbrug. 

For at el- og vandforbrug kunne szttes i relation ti1 produktionsomfanget i de 
enkelte kantiner, blev der foretaget en tzlling af gaester og antallet af kurve, der gik 
igennem opvaskemaskinen. På den måde ville eksempelvis forbrug af vand og el 
kunne udtrykkes som et nogletal i forhold ti1 en veldefineret parameter og f.eks. 
g0re det muligt at sammenligne kantiner af forskellig stwrelse eller effekten af en 
milj0handlingsplan. 

Resultater 
Resultaterne for den omtalte indledende registrering, baseret på skm over brugstid 
og effekt er for el vist i figur 6.2. Kun resultater for kantinerne er apgjort, idet 
registreringen i centralk0kkenet måtte udgå. Den indledende registrering baseret på 
sk0n måtte for vandforbruget udgå for både kantiner og centralknkken på grund af 
tekniske problemer. 

Figur 6.2 El-forbrug i kantiner. Figuren viser forbruget og dets fordeling på 
udstyrstyper baseret på sknn over brugstid samt oplysninger om effekt. 

Miljqennemgangen omfarter ikke energiforbrug udover elekrricitetsforbrug. Det betyder, ar 
energiforbrug ril opvarmning af vand og ril opvarmning af lokal er ikke er medregnet. 1 den del af 
milj~gennemgangen, der vedrsrer forbrnger af vand blev fordelingen på koldr og varmt vand dag 
kortlag. 
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Resultaterne fm skon over elforbruget ti1 belysningen i de 2 deltagende kantiner og 
centralkokken, viste forbruget ti1 belysning var relativt beskedent i sammenligning 
med det ewrige elforbrug. For at kunne bestemme forbrugene mere praecist, for at 
få erfaringer med opsztning og afkesning af målere, og for at kunne vurdere 
pålideligheden af data fremkommet ved skon i forhold ti1 data fremkommet ved 
målinger blev der tillige foretaget målinger. 

Resuhaterne fra målingerne af elforbruget i kantinerne viste at det mest forbrugene 
udstyr var koleskabe og opvaskemaskiner. Opvaskeprocessen tegner sig således for 
omkring 40% af elforbruget, mens koleskabene står for lidt over 10% af forbruget. 
Også kaffemaskinerne viste sig at udgore en anden stor andel af elforbruget, saerligt 
i den ene kantine9*. 

Resultaterne fm måling af elforbruget i centralkokkenet viste, at det også her var 
opvaskeoperatronen der var lang den mest energiforbrugene protes. Forbruget 
udgjorde over 40% af det målte forbrug. Også kole- og frostrum står for en 
vaesentlig del af energiforbruget. 

En oversigt over elforbrug ti1 opvask og kole- og fryseudstyr i kantiner og 
centralkokken er vist i bilag 6.9. Det totale elforbrug i de tre pilotkantiner/kokken 
i form af resultater fra elmålinger er opgjort i bilagene 6.10, 6.11 og 6.12. En 
beregning af det totale elforbrug for hele catering er vist i bilag 6.13 sammen med 
en beregning af besparelsespotentialet ved en reduktion på 10%. En besparelse af 
denne storrelsesorden blev anset for at vaere realistisk på basis af de tiltag, der skulle 
ivzrksaettes. 

Det samlede gennemsnitlige elforbrug for virksamhedens cateringfunktion var 0,41 
kWh per varmt måltid. Udregningerne fremgår af bilag 6.13 og forbruget omfatter 
såvel forbrug i centralkokkener som i kantinekokkener. 

Resultaterne fra måling af vandfovbrug i kantinerne viste at opvaskeprocessen 
tegnede sig for langt det storste forbrug. Mellem 60 og 90% af vandforbruget kan 
således relateres ti1 opvaskeprocessen. Specielt i den ene kantine havde opvaskema- 
skinen et meget stort forbrug. Generelt viste resultaterne at der var god grund ti1 
at vzre på vagt over for saerligt forbrugene opvaskeudstyr. De galdt både hvad angår 
el og vand. 

Også resultaterne fra centralkokk enet viste et stort vandforbrug ti1 opvask. Selvom 
selve opvaskemaskinen var ganske vandekonomisk i forhold ti1 maskinerne i 
kantinerne, så var der et meget stort forbrug ti1 forskylning af service, nemlig 
naesten halvdelen kokkenets totale vandforbrug på omkring 3800 liter om dagen. 

Det totale vandforbrug i de to kantiner og i centralkokkenet i form af resultater fra 
målinger er apgjort i bilagene 6.14, 6.15 og 6.16. En beregning af det totale forbrug 
for hele catering er vist i bilag 6.17 sammen med en beregning af besparelses- 
potentialet ved den reduktion på lo%, som var det uofficielle mål for miljostyrin- 
gen. 

98 En del af forklaringen ligger i a[ kaminen brygger ca. 120 liter kaffe/dag, idet den betjener ikke bare 
sig relv men også de omkringliggende afdelinger med kaffe. 
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Det gennemsnitlige forbrug for virksamhedens cateringfunktion var 5,3 liter koldt 
vand og 1,3 liter varmt vand per varmt måltid. Udregningerne fremgår af bilag 6.17 
og forbruget omfatter savel forbrug i centralkokkener som i kantinekokkener. 

Idékatalog 
Idékataloget blev ti1 på basis af miljogennemgangen samt erfarings- og idéapsamling 
undervejs i projektet. Idékataloget skulle udgore grundlaget for den handlingsrettede 
fase, hvor der skulle vaelges mellem forslag, opstilles mål samt handlingsplan for 
hvorledes målene nås. 

Gennemgangen viste at opvaskeprocessen var den protes, der havde det storste 
besparelsespotentiale. Nogle maskiner havde meget store overforbrug og disse 
maskiner blev sat på en eftersyns/udskiftningsliste. Desuden blev det foreslået at der 
blev udformet checklister ti1 brug ved nyanskaffelse af opvaskeudstyr. 

Miljogennemgangen resulterede også i en raekke forslag ti1 nye procedurer for 
opvaskeprocessen. Det drejede sig om fyldning af kurve i opvaskemaskine, samling 
af service ti1 opvask i storre portioner, anvendelse af vandbesparende indsatser ti1 
skylning af kar og gryder, brug af damprensning og iblodsztning af gryder, i 
stedet for anvendelse af rindende vand. 

For varmebehandlingsprocesserne fremkom folgende forslag ti1 procedurer for 
anvendelse af kogeplader med korrekt diameter, anvendelse af “kold-start” ved 
opvarmning i ovn, begrznsning af vandmzengder ved kogning og slukning af ovn 
et par minutter for maden tages ud. 

Gennemgangen resulterede også i forslag om procedurer for brug af tar-teknikker, 
f.eks. miljoklude der fungerer uden vand og saebe og procedurer for rensning af 
vzegge, lamper og ventilationsfilter. For kole- og fryseprocesser blev foreslået at 
udarbejde procedurer for begrznsning af antallet af besog i kolerummet ved 
“samling af jobs”, for slukning af lys i kole- og fryserum når de ikke blev benyttet, 
jaevnlig rensning af kompressorer på kole- og fryseanlzg og aptoning af levnedsmid- 
ler i koleskab eller kolerum. 

For kaffemaskinerne der blev det foreslået at installere blodtvandsanlaeg, idet det vi1 
betyde mindre vandforbrug, lettere rengoring samt forlzengelse af maskinernes 
levetid. Endelig blev det foreslået at indfore rutiner, der sikrer slukning af 
energiforbrugene udstyr, når det ikke bruges, taending af udstyr efter behov, 
anvendelse af procedurer, der begraenser brugstiden på belysningen samt anvendelse 
af energisparepzerer. 

Affald 
De enheder der deltog i projektet repmesenterede to forskellige af virksamhedens 
produktionsarealer. Det betad i praksis b1.a. at var tale om to forskellige af- 

19 Rengering med lunkenr vand efterfnlgr af damprensning ved en remperarur på IOOT, er rryk på 8 bar 
05 efterskylning med lunkent vand. 
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faldsordninger ioO De to produktionsarealer repraesenterer desuden dele af virksom- 
heden, der tidligere var selvstaendige virksamheder. Denne forskel var specielt 
tydelig når det gjaldt rutiner for håndtering af affald. 

Administrationen af affald lå allerede ved miljostyringsprojektets start i faste 
rammer. Det var virksamhedens renovationsafdeling der varetog dette arbejde. 
Arbejdsdelingen mellem renovationsafdeling og cateringafdeling var således, at den 
indledende håndtering og sortering af affaldet blev varetaget i cateringafdelingen, 
mens den videre håndtering af affaldet blev varetaget af renovationsafdelingen og af 
dens eksterne renovationsoperatorer. Mzngdemaessigt udgor cateringaffaldet kun en 
meget lille del af virksamhedens totale affaldsproduktion. 

Miljostyringsprojektets affaldsgennemgang havde ti1 formålat kortkegge procedurer, 
typer og mazngder af affald fm catering. Affaldsgennemgangen blev indledt med en 
kortlzgning af disse procedurer i samarbejde med renovationsafdelingen, der også 
fremskaffede data fra afdelingens registreringer. Disse data blev efterfolgende 
suppleret med projektets egne registreringer. 

Virksamheden havde ved projektets start afhentningsordningerfor bla. konrorpapir, 
pap, glas, madaffald og aluminium. Det var dog ikke alle disse fraktioner, der blev 
indsamlet fra cateringafdelingen, fordi det i de fleste tilfaelde drejede sig om relativt 
små maengder. Disse fraktioner blev som hovedregel i stedet sorteret i restaf- 
faldet”“. 

Udover det miljomzssige aspekt har affaldshåndtering tillige et okonornisk aspekt. 
Der er således store udgifter forbundet med affaldshåndtering. Priserne for de 
enkelte fraktioner fremgår af bilag 6.18. 

Madaffald opstår såvel i produktionslokalerne i centralkokkenerne, i anretnings- 
områderene i kantinerne samt i serveringslokalerne. Det var imidlertid ved 
miljostyringsprojektets start kun i de to forste steder der blev kildesorteret. 
Kildesertering i serveringslokaler ville nemlig skulle udfores af kantinekunderne. 
Miljogennemgangen viste at madaffaldet - det såkaldte tallerkenspild endte i samme 
fraktion som restaffaldet. 

Indsamling af madaffald fm storkokkener er lovpligtigt i de fleste tilfaelde’02. Det 
er samtidig en relativ bekostelig procedure. Indsamlingen af madaffald alene i 
Bagsvaerd fabriksområdet kostede således i 1993 i gentremsnit knap 15.000 pr. måned 
og i 1995 lo3 knap 11.000 kr. pr. måned, idet mzengderne svinger relativt meget. 
Bilag 6.19 viser de gennemsnitlige totale mzngder fra Bagsvzrd området for 1993 
og 1995 og illustrerer de meget store månedlige udsving. Ordningen var for 

IW De 10 produktionsarealer ligger i ro forskellige kommuner og der kan vzre smre forskelle i 
affaidsordninger mellem kommuner. 

101 Også benzvnr dec våde affald eller dagrenovation. 

im Reglerne riger ar madaffald skal indsamler hvia den ugenrlige msngde overrriger 100 kg. Den enkelte 
kommunalherryrelse kan dog farrrcerre lavere grzenser. 

10, På basis af årerr farsre 6 måneder. 
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miljDstyringsprojektet kun etableret i Bagsvzrd fabriksområdet, der ligger i een 
kommune, og ikke i Gentofte fabriksområdet, der ligger i en anden kommune. 
Affaldet indsar&s af et renholdningsselskab, der står for indsamlingen i hele 
Storknbenhavn’&g det sendes videre ti1 et centralt forarbejdningsanlzg i Ringsted. 

Metoder 
Registreringen af affald i de to kantiner og i centralkskkenet i forbindelse med 
projektet blev foretaget ved hjzelp af et skema, som er vist i bilag 6.20. De sorterede 
fraktioner og levnedsmiddelaffald blev registreret med vqt for hver afdeling 
gennem tre uger. Registreringen i de valgte fraktioner skete uden hensyn til, om 
disse fraktioner rent faktisk var dem, der normalt blev sorteret i. 

For emballageaffaldet blev der indsamlet data for forbrug af engangsservice og 
enportionspakninger for det seneste år. Data blev dog kun indsamlet for kantinerne, 
idet disse produkter ikke bruges i centralk!akkenet. På basis af disse forbrugsdata 
blev de resulterende affaldsmzngder beregnet. 

Emballageaffaldsmaengder vi1 vzere afhzengige af i hvor h0j grad, der anvendes 
halvfabrikata. Halvfabrikata er typisk emballeret i plast, pap eller glas. Der blev dog 
ikke i dette projekt gjort forsng på at behandle dette aspekt nzermere. 

ReSU Itater 
Bilag 6.21 viser resultatet af affaldsregistreringen i kantinerne. Det ses at levnedsmid- 
delaffaldet udgor hovedandelen. Hvis kaffeaffaldet medregnes er den ugentlige 
mzngde over 100 kg og dermed er kantinen underkastet lovkravet om indsamling 
af madaffald. Det skal dog tilføjes at man - af andre årsager - overvejede at lade kaf- 
fen brygge ude i afdelingerne. Denne zndring vi1 bringe mazngden ned under 
grznsen, men den totale mzngde kaffeaffald vi1 vedblive at vzre den samme selvom 
en del af den vi1 blive flyttet over på lokaliteter, der ikke er underkastet kravet om 
indsamling af madaffald. 

Pspirfraktionen bestod hovedsageligt emballage og papirservietter. Der var ikke data 
for mzengden af pap. Resultaterne viste b1.a. af “diverse” fraktionen i den ene 
kantine var stor. Denne fraktion bestod hovedsageligt af engangsservice, tallerkenaf- 
fald og emballageaffald. Mzngden af wgistreret madaffald var lille, men det må 
antages at en stor del af madaffaldet endte i “diverse” fraktionen på grund af 
manglende sortering. Tidligere data for madaffald for den pågzeldende kantine viste 
således, ?t der normalt blev produceret langt mere madaffald. 

1 centralk@kkenet bestod mere end 60% af affaldet af levnedsmiddelaffald, heraf er 
det meste gwntsagsaffald. 1 absolutte tal er den gennemsnitlige mzngde af affald 24 
kg/dag. Der var dog store forskelle i de daglige mzengder. Således steg mzngderne 
betydeligt på tirsdage og torsdage, når der blev leveret gwntsager. Resultaterne for 
en 3-ugers periode viste et gennemsnit på 120 kg levnedsmiddelaffald pr. uge. 

Det er cateringafdelingens centralkokkener, der fungerer som modtagecentral for de 
fleste af cateringafdelingens fødevarer. Derfor er der også store mzengder af 
emballageaffald - typisk transportemballage - fia disse k0kken.x. Ti1 genguld spares 
kantinerne for at skulle håndtere stnrre mzngder af transportemballage. 



Det gennemsnitlige produktion af madaffaldfor virksamhedens cateringfunktion var 
167 g madaffald per varmt måltid. Udregningerne fremgår af bilag 6.22 og mzengden 
af madaffald omfatter ,såvel centralk!akkener som kantinekBkkener. Efter mil- 
jugennemgangen foreto$renovationsafdelingen en samlet opgmrelse af mzngderne 
af madaffald og restaffald, omfattende f.eks. plast, metal og mad, for Bagsvzrd 
fabriksområdet. 

Resultaterne viste en gennemsnitlig daglig maengde på 175 g madaffald per kunde 
og svarede ti1 det der blev furidet i forbindelse med milj0gennemgangen. Renova- 
tionsafdelingens resultater viste derudover en gennemsnitlig daglig mzngde på 126 
g resraffald per kunde. Også disse resultater er vist i bilag 6.22. 

Undervejs i milj@styringsprojektet blev der indført i et nyt bespisningskoncept i 
cateringafdelingen og det var forventet at det ville resultere i en reduktion i 
mzngden af madaffald i sammenligning med det gamle koncept, der byggede på 
platteanretninger. Resultaterne kunne imidlertid ikke bekraefte denne antagelse. 

Idékatalog 
Resultaterne af milj@gennemgangen og renovationsafdelingens beregninger viste, at 
der var store forskelle i mzngderne af madaffald i de enkelte kantiner. Det blev 
derfor foreslået at indføre procedurer, der kunne sikre en bedre forudsigelse af 
antallet af gester og at udarbejde precise procedurer for apbevaring af overskydende 
mad. F.eks. kunne der udarbejdes en oversigt over levnedsmidler, der kan gemmes 
fia den ene dag ti1 den anden. MiljDgennemgangen viste at sortering af madaffald 
skulle indf@res på Gentofte fabriksområdet, idet mzngderne her klart oversteg 
lovkravet. 

Desuden pegede milj0gennemgangen på at kantinekunderne burde inddrages i en 
sortering af tallerkenaffaldet. Gennemgangen viste også, at der var et stort over- 
forbrug af spande ti1 madaffald og d ermed en for unkonomisk og for milj@mzssig 
ringe udnyttelse af ordningen. 1 stedet kunne nedk0ling af madaffaldet overvejes. 
Madaffaldet er dyrt at håndtere, på grund af den korte afhentningsfrekvens og 
derfor vi1 en apbevaring på k01 reducere antallet af afhentninger fordi holdbarheden 
forlzenges. En beregning af dette alternativ er vist i bilag 6.23. 

Et andet alternativ ti1 afhentning er kompostering. Resultaterne viste at organisk af- 
fald som kartoffel- og gr0ntsagsskrzeller udgjorde en betydelig del af madaffaldet i 
centralk@kkenet. Kompostering ville vzre en billig lnsning og miengdemzsigt ville 
der vzxe tale om 60 kg kompost om ugen eksklusiv kaffegrums alene fia centralkDk- 
kenet. 

Miljugennemgangen viste også at en rationalisering af k0rselsopgaverne i forbindelse 
med catering var nndvendig. Resultaterne viste således at der var tale om kwsel, dels 
i forbindelse med distribution af mad, dels i forbindelse med renovation. 1 
fabriksområdet på Bagsvzrd var der alene tale om 22 km daglig madkcxsel to gange 
om dagen og en tilsvarende distance ti1 afhentning af service om eftermiddagen. 
Dertil kommer kezsel med lastbiler fia renovationsselskabet og k0rsel fia firmaets 
egen renovationsafdeling. For renovationsselskabets kwsel blev det skDnnet, at den 
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ugentlige frekvens for affaldsknrsel var 3 gange for madaffald og 5 gange for dagre- 
novation. 

Emballage ‘- 
Miljnaspekter i forbindelse med emballage drejer sig om fire forskellige temaer. Det 
første tema er sp0rgsmålet om brug af levnedsmidler pakket i enkelrportions- 
pakninger. Disse er nemme at bruge fordi de er i kundest0rrelse. Ulempen er, at de 
krzver meget emballagemateriale og ar de samtidig er dyre i brug. Alternativet er 
storportioner, ofte benasvnt bulkpakninger. 

Andet tema drejer sig om brug af engangsseuvice, der i denne sammenhzng betragtes 
som emballage. Engangsservice kan vzere hensigtsmaessigt i kantiner, fordi man 
undgår håndtering og reng!aring af service efter brug. På den måde undgås samtidig 
udgiften ti1 opvask. På den anden side bliver affaldsmzengden Sture. Alternativet er 
at bruge konventionelt service; det betyder imidlertid igen starre forbrug af vand 
og energi ti1 opvask. En dansk livscyklus analyse viser, at flergangsservice under 
bestemte forudszetninger er den bedste 10sning set ud fia et milj@synspunkt, hvis 
man studerer hele livscyklusfo&bet. Udregningen er vist i bilag 6.24. Det er dog 
langt fra alle undersagelser, der når frem ti1 samme konklusion. Det gzelder således 
underwgelser udført af henholdsvis Sustainability og af milj~afdelingen’O’ i SAS 
(Scandinavian Airlines System, 1995). D. use og deres forudsztninger b0r undersnges 
nzermere. 1 denne rapport tages der udgangspunkt i, at flergangsservice er det mil- 
j0mzssigt mest fordelagtige. 

Tredje tema drejer sig om levnedsmidler og overemballering. Emballage deles typisk 
op 1 pnmzer eller salgsemballage, sekundaer eller grupperingsemballage og trans- 
portemballage, som her behandles separat. CateringkBkkener bliver som andre 
forbrugere udsat for produkter der er overemballerede på grund af manglende 
omtanke hos leverand0ren. Og i nogle tilfzlde er emballagen ikke tilpasset de 
specielle forhold i stork@kkener, men leveres blot i emballage beregnet for 
detailhandelen. Eksempelvis har stork0kkener ikke altid brug for salgsemballager 
eller for salgsemballager der yderligere er pakket i grupperingsemballager. 

Det fjerde og sidste tema er sp@rgsmålet om tvansportemballering. Transportem- 
ballering eller tertizr emballering er den emballage hvori levnedsmidler og andre 
produkter leveres ti1 cateringorganisationens varemodtagelse, i dette tilfzlde central- 
k0kkenet. En vigtig overvejelse her drejer sig om hvorvidt varerne transportem- 
balleres på en miljcwenlig måde i forhold ti1 de mulige alternativer, og om trans- 
portemballagen og dets håndtering tager h0jde for personslets arbejdsmiljn. 

Metoder 
Der blev benyttet to forskellige datakilder ti1 kortlzgningen af den del af emballage- 
forbruget, der drejer sig om enkeltportionspakninger og engangsservice. Dels blev 
der benyttet tal fia det tidligere specialistgruppearbejde i virksamheden, dels blev der 
foretaget registreringer i forbindelse med projektet. 

1 lufrfarr er vzqen af servicer en vigig paramerer, idet flergangsrervice er berydeligr rungere end 
engangsservice. Resulrmr af underwgelren skal ses i lyser heraf. 
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Enkeltportionspakninger 
1 forbindelse med milj0styringsprojektet blev der ivzrksat en registrering af brugen 
af enkeltportioner. TLregistrering af forbruget af enkeltportioner blev anvendt et 
skema som vist i bilag6.25 og medarbejderne i de to deltagende kantiner blev 
derefter bedt om at stå for registreringen. Registreringen skulle samtidig danne 
baggrund for en senere vurdering af de milj0maessige og 0konomiske aspekter i 

forhold ti1 de alternative storportionspakninger. Registreringen omfattede forbruget 
i kantinerne idet det bemzrkes, at der herunder er medregnet et ganske stort 
forbrug ti1 gaestearrangementer. Desuden havde andre afdelinger uden for 
cateringafdelingen også et forbrug, dog fermentlig kun i mindre omfang. 

Engungservice 
Der blev gennemf0rt en registrering af forbruget i begge de deltagende kantiner. 
Resultaterne herfra blev suppleret med resultater fia arbejdet i virksamhedens 
specialistgruppe i 1992 og med aktuelle opg0relser fia leverand0ren. 

Overemballering 
Ti1 initiativet omkring overemballering blev der i centralk0kkenet igangsat en 
registrering af mulige produkter, der er overemballerede. Ti1 registreringen brugtes 
et skema, som vist i bilag 6.26. Centralk0kkenet havde ridligere og f0r milj0styrings 
projektet blev igangsat, i et enkelt tilfzlde stoppet indk0b af et produkt, der ansås 
for at vaxe overemballeret idet emballagen st0rrelsesmaessigt var for lille i forhold 
ti1 k0kkenets forbrug. 

Transportemballering 
Der blev ikke iwerksat registreringer i forbindelse med sp0rgsmålet om transportem- 
ballering. 

ReSUltater 
Enkeltportionspakninger 
Det årlige forbrug for fire udvalgte enkeltportionsprodukter og den deraf 
resulterende affaldsmaengde i de to udvalgte kantiner fremgår af bilag 6.27. Den 
årlige mzngde kan på basis heraf antages at ligge på mellem 150 og 300 g emballage- 
affald fia enportionspakninger pr. kunde. 

Der er altså i dette tilfzelde tale om en i milj0mzssig henseende ubetydelig maengde. 
Ti1 gengseld betaler man en vaesentlig merpris for at anvende enkeltportionspro- 
dukterne som det fremgår af bilag 6.27. 

Resultaterne fm milj0gennemgangen kan sammenlignes med den registrering der 
blev foretager i forbindelse med det tidligere arbejde i virksamhedens specialistgrup- 
pe. Denne registrering omfattede virksamhedens fabriksområder og altså ikke kun 
de enheder der udgjorde casen i det aktuelle projekt. Tallene fremgår af 6.27 og viser 
at der per kunde årligt produceres 75 g emballagaffaldlos stammende fra kaffefl0de, 
225 g fm sm0r og 50 g fia småkager. Resultaterne herfra stemmer godt overens med 
resultaterne fia milj0gennemgangen. 

IOI Ar udregne affaldrprodukrionen pr. kanrinekunde er srrengc tager ikke korrekt, idet affald fia 
enporrionrpakninger typisk smnmer fia gzerrearrangemenrer. Gaesrer medrczlles ikke som kunder. 
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Engungservice Engungservice 
Resultaterne for brug af engangsservice bygger på tre kilder. Dels virksamhedens Resultaterne for brug af engangsservice bygger på tre kilder. Dels virksamhedens 
tidligere udrednjngsarbejde på emballageområdet fra 1992, dels opgorelser i tidligere udredningsarbejde på emballageområdet fra 1992, dels opgorelser i 

_Y 

forbindelse medden aktuelle miljogennemgang og dels opgrwelser fia leverandoren. forbindelse medden aktuelle miljogennemgang og dels opgrwelser fia leverandoren. 

Opgorelserne der blev udarbejdet for 1991 og 1992 for Bagsvaerd og Gentofte, 
fremgår af bilagene 6.28 og 6.29 og de aktuelle registreringer er vist i bilag 6.30, 
mens bilag 6.31 og 6.32 viser henholdsvis leverandorens og indkobsafdelingens 
beregninger. 

Data viser, at der er sket et fald i forbruget og at det meste engangsservice bliver 
brugt i kantinerne ti1 receptioner. 1 bespisningen har man allerede udfaset en del en- 
gangsservice. Man er eksempelvis gået over ti1 at bruge af konventionelle glas i 
kaminerne på det ene fabriksområde og dermed bruges der nu kun engangsservice 
ti1 gaeste- og modearrangementer. 

Det fremgår at kantinens forbrug af kopper svarer ti1 at mesten hveranden gzst 
bruger en engangskop, mens kun hver fjerde gzest bruger engangsglas og engangs- 
tallerkemer. Det bemzrkes imidlertid også ber, at tallene kun angiver antal 
kantinekunder og ikke antallet af gaester, der som naevnt er “storforbrugere” af 
engangsservice, men som ikke opgores i antal. 

Det fremgår af data, at kantinens forbrug af glas er relativt hojt. Det er imidlertid 
kun omkring en tredjedel af glassene der forbruges af kantinekunder. Resten 
forbruges af gester. Det gzelder generelt at kantiner kun er ansvarlig for en meget 
lille del af forbruget, som det ses af bilag 6.32. Kantinerne bruger eksempelvis kun 
5% af virksamhedens samlede forbrug af papirdrikkebzegre på over 2 millioner 
enheder. 

Som bilaget viser anvendes der totalt knap 20 tons engangsservice for cateringaf- 
delingen, svarende ti1 omkring 30 g pr. kantinekundP, idet der ses bort fra 
antallet af gaester. Forbrugstallene for plastkopper opgjort i de to kantiner svarer 
stort set ti1 leverandorens opgew&&“. 

Overemballering 
Det viste sig problematisk at foretage den planlagte registrering af overemballering. 
Det blev derfor besluttet efterfolgende at foretage en rundsporge om hvorvidt der 
brugtes produkter der var emballeret i for små portionsstorrelser. Rundsporgen 
gjaldt udelukkende centralkokkenet, idet centralkokkenerne fungerer som indkober 
for cateringafdelingen. 

Transportemballage 
Da der var en ny frivillig brancheaftale på vej om indsamling af transportemballage 
blev det besluttet at afvente dennes implementering. 

Der regner med 720.000 “korrdage” svarende ril 3600 kunder pr. dr.5 i 200 arbejdrdage pr. år. 

Oplyminger er barerer pi regirrreringer for hele careringområder. 
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Idékatalog 
Enkeltportionspakningev 
Selvom cateringafdelingqs forbrug af enkeltportionspakninger ikke har den store 
miljemzssige betydning; viste miljBgennemgangen at der var betydelig interesse for 
alligevel at begrzense brugen. Der blev b1.a. stillet forslag ar gennemføre en rzkke 
hygiejniske og logistiske overvejelser i forbindelse med mulige alternativer ti1 
enkeltportionspakninger. Eksempelvis vi1 smex let kunne oxidere og få et kedeligt 
udseende hvis der anvendes storportioner og det kunne samtidig betyde st0rre 
mzngder af spild. Desuden vi1 forbruget af f.eks. enkeltportioner og servietter 
kunne begrznses gennem information ti1 kunderne om.miljastyring. 

Som det gzelder for engangsservice viste resultaterne, ar kantinen kun var ansvarlig 
for en del af forbruget af enkeltportionspakninger. Resten forbrugtes ved gze- 
stearrangementer eller blev bestilt direkte af andre afdelinger. Derfor resulterede 
miljogennemgangen også i forslag om at g@re de enkelte afdelingers forbrug mere 
synlige. 

Engangsseruice 
Resultaterne viste generelt at catering - forsrået som bespisning i kantinen kun var 
ansvarlig for en del af forbruget af engangsservice. Den store “forbruger” synes at 
vzre gzstearrangementer, hvor “convenience” elementet - den lettere håndtering - 
tilsyneladende spiller en relativ stor rolle. Det er vigtig at pointere, at catering kun 
administrerer en del af forbruget; en meget stor del bestilles direkte af andre 
afdelinger. Det store forbrug kommer dog indirekte ti1 at belaste cateringafdelingens 
image, idet engangsservice naturligt forventes at hare under cateringafdelingens 
kompetenceområde. Også her vi1 en synliggwelse af forbruget på de enkelte 
afdelinger vaere en fordel. 

Saneringen af brugen af engangsservice er ikke uden miljDm=ssige ulemper. Den vi1 
eksempelvis kunne betyde st@rre forbrug af vand og energi ti1 opvask. Der bmr 
derfor med baggrund i data fra den gennemførte registrering i milj0gennemgangen, 
foretages beregninger af det forDgede forbrug af el og vand ti1 opvasken. Oget brug 
af flergangsservice vi1 desuden betyde risiko for flere tunge l&t for personalet. 

Specialistgruppen der fortsatte arbejdet efter miljngennemgangen fokuserede specielt 
på udskiftning af konkrete engangsemballageprodukter med andre tilsvarende, men 
miljnforbedrede. Dette er nasrmere uddybet i afsnittet om handlingsplaner og mål. 

Overemballeuing 
MiljDgennemgangen viste at cateringafdelingen i flere tilfzlde havde inddraget 
overemballeringsaspektet ved valg af IeverandDrer og produkter. Det galdt et 
bestemt pastaprodukt, der var pakket i overflodig papemballage, en fiskehalvkonser- 
vers der blev leveret i en for lille emballagestcwrelse og friske agurker der var pakket 
i urwdvendig plasticfilm. Desuden var der stor milfredshed med at mzlkeprodukter 
ikke kunne leveres i andet end en-liters kartoner. 

Transpoutemballage 
Den emballage hvori levnedsmidler og andre produkter leveres ti1 centralk@kkenet, 
den såkaldte transportemballage er reguleret af en ny brancheaftale. Det vi1 
formentlig betyde et fald i mzngden af transportemballage. 
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Rengming 
Reng0ringsmidler er uundxzrlige i alle f~devareproduktionsprocesser af hygiejniske 
hensyn. Mange,?;offer i renguingsmidler har imidlertid en vzsentlig effekt såvel på 
det ydre som det indre milj@, både i produktion og ved udledning. Formålet med 
miljnstyring på dette område vi1 normalt vzre at reducere antallet af produkter mest 
muligt, begrznse doseringen ti1 det foreskrevne og valge de produkter der er mest 
milj0venlige. Desuden b*r man tage hensyn og vzlge dem, der arbejdsmilj0mzssigt 
er de bedste. 

Brugen af rengaringsmidler er styret af ro f&skellige regelszt. Regelsuttet fia 
Miljeministeriet om stoffers murkning og inddeling i faxklasser. Bekendtg0relsen 
omfatter primazrt arbejdsmilj0, men der findes også en del af bekendtgerelsen, der 
omtaler milj@hensyn. Den gzlder imidlertid kun for “rene” stoffer. 

Derudover findes der en bekendtg!zw&e om brugsanvisninger fra Arbejdstilsynet. 
Bekendtgm-elsen indeholder 16 punkter omkring brugsanvisning for rengsringsmid- 
lerne. Disse skal forefindes på et separat datablad, såfremt stoffet er maerknings- 
pligtigt. 

For rengeringsmidler har virksamhedens strategi generelt vzeret at forwge at be- 
grznse antallet af midler. 1 samarbejde med afdelingerne for rengnring og catering 
havde arbejdsmilj@afdelingen for tidligere gennemført en kampagne omkring 
hudproblemer. Kampagnen blev gennemfcwt på baggrund af en henvendelse fia BST, 
der havde observeret en @get forekomst af hudproblemer. Arbejdsmiljgafdelingen 
gennemf*rte denne unders0geWkampagne i samarbejde med reng&ngsafdelingen 
og cateringafdelingen reprzsenteret ved kakken- og kantineledere. Resultatet blev 
en reduktion af antallet af midler med 30%. Eksempelvis reducerede man antallet 
af gulvreng0ringsmidler fra fem ti1 tre. 

Milj0gennemgangen af reng0ringsområdet blev gennemført i fire trim Det drejer dig 
om screening af reng0ringsmidler.. interview med de ansatte, interview med ar- 
bejdsmilj@afdelingen samt endelig en szrlig registrering af de midler, der blev 
anvendt ti1 maskinopvask i sammenhzq med en registrering af temperaturfor- 
holdene i maskinerne. Ved screeningen blev alle produkter registreret. Det var med- 
arbejderne i kantiner og k0kken der foretog registreringen og de blev bedt om at 
angive formål, dosis, mulig helbredsmzssig risici, eventuelt overslag over forbrug pr. 
måned. Skemaet er vist i bilag 6.33. Den medarbejder der udfyldte skemaet blev 
samtidig bedt om at fremskaffe brugsanvisningen for det pågzldende produkt. 

Derefter blev der gennemf0rt interview med de ansatte, der havde foretaget regi- 
streringen. Disse interview viste sig at vzre meget brugbare, eftersom brugen af ren- 
gwingsmidler er przget af både vaner og erfaring fia dem der bruger dem. På den 
måde blev de fwste forslag korrigeret. 

Derefter blev der gennemfort interview med arbejdsmiljoafdelingen med fokus på 
det tidligere reng*ringsprojekt, der var gennemført b1.a. i catering og de kriterier der 
kunne bruges for milj*venlighed og for arbejdsmiljwenlighed. 

127 



Endelig blev der, for at bestemme hvorvidt opvaskemidlerne blev brugt ved den 
rigtige temperatur, foretaget en temperaturmåling i en af kantinerne og i centralk0k- 
kenet”‘. Temperaturen.af sidste hold skyllevand er relevant fordi, at det er den 
sidste skylning, der sk& sikre at temperaturen når op på de lovbefalede 80°C. 
Lovkravet ti1 temperaturen i vandtanken er 55OC. 

Resultater 
Resultaterne viste ut produkter blev benyttet ti1 det forkerte formål, at forskellige 
produkter blev benyttet ti1 samme formål i de forskellige fabriksområder og az 
multifunktionsprodukter, der overfl*digg*r samtidig- brug af flere forskellige 
produkter blev anvendt uden hensyn ti1 multifunktionaliteten. 1 alt blev der 
registreret 20 produkter, som det fremgår af bilag 6.34. De forskellige formål, 
hvortil midlerne anvendes kan opsummeres som falger: 

l Desinfektion 

l Fjernelse af kalkaflejringer 

l Manual opvask 

l Reng&ng af kaffemaskiner 

l Renggring af grill 

l Håndvask 

l RengBring af overflader 

l Rengoring af gulv 

l Kalkfjernelse på kaffemaskiner 

l Beskyttelse af metaloverflader 

l RengDring af fastbrzendte madrester 

l Opvaskemaskine 

1 nogle af de deltagende steder afprwede man i projektperioden forskellige milj*- 
venlige losninger for nogle processer. Det galdt f.eks. brug af citronsaft, efterfulgt 
af hurtig afskylning i stedet for langvarig brug af et klorholdigt starkt rengwings- 
middel ti1 reng!aring af kaffemaskiner, brug af bl*dgjort vand fia en recirkulérbar 
ionbytter ti1 kaffebrygning i stedet for brug af en stzrk kalkfjerner med hojt 
indhold af EDTA ti1 kalkrensning og det galdt brug af vineddike eller citronsaft i 
stedet for en stzerk kalkfjerner. 

Citronsaft kan dog i nogle tilfzlde give hudreaktioner og denne procedure bnr 
derfor underwges nzrmere. Citronsyre som pulver kan ikke anbefales, da det er 
svaert at dosere. Derimod kan husholdningseddike vzre et godt alternativ. 
Resultaterne af den sammenlignende registrering af opvaskefunktionen er vist i bilag 
6.35. Bilaget viser en oversigt over typer af opvaskemaskiner de forskellige steder 
samt de midler, der anvendes ti1 opvask, afspzending og afkalkning. Af bilaget frem- 

108 Målingen blev gennemfnn i den ene af kanrinerne 05 der blev brugr en daralopger af rypen TinyTalk 
med en intern 03 en eksrern fnler. Deruden blev remperaruren af det ridrre hold skyllevand målr direkte 
på der rred, hvor vanda blev rprayer ud. 
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går også temperaturintervallet for hvilket midlerne virker. Resultaterne viste at 
temperaturen i maskinerne langt fia i alle tilfaelde svarede ti1 den der var angivet på 
opvaskemidlet’~?, og at der i nogen tilfaelde slet ikke var opgivet noget optimalt 
temperaturintetial på midlet. 

Idékatalog 
På baggrund af miljogennemgangen blev der udarbejdet forslag ti1 fremtidigt sorti- 
ment af rengoringsmidler, som vist i bilag 6.36 og forslag ti1 alternative rengorings- 
processer. 1 bilag 6.37 er vist de stoffer, som på baggrund af miljogennemgangen 
blev foreslået afskaffet. Målet var så vidt muligt kun at have ét produkt ti1 ét for- 
mål. På denne måde ville der vzre 11 produkter tilbage. Disse vi1 vaere mil- 
joforbedrede ved at krzve mindre dosis, at have miljomzssig deklaration og ved 
ikke at indeholde farve og parfume ii0 Det skal dog tilfojes at mindre dosis ikke 
nodvendigvis medforer mindre miljobelastning. Ifolge BST (Kähler, 1997) kan 
sortimentet i et storkokken dog begraenses yderligere, således at der kun skal bruges 
4-5 forskellige midler”‘. 

Generelt viste resultaterne, at der var for lidt viden om cateringrengoring. Efter 
miljogennemgangen var der således stadig en lang raekke uafklarede sporgsmål. 
Resultaterne tydede dog på at en begraensning af antallet af leverandorer og 
muligheden for et deraf folgende tzttere samarbejde mellem kunde og leverandor 
om miljosporgsmål ville kunne lose en del af problemet. Resultaterne viste også at 
rodalen, der er et starkt middel ti1 desinfektion, ville kunne undgås og erstattes med 
et mere hensigtsmzssigt middel eller et kombimiddel. Erfaringer fra BST, (Kähler, 
1997) tyder på at desinfektionsmidler helt kan undgås, hvis der i ovrigt er gjort 
grundigt rent. Også brugen af grillrensemidler kan undgås og erstattes af krystalsae- 
be, opvarmning ti1 50 grader og afsluttende afskylning med vand. 

Midtvejsseminar 
Henimod afslutningen af det store arbejde med at gennemfore selve miljostyrings- 
projektets miljogennemgang, var det planlagt at afholde et midtvejsseminar, et 
seminar der blev gennemfort under nogenlunde de samme tidsmaessige og fysiske 
rammer som opstartseminaret. På dette tidspunkt var omfanget af arbejdet med 
miljostyringen gået op for de fleste deltagere. Erfaringerne tydede på, at det var 
nodvendigt at organisere arbejdet andeledes, således at den hidtidige arbejdsgruppe 
blev opdelt i fire nye arbejdsgrupper. Disse nye grupper fik betegnelsen specialist- 
grupperiia, og der blev oprettet en for hver af områderne vand og el (samlet), 
affald, emballage og rengoring. Omstruktureringen er illustreret i figur 6.3. 

Men det var samtidig blevet klart for mig at der måtte igangszttes nogle mere 
målrettede lzeringsprocesser. Jeg var dels blevet klar over at medarbejderne ikke i 
alle tilfaelde havde de nodvendige forudsztninger, og heller ikke fik det optimale 

Temperanren ai vander er dog formentIig noget hejere i tanken, da vandtemperaturen falder mzrkban 
ved vand, der sprayer. 

“O Der blev ikke rwgr subsritueret aoffer derudover. 

Ekrkluriv middel ril opvarkemaskinen, der normair besremmer af maskinleverandaren 

“* Specialistgrupper eller gmnne grupper er den normale betegnelse for de arbejdsprupper. der arbejder med 
milj. i Nova Nordisk. 
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udbytte af de erfaringer som projektet gav. Der blev derfor ivaerksat en rzkke 
initiativer, der skulle tage hul på en diskussion om lzringsprocesser. 

Diskussionerne drejede Sig om projektarbejde og projektroller, samt om behovet for 
uddannelse og eventuelle barrierer for lzring. Jeg påpegede, at der var vigigt, ar 
projektorganisationen, dels havde den nodvendige viden om miljostyring, dels om 
projektarbejde, samt ar den havde rutiner ti1 at opsamle erfaringer fia den konkrete 
miljostyring. Det forte til, at man tog initiativ ti1 at etablere sådanne rutiner. 

Manglende tid ti1 projektet var et af de afgorende -problemer der blev rejst 
Medarbejderne var således i praksis blevet tvunget ti1 ar nedprioritere projektet i 
forhold ti1 faste daglige driftsopgaver, et forhold der skabte stor frustration: 

“Vi blev udtrykkeligt lovet at der ville stillet aflosere ti1 rådighed, men 
der skete bare ingenting.” 

Diskussionen på seminaxet viste, at det kun delvist var gået op for ledelsen, ar det 
praktiske arbejde i forbindelse med miljoprojektet var langt storre end forventet. 
Ledelsen var tilsyneladende ikke parat ti1 ar acceptere, ar de mange aktiviteter i 
miljostyringen tog tid og at de nodvendigvis måtte gå ud over det daglige arbejde. 
Ydermere viste det sig at vzre et problem, at det var de medarbejdere, der i forvejen 
var de mest engagerede og derfor også de travleste, der var blevet udpeget ti1 at 
deltage i projektarbejdet og på den måde fik medarbejderne blot endnu mere travlt. 

Figur 6.3 8hdret organisering af miljestyringsprojektet. Figuren illustrerer 
organiseringen af arbejdet med miljostyringen for og efter midt- 
vejsseminaret. 1 starten blev arbejdet varetaget samlet, men efter 
omstruktureringen blev arbejdet delt i fire nye grupper. 

Ledergruppen havde kort inden seminaret besluttet sig for at lzgge op ti1 vaesentlige 
aendringer i projektet. Projektet skulle udvides ti1 også ar omfatte spild og svind i 
bredere forstand, således at der også kom en okonornisk vinkel på projektet. Det 
var ledelsens plan at en ekstern konsulent, der ikke for havde vaxet inddraget i 
projektet skulle yde rådgivning og vejledning i forbindelse med det fortsatte 
projektforlob. 

Ledergruppen var imidlertid ikke fuldt afkl are med hensyn ti1 hvorledes konceptet t 
for det forsatte projektforlob skulle vaore, og med hensyn ti1 hvordan konsulenten 
skulle indgå i det videre forlob. 
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Da projektlederen samtidig var forhindret i at deltage fik hele seminaret et letrere 
kaotisk forlob eller som en deltager gav udtryk for: 

“Jeg gik fia midtvejseminaret med en underlig f&lse og uden klar 
fornemmelse af hvor projektet egentlig var på vej hen.” 

Enten var ledelsen ikke afklaret med hensyn ti1 det videre forLab, eller også mente 
den ikke mente, at midtvejsseminaret var det rette tidspunkt at przecisere det nye 
projektforlob på. Mellemspillet betad at medarbejderne begyndte at frygte for, at 
der var tale om skjulte dagsordener. Samtidig var det åbenlyst, at omlzgningen 
dårligt kunne opiattes som andet end en kritik af den måde projektet hidtil var 
fo&bet på og dermed af medarbejdere og arbejdsledere. 

De nye specialistgrupper fik reprzsentanter fia ledelsen, men kun i mindre grad fia 
arbejdsledere og medarbejdere. Eksempelvis fik specialistgruppen for emballage 
således kun to deltagere: en afdelingsleder og en arbejdsleder og altså ingen 
medarbejdere. Ti1 gengzeld blev medarbejdere fia andre afdelinger i virksamheden 
i h@jere grad inddraget hvor det var relevant. Denne nye organisation med specia- 
listgrupper blev fastholdt ti1 projektets afslutning. 

Milj0handlingsplaner og mål 
På baggrund af milj0gennemgangen udarbejdede jeg en rapport, der skulle danne 
udgangspunkt for det meste trin i milj@styringens cyklys - arbejdet med at opstille 
handlingsplaner og mål. Dette arbejde skulle, på grund af omstruktureringen af 
projektet, ske i de nye specialistgrupper. Rapporten markerede samtidig det 
tidspunkt hvor jeg kunne tr;ekke mig ud af rollen som proteskonsulent i mil- 
jastyringsprojektet. Det skete i efteråret 1995 på et tidspunkt hvor projektet havde 
10bet i et halvt år og resultaterne fra specialistgruppernes arbejde blev afleveret som 
forslag ti1 falgegruppen i november samme år. Projektet blev således gennemfext 
inden for den relativt ambit& tidsplan der var lagt. 

De endelige beslutninger om handlingsplaner og mål blev derefter truffet, og såvel 
specialistgruppernes forslag som de endelige prioriteringer blev rapporteret samlet 
ti1 ledergruppen. MiljDstyringen blev samtidig udvidet til, ikke bare at omfatte det 
ene centralk!akken og de to kantiner der havde varet med hidtil, men derimod hele 
cateringområdet. 1 det følgende afsnit gennemgås såvel resultaterne af specialist- 
gruppexmes arbejde med forslag ti1 handlingsplan og mål samt ledelsens beslutninger. 

Ud fia forslagene fra specialistgrupperne besluttede cateringledelsen, at der for hvert 
specialområde skulle udpeges en formand, som ansvarlig for afrapportering omkring 
milepzle ti1 cateringledergruppen. Det blev desuden besluttet at formanden skulle 
vzre ansvarlig for gennemfwelse af de handlingsplaner, der blev vedtaget. 1 det 
fBIgende er handlingsplaner for de fire delområder behandlet hver for sig. 
Derudover blev det vedtaget at gennemfe.re en twrgående uddannelseshandlings- 
plan, der skulle sikre, at viden om milj~sp0rgsmå.l blev indarbejdet i den fremtidige 
virksomhedsinterne uddannelse af arbejdsledere. 
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Vand ag el 
Specialistgruppen for vand og el besluttede med baggrund i virksamhedens 
miljostrategi, at en reduktion i forbruget af vand skulle prioriteres hojere end en 
reduktion i elforbruget. Der havde i forvejen varet fokus på virksamhedens 
vandforbrug og en reduktion i vandforbruget var således et klart oriske fia koncern- 
ledelsen. 

Gruppen, der kom ti1 at bestå af cateringledere og arbejdsledere, fastlagde som mål 
at reducere forbruget af el og vand ved at iv;erks;ette nogle af de tiltag, som er 
beskrevet. Målet skulle vzre en besparelse på vandforbruget på 10% inden udgangen 
af 1996, en sådan reduktion blev anset for at vaere det mindste man kunne vzere 
bekendt at stile efter. 

Gruppen fereslog at de naevnte mål skulle nås ved at udarbejde instruktioner og 
procedurer for arbejdsprocesserne, hvor det var muligt, foretage miljowrderinger 
ved nyanskaffelser og ved at foretage en kritisk gennemgang af det eksisterende 
udstyr. 

Kufimas&nerne havde allerede i miljogennemgangen påkaldt sig opmzrksomhed på 
grund af et betydeligt vand- og elforbrug. Det blev derfor foreslået at kaffema- 
skinerne i kantinerne blev undret ti1 at arbejde på blodt vand. En kantinerne havde 
således allerede inden miljostyringsprojektet fået opsat blodtvandsanlzeg på alle 
installationer. Ved montering af blodtvandsanlseg undgås afkalkning af maskinen, 
hvilket giver en betydelig vandbesparelsen3. Endvidere opnås en besparelse i 
brugen af starke afkalkningsmidler. Det blev desuden besluttet at forsege at 
udarbejde eller fremskaffe generelle magletal for forbrug af vand i en catering- 
kokkemer, således at man ville kunne måle sin egen ydeevne i forhold hertil. 

For opvaskefunktionen blev det foreslået at opnå forbedringer såvel gennem be- 
arbejdning af holdninger og arbejdsrutiner som gennem aendringer af maskiner og 
udstyr. Der blev foreslået udarbejdelse af instruktioner, der skulle sikre at der så 
vidt muligt blev anvendt bruser ti1 forskyl, at vandhaner blev lukket efter brug, at 
opvaskemaskinernes kurve blev fyldt op hver gang, at opvasketiden blev indstillet 
efter mzngden af opvaskegods og at ved afskylning kun blev anvendt koldt vand. 

Desuden blev det foreslået at montere termostatblandingsbatteri på brusere, at 
fastlzgge en indkobspolitik for nye opvaskemaskiner og at gentremgå gamle anlzeg 
for vand- og elforbrug med henblik på en rentabilitetsberegning. Det blev desuden 
foreslået at opsaxte vandmålere i et af kokkenerne og en af kantinerne, med henblik 
på at måle effekten af holdningszndringer og at udarbejde arbejdsinstruktioner for 
opvaskeprocessen. 

For vand til rengming af maskiner og udstyr, blev det foreslået at udarbejde 
instruktioner, der blandt andet skulle sikre, at vandmamgden blev vurderet i forhold 
ti1 arbejdsopgaven og at vandmaengden ved rengoring af gryder blev reduceret. 

Specialistgruppen konkluderede, at det var sv.zrt at påvise store muligheder for 
besparelser på elforbruget. Der blev foreslået udarbejdelse af instruktioner der skulle 
sikre, at der blev sparet på lyset, gentrem tuending efter behov, slukning når et rum 

“’ 1 den akruelle kanrine blev der mål en besparelse på 40 liter per uge for hver brygsajle 
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forlades, at fryse/k&anlzg blev konrrolleret for korrekt temperatur og at 
komfurer, ovne og varmeskabe blev tlendt urniddelbart før brug. 

1nstruktionerne’;skulle desuden sikre, at dnre ti1 k&/fryserum ikke står unmdigt 
åbne og at fryseren jzvnligt afrimes. Desuden blev det foreslået at udarbejde en 
indknbspolitik, der kunne sikre indk0b af lavenergiprodukter og at ledelsen skulle 
spllle en mere aktiv rolle ved indretning af nye rum samt knb af nye maskiner. 
Generelt mente gruppen ikke, ar der var gevinst ved en installation af elmålere, men 
at udarbejdelse af instruktioner var en bedre idé. 

Man vedtog følgende handlingsplan for området: 

l Vandkrzvende udstyr skulle påszettes bl0dtvandsanlzg i det følgende år, 
hvor det milj0maessigt kunne betale sig. Det ville resultere i mindre 
vandforbrug og mindre slid af udstyr. 

l Der skulle fremskaffes generelle wgletal for forbrug af vand i en 
cateringfunktion, således at der fandtes et sammenligningsgrundlag. 

l Udarbejdelse af en indknbspolitik for cateringudstyr således at der 
indk0bes lavenergiprodukter. 

l Udarbejdelse af procedurer der sikrer, at al nyindretning og anskaffelse 
af nyt udstyr sker under hensyntagen ti1 milj0sp0rgsmål og under 
ledelsens ansvar. 

Affald 
1 specialistgruppen for affald deltog chefen for renovationsafdelingen, en afdelings- 
leder, en arbejdsleder og en medarbejder fia centralkekkenet. Målsztningen for 
gruppens arbejde var at opnå en bedre fremtidig apbevaring af madaffald. Denne 
målsztning skulle nås gennem 

l At udf0re ensartet sortering og vejning af madaffald 

l At udfore ensartet håndtering af andet affald 

l At gennemf0re måling af svind/vaegt pr. kunde 

l At opsztte regne- og måleparametre ti1 minimering af svind 

Efter den indledende milj0gennemgang arbejdede specialistgruppen videre med 
registrering og beskrivelse af affaldshåndteringen, beskrivelse af mål for affaldshånd- 
tering og udarbejdelse af en handlingsplan. 

Gruppen kortlagde de eksisterende indsamlingsordninger for madaffald og for pspir, 
pap og brandbart affald i afdelingeP. FBlgende handlingsplan blev fastlagt: 

“’ Reruher er udfmrligr afrapporrerer i ledelsens rapporr fm projektet (november 1995). 
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l Indfewelse af en ensarter sortering og vejning af madaffald ti1 den 
såkaldte Spise-til-grise ordning for hele cateringområdet det falgende år. 

l Indfewelse af rutinernaessig registrering af madaffald pr. kunde for alle 
kantiner og k@kkener i cateringafdelingen, herunder årlig kormoltest af 
kantiner, der ikke i forvejen indsamler madaffald. 

l Udarbejdelse af en plan for det fremtidige samarbejde mellem catering 
og renovationsafdeling. 

l Indf0relse af rutinemzssig registrering af restaffaldsmaengder i kantiner. 

l Udarbejdelse af et uddannelsesprogram for affaldshåndtering, 

Emballage 
Ti1 gennemfewelse og opfølgning på emballageområdet blev der nedsat en specia- 
listgruppe med deltagelse af en k0kkenchef fm centralk0kkenet, en afdelingsleder 
fia en kantine på det ene fabriksområde og en reprassentant fra kantineområdet på 
det andet fabriksområde. Desuden blev indk@bsafdelingen inddraget. 

Formålet med specialistgruppens arbejde var at finde frem ti1 alternative mindre 
miljobelastende engangsservicetyper. Desuden skulle gruppen komme med forslag 
ti1 den fremtidige brug af engangsservice i form af nedskrevne retningslinjer. Disse 
retningslinier skulle udformes som cwrige forskrifter i milj@styringen svarende ti1 
dokumenter i et egentligt miljnstyringssystem. 

FDlgende indsatsområder blev fastlagt: engangsservice, emballage ti1 madpakker og 
enkeltportionspakninger i kantineområder. Der blev hverken for engangsservice, 
overemballering eller enkeltportionspakninger foreslået egentlige mål for arbejdet. 
For engangsservice og enkeltportionspakninger blev i stedet fastlagt følgende 
handlingsplaner. 

For engangsservice blev der, som led i specialistgruppens arbejde, som forwg gjort 
brug af to typer af emballage ti1 madpakker i virksamhedens aftensbespisnings- 
ordninger. Det desuden foreslået, at udskifte det hidtil anvendte papirdrikkebaeger 
med et nyt og lettere termoplastbzger. Det ville betyde en nedgang i bortskaffelses- 
mmngden på omkring 50% idet vzgten af det nye baeger var 1 g mindre end det 
hidtil anvendte basger. Termoplastbaegret blev af leverandewen angivet ti1 at vaere 
mindre milj0belastende, idet der ved fabrikation bruges 30% mindre energi i forhold 
ti1 produktion af papirdrikkebzegerin. 

Specialistgruppen fereslog, at det drikkeglas der blev anvendt af kantinerne, blev 
erstattet af et alternativt og produktionsmzssigt mindre milj0belastende termofor- 
met glas. Udskiftningen ville samtidig betyde en reduktion i affaldsmzngden med 
omkring 60%. For paptallerkener der bruges i betydelige mzngder i cateringaf- 
delingen, fandt gruppen ikke et mere miljemeutralt alternativu6. 

“’ Udover energiforbmg fereligger der ikke data om miijabelasrning ved fremtilling (affald, spildevand etc.) 

Ii6 Baserer på oplyminger fia leverandmen. 
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Opgmelsen af forbruget af kopper ti1 kaffe og te viste, at kantinerne stod for en stor 
del af det samlede forbrug. Det blev foreslået at erstatte den hidtil anvendte kop 
med et termoplasrbzeger, der ville betyde en nedgang i affaldsmzngden på 60%. 

Opgnrelsen af forbruget af bestik viste at forbruget i kantinerne var meget lavt, og 
at der derfor ikke var grund ti1 at foreslå zndringer. For teskeer ti1 kaffe og te 
fereslog specialistgruppen, at alle plastskeer ti1 omwring blev erstattet med 
trztwrepinde”‘. 

MiljBgennemgangen viste at engangsservice ikke kun forbruges af catering og det 
blev derfor foreslået, at forbruget i afdelinger udenfor catering skulle analyseres og 
at der skulle udarbejdes retningslinier for brugen disse steder. Det blev desuden 
foreslået, at de enkelte afdelinger blev gjort ansvarlige for deres forbrug, således at 
cateringafdelingen undgik at blive ansvarlige for andres forbrug. 

Udover de nzvnte forslag ti1 nye produkter blev der foreslået, at der blev udarbejdet 
nye procedurer og instruktioner for brug af eksisterende engangsservice. Forslagene 
fremgår af bilag 6.38. 

Resultaterne fia miljogennemgangen viste, at forbruget af enkeltportionspakningervar 
ganske ringe. Specialistgruppen fereslog derfor ikke specifikke mål på området, men 
blot en handlingsplan indeholdende f0lgende to initiativer: dels skulle kaffefLade i 
enportionspakninger i kantinerne erstattes med kander ti1 fl0de og mzlk, dels skulle 
marmelade i enkeltportionspakninger erstattes med marmelade i skåle i forbindelse 
med arrangementer. 

Ved den indledende milj0gennemgang viste det sig, at oveuemballering af levneds- 
midler var vanskeligt at registrere. Derfor valge emballagespecialistgruppen ikke at 
gå videre med dette emne. FDlgende handlingsplan for emballageområdet blev 
vedtaget: 

l Udarbejdelse af skriftlige retningslinier for anvendeise af engangsservice. 

l Udarbejdelse af et såkaldt ekoproduktivitetsindeksu8 for engangs- 
service. 

l Fremskaffelse af en miljavenlig emballage ti1 madpakker i virksamhedens 
aftensbespisningsordninger. 

l Udskiftning af det hidtil anvendte papirdrikkebzeger med et nyt og lettere 
termoplastbaeger. 

l Udskiftning af det hidtil anvendte drikkeglas i kantinerne med et mindre 
milj!abelastende termoformet glas. 

“’ Det amager, at en rmepind kan produceres med mindre forbmg ai energi og marerialer i forhold ti1 
produktion af en plastske. 

Ia En LCA lignende inrern Nova Nordisk merode ti1 miljwurderinp 
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l Udskiftning af den hidtil anvendte kop ti1 kaffe og te med et termoplastbzeger, 
der ville betyde mindre affaldsmzengder. 

“, 
l Udskiftning af &tictteskeer med rorepinde af plastic i forbindelse med 

servering af kaffe og te. 

l Udskiftning af visse enportionspakninger i kantiner og ved arrangementer 

l Taettere samarbejde med leverandoren omkring losning af miljospengsmål. 

Reng0ring 
Specialistgruppen kom ti1 at bestå af en afdelingsleder, to arbejdsledere og en 
medarbejder fra et af centralkokkenerne. Som sparringspartnere for gruppen 
fungerede rengoringsafdelingen, indkobsafdelingen, arbejdsmiljoafdelingen, 
Levnedsmiddelkontrollen og indkobsafdelingen. 

Arbejdet med miljostyring på rengoringsområdet tog udgangspunkt i resultaterne 
fm den indledende miljogennemgang. Disse resultater var strukturerer i midler der 
skulle vaere i det fremtidige sortiment, midler der skulle aiskaffes og midler der 
skulle substitueres (bilag 6.37). 

Samtlige kokkener og kantiner i cateringafdelingen blev bedt om at udfylde et 
skema ti1 registrering af deres forbrug. Skemaet er vist i bilag 6.39. Specialistgruppen 
udarbejdede derefter en negativliste over midler der skulle udgå samt en positivliste 
over tilladte, men ikke påbudte midler. 

Positivlisten blev derefter praesenteret for cateringafdelingerne. Cateringafdelingerne 
valgte derefter typisk fire eller fem produkter ud fm positivlisten. Listen var delt op 
i generelle rengoringsbehov og specielle rengoringsbehov. Specielle behov kan f. eks. 
vzre specielle gulve eller udstyr der, krzver specielle rengoringsmidler. 1 arbejdet 
deltog virksamhedens rengoringsafdeling, indkobsafdelingen og senere arbejdsmil- 
joafdelingen. For hvert enkelt rengoringsmiddel blev udarbejdet selvstaendige 
datablade. 

Specialistgruppen fereslog en reduktion i sortimentet af rengoringsmidler med 30% 
inden udgangen af det folgende år, samt at foretage en standardisering af rengorin- 
gen, således at hele cateringafdelingen for fremtiden skulle anvende de samme pro- 
dukter, idet man fereslog en indkobspolitik hvorefter rengoringsmidler skulle 
indkobes under hensyntagen ti1 såvel det indre og det ydre miljo, samt okonomi. 

Specialistgruppen fereslog, at der skulle gennemfores uddannelse af medarbejdere i 
udbredelse af miljotiltag ved instruktion og oplaering. Specialistgruppen fereslog 
desuden, at implementeringen i de enkelte fabriksområder skulle foretages i 
samarbejde med den person i gruppen, der repmesenterede det pågmldende område. 

Endelig fereslog gruppen at rengening med miljoklud ti1 rengening af inventar skulle 
gennemfores som pilotprojekt i en kantine i hvert fabriksområde. Man vedtog 
folgende handlingsplan for rengoring: 

l En reduktion af sortimentet af rengoringsmidler med 30% inden udgangen af 
det folgende år. 
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l Udarbejdelse af ensartede instruktioner for standardreng0ring for hele 
cateringafdelingen. 

l Udarbejdelse af en indk0bspolitik for reng0ringprodukter der er baseret på 
hensyntagen ti1 såvel det indre som det ydre milj0 samt 0konomi. 

l Gennemf0relse af et uddannelsesprogram i form af produkt- og procedurede- 
monstrationer i alle k0kkener og udarbejdelse af dertil h0rende skriftlige 
procedurer. 

Projektafslutning 
Jeg kunne af tidsmaxige årsager ikke f0lge milj0styringsprocessen igennem alle dens 
trim Jeg forlod således projektet på det tidspunkt hvor handlingsplaner og mål var 
opstillet. Det betyder også revisionen af milj0styringen ikke kunne talges, og at de 
kvantitative milj0forbedringer, der gerne skulle blive resultatet af milj0styringen 
ikke har kunnet dokumenteres kvantitativt i denne rapport. Ti1 genguld blev der 
i forl0bet apbygget den tekniske kompetente ti1 systematik, måling, dataindsamling 
og afrapportermg foruden hele den organisations- og keringsmzssige kompetente, 
der var n0dvendig for at milj0styringprocess.m kunne 10be videre. 

Nzste trin i det aktuelle milj0styringsprojekt efter milj0gennemgangen og vedtagelse 
af handlingsplaner ville blive den omtalte milj0revision. Der var dog endnu ikke 
taget stilling ti1 hvorledes denne skulle forl0be, ligesom der heller ikke var taget 
stilling ti1 om der skulle apbygges et egentligt milj0styringssystem og hvorledes det 
i så fald skal struktureres. 

1 den forbindelse skulle der desuden g0res overvejelser om hvilke forudszetninger, 
der skulle ti1 for at milj0styringen kunne forlerbe videre, og om der f.eks. ville blive 
brug for konsulenter, om medarbejderne selv kunne apbygge et eventuelt mil- 
j0styringssystem og gennemf0re milj0revisionen. 

Kvalitativ vurdering af miljmrstyringen 
1 den farige del af kapitlet har jeg beskrevet forl0bet af milj0gennemgangen med 
fokus på de kvantitative aspekter. 1 dette afsnit beskriver jeg milj0styringsprojektets 
forl0b ud fra de tre teoretiske temaer, som jeg har opstillede i teorikapitlet. 

Milj0styringsmodellen ag organisationen 
Projektet viste, at medarbejdere og ledelse sammen med en tilknyttet konsulent, var 
i stand ti1 at anvende milj0styringsmodellen på en hensigtsmzssig måde i den 
konkrete cateringorganisation. Anvendelsen af milj0styringsmodellen gav med- 
arbejderne et klart indtryk af, at milj0arbejdet fandt sted på et systematisk grundlag 
og at de forskellige milj0initiativer indgik i en st0rre sammenhzeng, milj0styringen. 

Men projektet viste også, at forudsztningerne for at anvende milj0styringsmodellen 
var at den blev introduceret grundigt. Det betyder gener&, at organisationen har 
brug for viden om milj0styringen, og hjzzlp fra en konsulent samt uddannelse af 
medarbejderne kan derfor vzre vigtige forudsretninger for at kunne anvende 
metoden. 
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Derimod lykkedes det ikke at sikre den blivende inddragelse af medarbejderne i 
miljmstyringen, som jeg havde lagt op ti1 ved introduktionen af miljsstyrings- 
metoden. Fra at have spillet en central rolie i starten, mistede medarbejderne således 
gradvist deres betydning undervejs i projektet. Ledelsen overtog initiativet, samtidig 
med at medarbejderne mistede deres rolle. 

Forklaringen skal b1.a. wges i at cateringlederne ikke mente, at medarbejderne i 
praksis var tilstrzkkeligt interesseret i at blive inddraget. Selvom ledelsen 
efterhånden var blevet klar over at medarbejderne var tvunget ti1 at prioriter deres 
tid så gav ledelsen alligevel udtryk for, at lederne jo var dem der lertest kunne 
undwres i det daglige arbejde og dermed frigDres ti1 milj@projektet, og at det i 
forvejen var ledernes opgwe at deltage i mader. 

En anden del af forklaringen er, at initiativernes art henimod slutningen af 
pilotprojektet lagde op ti1 det. Således var arbejdet med milj0styring på det 
tidspunkt mere pr-eget af strategiske og planlregningsm~ssige overvejelser end af 
egentlig implementering af milj0mzessige initiativer. Eller som det blev udtrykt: 

“...fra nu af kan det meste af milj@- 
styringen jo klares fra et skrivebord” 

Det var dog ikke alene ledelsen, der havde hele ansvaret for den manglende 
involvering. Nogle medarbejdere mistede efterhånden interessen, og nogle 
forventede direkte, at ledelsen tog initiativet. Det var de vant ti1 og det oplevede de 
som det mest naturlige. Resultaterne viser således, at en kultur hvor medarbejderne 
IDbende involveres i vigtige projekter er en krzvende protes og at en sådan protes 
ikke igangszttes fra den ene dag ti1 den anden. 

På trods af at medarbejderinvolveringen aftog i lobet af projektet var cateringlederne 
dog fuldt opmaxksomme på vaxdien af medarbejderinddragelse. MiljDstyrings- 
arbejdet på ragaringsområdet, hvor substitution af stake produkter med mildere 
produkter betyder tungere arbejde for medarbejderne, blev således fremhaevet som 
et af de områder, hvor medarbejderinddragelsen var afgwende. Det samme var 
tilfzldet i sp!argsmålet om udskiftning af porcelznsservice beregnet ti1 flergangsbrug 
med service af plast beregnet ti1 eengangsbrug. 

Interviewene viste at en del af forklaringen på medarbejdernes tilsyneladende 
manglende interesse i hej grad skyldtes manglende tid. Således anfnrte med- 
arbejderne flere gange, at de ikke havde tid ti1 at både at deltage i miljBstyring, 
samtidig med at de skulle passe deres normale arbejde. Den manglende tid er i h0j 
grad et ledelsesansvar, det visa at ledelsen ikke i tilstrzkkelig grad fulge op på sine 
prioriteringer i praksis. 

Generelt blev projektet omfattende målt i tidsforbrug. Registreringen af tidsfor- 
bruget ti1 arbejdet med oplzg, milj0gennemgang, udarbejdelse af idékatalog og 
midtvejsrapport og afsluttende rapport viste, at cateringledernes tidsforbrug ti1 
arbejdet med styring af projektet, udarbejdelse af handlingsplan og mål samt 
ledelsens afrapportering i form af konklusionsrapporten udgjorde omkring 300 
timer. Projektlederen brugte omkring 10% af sin tid fordelt over et år, i alt 160 
timer, mens de andre ledere brugte hver omkring 40 timer. Tidsforbruget ti1 konsu- 
lenthjzlp blev omkring 1100 timer. 
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Der er dog vanskeligt at generalisere ud fra dette, idet projektet både var et 
udviklings- og forskningsprojekt og det er ikke muligt at praecisere hvorledes den 
brugte tid fordeler sig mellan konsulenthjzlp og forskning. 

Medarbejderne brugte kun omkring 120 timer ti1 det organisatoriske, det vi1 sige 
deltagelse i projektets mader. Tidsforbruget ti1 dataregistrering var ti1 genguld 
betydeligt selvom det ikke blev opgjort majagtigt. Samlet må tidsforbruger som et 
absolut minimum sknnnes ti1 et årsverk. 

Erfaringerne med brug af milj0styringsmodellen i det konkrete projekt tydede på, 
at det var en fordel at indføre milj0styring i to faser, således at indførelsen i fzwste 
omgang skete som et pilotprojekt og furst i anden omgang som et projekt i fuld 
skala. På den måde kunne der eksperimenteres i mindre målestok før milj@styringen 
skulle implementeres i resten af cateringorganisationen. Det betyder, at konsekven- 
sen af de uundgåelige fejl, der opstår når en organisation skal beskzftige sig med 
noget nyt og ukendt, vi1 vzre mindre fordi de sker i mindre målestok. 

Samtidig er det generelt lettere at styre et mindre pilotprojekt og dermed samtidig 
billigere i honorarer såfremt man vzelger at stntte sig ti1 konsulenter. Man kan også 
valge en mellemvej, ved at lade et sådant pilotprojekt fungere som demonstrations- 
projekt med hjzlp fra en konsulent og derefter selv indføre det i den resterende del 
af organisationen uden konsulenthjzlp. 

Erfaringerne med brug af milj~styringsmodellen viste også, at fzstlzeggelsen af hvad 
der er milj!zxelationer langt fra er entydig, og at holdninger ti1 milj0relationer og 
mulighederne for at g0re noget ved dem, i hnj grad er et politisk spnrgsmål. 
Cateringledelsen mente således ikke, at arbejdsmilj!asp!argsmål skulle inddrages i 
arbejdet, idet det ville betyde vzesentlige organisatoriske vanskeligheder. Ledelsen var 
således af den apfattelse at arbejdsmilj0området var alt for reguleret af aftaler, love 
og bekendtg0relser ti1 at det ville kunne inddrages på en fornuftig måde. Hvis 
arbejdsmilj0et blev inddraget ville der, som det blev formuleret: 

“....blive vrwl med en masse mennesker i andre dele af organisationen.” 

Omvendt så medarbejderne en debat om mi1j~sp~rgsrnå.l som en god lejlighed ti1 at 
få rettet op på eventuelle arbejdsmiljaproblemer. Erfaringen fra projektets senere 
forlob viste imidlertid at området, uden problemer og ganske naturligt, blev 
inddraget i miljagennemgangen og ved formuleringen af handlingsplan og mål. 

Et andet eksempel på, at fastlzggelsen af miljwelationer langt fra er entydig, viste 
sig i sp0rgsmålet om en indk0bspolitik for @kologiske levnedsmidler, et område man 
valgte at udelade. Her gik skellet dog ikke mellem ledelse og medarbejdere, men 
mellem dem der mente, ar @kologiske varer var for dyre og at man af den grund 
ville risikere at miste arbejdspladser, og dem der mente, at det var en moralsk for- 
pligtigelse for virksamheden at have en @kologisk indk@bspolitik. 

Det er naturligvis klart at man må prioritere de områder furst hvor der er enighed, 
eller hvor andre hensyn taler for en given prioritering, men samtidig er det vigtig 
at vzere i overensstemmelse med kundernes Dnsker. Set i det lys og set i lyset af, at 
en vzsentlig del af råvarerne i en cateringorganisation er fodevarer, viste det sig at 
vzre en klar fejl ikke at inddrage sp~rgsmålet. 
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En anden erfaring med brug af milj0styringsmodellen i det konkrete projekt, var at 
man i arbejdet med handlingsplaner og mål var påpasselig med at fastsatte alt for 
konkrete mål. Man mente således at ikke-opnåede mål ville komme ti1 at virke 
demotiverende og ville ,derfor, før man blev for konkrete i sine mål, fnrst have en 
vis garanti for at man kunne nå dem. 

Men selvom det er vigigt at kunne opvise resultater, er det på den anden side også 
vigtigt at slette ambitiwz mål såfremt milj!astyringen skal føre ti1 mzerkbare sa- 
dringer. Her spillede det tydeligt ind at kulturen i cateringafdelingen er przget af 
kvindelige vaxdier og normer. Afdelingen skulle, som det hed: 

“.....passe på med at komme ti1 at love mere end den kunne holde” 

Samspillet mellem organisation og konsulent 
Fo&bet af projektet viste, at proteskonsultation Stiller store krav ti1 konsulenten. 
Proteskonsultation er således et spDrgsmå1 om på den ene side at tage hensyn ti1 at 
skabe fremdrift og konkrete resultater og på den anden side ikke at overtage 
processen. Interviewene viste således, at specielt nogle af de menige medarbejderne 
i milj0styringsprojektet følte sig domineret og ikke i tilstrzkkelig grad mente at de 
kom ti1 orde: 

“Det var egentligt paradoksalt, at idéen om medarbejderinddragelse blev 
understreget så kraftigt, samtidig med at konsulenten selv havde en 
tendens ti1 at vzere ganske dominerende.” 

Mange af projektdeltagerne f&e også, at manglende viden om milj0styring og 
miljarelationer, og det tidspres der ofte var over nxaderne i projektet, udgjorde en 
konstant barriere for dem. 

Samtidig tyder resultaterne på, at den betydelige fokusering på betydningen af 
medarbejderinvolveringen blev overfortolket, med det resultat at ledelsen overlod 
for meget initiativ ikke bare ti1 konsulenten, men også ti1 medarbejderne. Det skete 
ydermere på et uheldigt tidspunkt i projektets tidlige fax, hvor der netop var behov 
for en fast kurs. 

At der må vzere sammenhzng imellem holdning og handling grelder således ikke 
bare for ledelsen, men også for konsulenten. Der er en naturlig modsaning mellem 
et udgangspunkt, der fokuserer på medarbejderinvolvering og en aktiv forskerrolle; 
jo mere initiativ forskeren tager, jo mindre initiativ overlades ti1 akwwerne sel”. 

Set i den sammenhzng var det tankexkkende, at det samlede tidsforbrug for 
konsulenten ved projektets afslutning var nået op på at vzere mere end dobbelte af 
tidsforbruget for medarbejdere og ledelse tilsammen. Det hcwer dog med ti1 
forklaringen, at en stor del af konsulentens tid blev anvendt ti1 IDsning forsknings- 
relaterede opgaver. 

Både ledelse og medarbejdere gav udtryk for tilfredshed med adgangen til, at få 
konsulenthjzlp og begge parter mente, at var det en direkte forudsartning for at 
kunne anvende den opstillede milj0styringmodel. Deltagerne gav endvidere udtryk 
for, at en vigtig opgave for konsulenten var at stille de rigtige spDrgsmå1 på de 
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rigtige tidspunkter i miljostyringsprocessen. Spqsmål som konsulenten i kraft af 
at vzre udefrakommende havde langt bedre mulighed for at stille. 

En vigtig erfaring fra projektet var, at det er vigigt konsulenten accepterer de 
forskellige akt@rers opfattelse af virkeligheden og at forskellige akwrer kan have vidt 
forskellige forståelse af hvad et problem består i. 

Et szrligt kendetegn ved projektfo&bet var at jeg undervejs gennemf!xte en lang 
rzkke interviews, primzrt som gruppeinterviews. På grund af projektets szerlige 
dialogform mistede disse interviews i IBbet af-projektet efterhånden en del det 
formelle przg som kendetegner traditionelle interviews. Jeg var, som det er omtalt 
i metodekapitlet efterhånden som projektet skred frem, gradvist blevet ti1 “en del 
af feltet”. Interviewsp0rgsmålene blev Stiller ud fra en sp@rgeramme, men en del af 
interviewene kom, som projektet skred frem, efterhånden ti1 at foregå i forbindelse 
med uformelle samtaler og i forbindelse med projektmoder. 

Interviewene fungerede som en del af empiriindsamlingen, men det viste sig hurtigt, 
at de også fungerede som en god metode ti1 diskussion og debat for akt0rerne. 
Szrligt fremtidsvzrkstedet og den metode ti1 spil og simulering, der blev taget i 
anvendelse, viste sig at tjene dette formål. 

Projektet viste, at der er et modszetningsforhold mellem forskerens interesse i at 
skabe en mere generel viden om miljostyring, og organisationens interesse i at få l@st 
sine urniddelbare opgaver i forbindelse med milj!astyringen. Denne modsaning 
bliver szrlig tydelig når forskeren som i det konkret tilfzelde tillige optrzeder som 
konsulent. Forskeren vi1 gerne kunne udnytte sin viden i andre sammenhzenge og 
indgå i lzringsprocesser, mens organisationen ikke urniddelbart har disse behov. 1 
den slags projekter er det derfor vigtigt på forhånd at erkende, at forsker og 
virksamhed må gå på kompromis. 

Organisationsudvikling og laering 
MiljDstyringsprojektet kom på en rzekke punkter ti1 at føre ti1 en udvikling af 
organisationen og ti1 igangszettelse af lzeringsprocesser. Det viser en rzkke af 
resultaterne. 

Et af de konkrete resultater af projektet, der samtidig igangsatte nogle tvzrfaglige 
laxeprocesser, var etableringen af uformelle tvzerorganisatoriske samarbejder med 
andre af virksamhedens afdelinger. Med dannelsen af de fire såkaldte specialist- 
grupper, som skulle stå for gennemfarelse og opfnlgning af milj0arbejdet senere i 
projektet, blev dette samarbejde med de andre afdelinger formaliseret. 

Således blev indk0bsafdelingen formelt inddraget i spargsmål om anvendelsen af 
engangsmåltidsservice, renovationsafdelingen blev inddraget i spcugsmål om 
affaldsordningerne og arbejdsmilj0afdelingeq reng0ringsafdeling.m samt indkabsaf- 
delingen blev inddraget i sporgsmål om indknb og brug af reng0ringsmidler. 

Også interorganisatorisk blev der etableret samarbejde. Således blev emballagele- 
verand!aren inddraget i milj0styringsprojektet. Dette samarbejde resulterede konkret 
i, at der kunne udarbejdes en årsoversig over indkab af engangsservice, og at der 
blev etableret nogle basale rutiner for opgwelsen af dette forbrug. På rengaringsom- 
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rådet blev levnedsmiddelkontrolenheden på samme måde inddraget i et samarbejde 
omkring opfølgningen af miljngennemgangen. 

Det var dog ikke alle disse tvasrorganisatoriske samarbejder der kom ti1 at fungere. 
Det gzlder således i forbindelse med miljninitiativerne på el- og vandområdet, hvor 
virksamhedens egne eksperter el- og vand i driftsafdelingen slet ikke blev inddraget 
tilstraokkeligt. 1 betragtning af de store metodiske problemer, der senere viste sig at 
vzre knyttet ti1 registrering af elektricitetsforbrug og vandforbrug, ville et sådant 
samarbejde have vzeret vzrdifuldt og kunne samtidig have igangsat vigige 
laxeprocesser omkring ressourceforbrug. Eksempelvis -hed det i interviews med 
driftsafdelingen: 

“Hvis vi var blevet inddraget noget f@r, ville vihave fortalt, at der 
kunne apnås en n;esten automatisk opsamling af elforbrug, ved at en 
impulsgiver fra målerne forsynede en datalogger eller CTS anlag med 
ressourcedata.” 

Et tzttere samarbejde med driftsafdelingen kunne også have forhindret nogle af de 
betydelige praktiske problemer med måling af ressourceforbrug der opstod, 
eksempelvis fordi aflaesningen af vandmålere blev besvaxliggjort af ergonomisk 
forkerte placeringer af målernes display. 

En af begrznsningerne for projektet var, at ikke alle medarbejdere syntes at vzre 
indstillet på forandringer. Medarbejderne var ikke i saxlig hmj grad vant ti1 at deltage 
i projekter, eller ti1 at blive taget med på råd som forandringsaktBr, ligesom nogle 
medarbejdere ikke havde erfaring for at efteruddannelse gav positive resultater. 

Et andet eksempel på de laxingsmzssige dimensioner af projektet drejer sig om 
behovet for IDbende og kritisk refleksion over milj@styringen. Den gejst og dynamik 
der på den ene side er vigtig, kan omvendt også betyde at man ukritisk overbeviser 
og beknefter hinanden i beslutningers rigtighed. Men hvis ingen stiller de rigtige og 
kritiske spnrgsmål på de rette tidspunkter kan der hurtigt opstå risiko for 
fejltagelser. Der må derfor skabes en kultur, hvor der hele tiden stilles kritiske 
spBrgsmå1 ti1 “måden at g0re tingene på”. 

GennemfDrelsen af registreringen af milj@- og ressourcedata i forbindelse med 
miljngennemgangen, var et godt eksempel på behovet for at stille kritiske spDrgsmå1 
Karakteristisk for projektets miljngennemgang var, at projektdeltagerne kollektivt 
overbeviste hinanden om, at det var vigigt at srette målere op. Ingen stillede således 
sp!argsmålstegn ved, om omfanget af opsztning af målere var passende, om hvordan 
data fia registreringerne skulle behandles, om vzrdien af de mange data eller om de 
mulige omkostninger ved opsztningen. Resultatet blev da også, at der blev bragt en 
betydelig mzngde tid og penge på dataregistreringen. En del af denne tid og disse 
penge kunne have vzxet anvendt mere fornuftigt ti1 andre formål. 

En anden vigtig lzeringsmzssig dimension i projektet knytter sig ti1 de erfaringer og 
den lzering som organisationen opnåede gennem brug af projektarbejdsformen. Det 
gzlder eksempelvis de metoder for projektapstart og for analyse af interessenter, 
problemer og perspektiver, der blev taget i anvendelse. 
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Erfaringerne fra projektsopstartsseminaret viste, at denne form for opstart var 
velegnet ti1 at skabe den formadne dynamik og inreresse for projektet. Kun få 
af deltagerne havde prwet denne form for opstart f@r, men gav udtryk for, at 
formen gav dem.mulighed for at koncentrere sig om emnet og var med ti1 at styrke 
deres interesse for projektet. Ti1 genguld viste det sig, at gennemgangen af de 
teoretiske principper for milj@styring ikke var szerlig velegnet på dette tidspunkt i 
projektet. Det var således ikke alle deltagere, der på dette tidspunkt havde en klar 
fornemmelse af projektets indhold. Nogle var bare klar over at der skulle arbejdes 
med: 

II et eller andet projekt, der har med milj0 at g0re”. 

De havde derfor heller ingen forudsztninger for at saette denne gennemgang ind i 
nogen swrre sammenhzng. En gennemgang der havde taget udgangspunkt i nogle 
konkrete problemstillinger hentet fia k@kkenet og inspireret af medarbejdernes 
synspunkter havde vieret langt bedre egnet. 

Projektopstartseminaret blev også brugt ti1 at diskutere en af projektets grund- 
lzggende idéer, nemlig medarbejderinddragelsen og organisationsudviklingsaspektet. 
Medarbejdere og arbejdsledere i projektet vidste kw, at projektet havde ti1 formål 
at indfcwe miljastyring og var således ikke på forhånd klar over, at der ville blive 
lagt specielt vagt at inddrage medarbejdernes viden og på at udvikle organisationen. 
Diskussionen på projektopstartsseminaret viste dog hurtigt, at der var bred 
opbaknmg ti1 disse tanker og idéer. 

Det viste sig tillige at vzere en klar svaghed at basere diskussionen i arbejdsgruppen 
på et fremtidsvzrksted, der ikke omfattede en fantasifase. Fantasifasen er nemlig den 
fase, hvor organisationen har szrligt gode muligheder for at igangsztte lzxingspro- 
cesser. Derved giver fremtidsvaerkstedets analysefase mulighed for, ikke bare at 
forholde sig ti1 eksisterende problemer og forhold gennem simpel fejlrerning, men 
at forholde sig ti1 helt nye muligheder, en protes der ligner princippet i dobbelt 
100~ lzering. 

1 fantasifasen er der mulighed for at stille spnrgsmål, ikke bare ti1 planerne og deres 
indhold, men også ti1 selve planemes rammer og de betingelser og forudsztninger 
hvorpå de er bygget. 1 det konkrete forlob havde ledelsen fra starten antaget, at 
arbejdsmiljeet ikke skulle inddrages i milj0styringen. Alligevel blev der rejst en 
frugtbar diskussion, der stillede sp0rgsmå.l ved denne forudsztning. Selvom området 
ikke i furste omgang blev omfattet af projektet, så bet@d diskussionen at emnet 
senere helt af sig selv kom ti1 at indgå i arbejdet med milj@gennemgang og opstilling 
af handlingsplaner. 

Mens det proaktive element blev underprioriteret i fremtidsvzrkstedet, så kom dette 
proteselement ti1 gengzeld ind i den efterfølgende projektanalyse, der blev 
gennemf0rt med medarbejdere og ledelse i fzllesskab. Denne analyse stiller netop 
proaktive spwgsmål af typen: 

“Hvilke problemer kan man forestille sig i fremtiden? Hvad er 
sandsynligheden for, at de opstår? Hvad vi1 konsekvensen viere, hvis de 
opstår? Hvad kan man g0re for at undgå problemerne? Og hvad kan 
man gmre for at afb0de mulige skader hvis problemer opstår?” 
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På den måde kan analysen indgå som et strategisk vzrktoj i projekrplanlazgningen, 
med det formål at forhindre negative indvirkninger på projektet og ve1 at m;erke 
ved at samtiige deltager,es viden og erfaringer inddrages. På samme måde stiller per- 
spektiv- og resultatanal$sen spBrgsmå1 af typen 

“Hvad er de mulige resultater og perspektiver i projektet? Hvad kan vi 
g0re for at forbedre chancerne for at vi apnår disse? Og hvad kan de 
komme ti1 ar betyde for virksomhed og medarbejdere?” 

Jeg havde generelt gode erfaringer med brug af projektanalyse vzrktnjerne, netop 
fordi de er gode ti1 at inddrage alle projektdeltagernes erfaringer. Men generelt var 
der afsat for lidt tid ti1 at udnytte dem fuldt ud. Et projektopstartsseminar b0r 
viser erfaringerne fra dette og andre projekter - kunne råde over to hele dage. 

Erfaringerne viser imidlertid også at, der er vigtig at introducere de metoder der 
skal anvendes ti1 projektanalyse. Det kan f.eks. ske ved at udforme en skriftlig 
introduktion ti1 metoden og ved at udlevere den på forhånd. Det er dog samtidig 
vigtig at holde den skriftlige information der udleveres før projektopstartseminaret 
på et minimum, af hensyn ti1 deltagernes mulighed for at kunne nå at forberede sig. 

Erfaringerne fra projektet viste, at cateringafdelingen ikke i tilstrzkkelig grad 
formåede at igangsztte lzringsprocesser når det gjaldt om at opsamle erfaringer fra 
projektet. Viden og erfaringer om hvordan arbejdsgruppen organiserede sig, 
planlagde registrering af ressourcedata, udførte registreringen, apgjorde resultater, 
opsamlede lDsningsforslag, foretog prioritering,udfnrte Lzsningsforslag og reviderede 
og evaluerede forlobet, blev ikke i tilstrzekkelig grad samlet op i cateringafdelingens 
kollektive hukommelse. Projektorganisationen må vzxe i stand ti1 at opsamle og 
lagre den viden der 10bende skabes i projektet og sm-ge for at den er tilgzengelig i 
resten af miljmstyringsprojektet. 

1 mange organisationer der arbejder projektorienteret lever projekterne i konkurren- 
ce med hinanden og således også i det konkrete tilfzlde. Miljnstyringsprojektet 
måtte således konkurrere om opmzxksomheden med andre projekter. Med- 
arbejderne gav udtryk for, ar de havde rigeligt med andre projekter og specielt 
projekter der endnu manglede at blive “rundet af”. Det drejede sig eksempelvis om 
et projekt med en stmrre organisationssammenlzgning i forbindelse med skabelsen 
af det nye servicecenter, der skulle danne rammen for catering 08 rengcwing, og et 
projekt hvor to tidligere selvstzndige dele af cateringorganisationen var blevet lagt 
sammen. En medarbejder udtrykte forvirringen over omlzgningerne således: 

“De forskellige kulturer i cateringorganisationen er praxis, som i 
familier med sammenbragte barn; man skal virkelig vzenne sig ti1 
hinanden” 

Dertil kom et projekt omkring indf!xelsen af et nyt bespisningskoncept. For 
medarbejdere der deltager i projekter eller bliver berwt af dem, er det vigtig at 
afslutningen på et projekt markeres; for mange åbne og uafsluttede projekter skaber 
frustration og usikkerhed. 

Et af de store problemer i projektet var at uddanne deltagerne i milj@styring og 
opgaverne i forbindelse dermed. Der eksisterer allerede formaliseret efteruddannelse 
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i stork0kkenets milj0arbejde i AMU systemet, f.eks. Ernzrings- og Milj0rigig 
Madlavning i Storhusholdning (EMMA). Men eftersp0rgslen efter kurser på dette 
område er endnu ikke stor nok til, at kurserne udbydes med tilstrzkkelig korte 
mellemrum. D&for besluttede virksamheden selv at indf0re en generel intern 
uddarm& i milj0styring for arbejdslederne inden for områderne vand, el, affald 
og reng0ring. 

Et andet problem var at ikke alle medarbejdere var interesserede i efteruddannelse 
eller som det hed i et interview: 

“1 vores afdeling er flere kolleger, der slet ikke har lyst ti1 at tage på 
kursus, fordi de f0ler de bliver revet ud af deres kendte dagligdag” 

Milj0styring betyder, at organisationen skal Irere helt nye rutiner og skaffe sig helt 
nye typer af informationer og viden som den ikke f0r har haft. Opg0relsen af 
forbruget af engangsservice og enportionspakninger i projektets milj0gennemgang 
viste, at cateringafdelingen ikke havde de n0dvendige oplysninger, ganske enkelt 
fordi den aldrig har haft brug for at have det. Når den i forbindelse med mil- 
j0styringen bliver stillet over for krav om at skaffe sig dette overblik, må den 
etablere rutiner ti1 dette formål. Pointen er, at det er noget der skal apbygges, noget 
den skal lzere. 

Men også virksamhedens 0vrige afdelinger skulle inddrages i lzringsprocesserne. 
Virksamhedens indk0bsafdeling skulle således lzere at dele forbruget af engangs- 
service op på de relevante “kundetyper” således at opg0relsen kunne bruges som 
styringsinstrument. 1 dette tilfzelde viste det sig, at de store forbrugere var gzesterne, 
mens kantinekunderne kun havde mindre betydning. 

Desuden viste det sig at også andre af virksamhedens afdelinger kunne best& både 
engangsservice og enportionspakninger, der tilsyneladende kom ti1 at belaste 
cateringafdelingen. 1 dette tilfzlde lå styringen af et område der logisk forventedes 
at h0re under catering, i praksis et helt andet sted. 

Resultaterne fra projektet tyder på, at der kan skelnes mellem principielt to 
forskellige former for lazring. 1 den f0rste del af projektet var der tale om relativt 
faste rammer for projektet således, at en rzekke betingelser og rammer for projektet 
var fastlagt. Det gzlder eksempelvis projektets varighed, dets mål og dets be- 
manding. 

1 denne fase var såvel ledelse, medarbejdere og konsulent alle optaget af at få 
projektet ti1 at forl0be inden for de rammer, der på det tidspunkt var enighed om. 
Mulighederne for under disse betingelser at stille gnmdkeggende sp0rgsmål er 
naturligvis begrznsede. 1 et sådant felt er, såvel de vidensmzssige forudsztninger for 
radikale zendringer, som de praktiske muligheder herfor, begrznsede. Jeg vi1 betegne 
denne form som en lzring af f0rste orden. 

Uden for feltet og efter at projektet er forl0bet er de lzringsmazssige muligheder 
anderledes. På baggrund af det konkrete forl0b kan der nemlig nu reflekteres kritisk 
over såvel projektets teoretiske som det metodemzssige grundlag. Jeg vi1 betegne 
den form for lzring som lzring af anden orden. 
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1 denne forstå& af de to former for lzring ligger, at lzring af furste orden og 
lzering af anden orden tidsmzssigt ligger i forlangelse af hinanden. Lzering af forste 
orden er bundet af aller& trufne valg og i h0j grad begrznset af materielle hensyn, 
mens lzring af anden orden er fri for begrznsninger, fordi den er en ren intellektuel 
protes. De to former for lzring er skitsext i figur 6.4. 

Denne forståelse af de to former for lzxing adskiller sig fra den typologi der 
beskrives af Argyris (1996). 1 Argyris’ forståelse lzgges op ti1 et frit valg mellem de 
former, kaldet enkelt og dobbelt loop, således at det i princippet kun er udefra 
kommende betingelser der bestemmer om der er tale om-en single loop eller dobbelt 
loop laxingsproces. 1 den forståelse som jeg skitserer, ligger der derimod, at lzeringen 
af furste orden er en forudszxning for, at lzringen af anden orden kan finde sted. 

1 en skematisk fremstilling af forskningsprocessen antages det normalt, at forskerens 
grundlzggende valg af metoder og teori er truffet inden det empiriske forlob starter. 
Men i det virkelige felt vi1 forskeren undervejs indgå i en rzekke lzringsmzzssige 
processer efterhånden, som de empiriske fund supplerer det teoretiske og det 
metodemzssige grundlag, som projektet startede på. 

Specielt i et dialogbaseret forskningsprojekt som det aktuelle har man mulighed for 
at lade teoretisk, metodemzssig og empirisk viden indgå i en vekselvirkning. Det 
betyder at den empiriske viden stiller spnrgsmål ti1 teorier og metoder på den ene 
side, mens teori og metoder setter den nyfundne empiriske viden i et nyt lys på den 
anden side. 

Forskerens viden om betydningen af det teoretiske grundlag i forhold ti1 det 
konkrete felt stiger i 10bet af projektforlobet samtidig med, at mulighederne for at 
anvende denne viden konkret i forhold ti1 det aktuelle projekt falder. Det skyldes 
at de grundlzggende og overordnede valg allerede er truffet tidligt i projektet. Ti1 
gengazld kan denne viden anvendes efterfølgende i forskerens refleksive overvejelser 
og derved befordre en lzringsproces. Nu kan forskeren nemlig opstille helt 
hypotetiske forudszetninger og betingelser og foretage tankeeksperimenter og 
refleksioner over positive og negative erfaringer fra det konkrete fo&b. 

Det er klart, at der må vzere betingelser tilstede for at en sådan refleksiv lzring af 
anden orden kan finde sted i en organisation. 1 et dialogforskningsprojekt, som det 
aktuelle, er det naturligt, at forskeren foretager en sådan seivrefleksion. 1 andre 
sammenhzenge må organisationen aktivt forwge at saette lzringen i system ved at 
igangsztte laxingsprocesser af anden orden og blivende indbygge denne evne i 
organisationens kompetente. Den må opfatte selve planerne som overordnede 
rammer og ikke som fuldstzndige beskrivelser, der kan gennemf0res uden den 
enkelte medarbejders kritiske selvrefleksion. På den anden side må den prioritere 
selve de processer hojt, hvori planlzgningen finder sted. 

Det er samtidigt vigigt at sikre, at projektforlob evalueres både 10bende i projektet 
og efterf0lgend.z ved projektets afslutning. At gennemf0re en kollektiv evaluering 
af et projekt kan ikke bare give en urniddelbar lzringsmzssig gevinsr, men samtidig 
f!are ti1 en lzring på lzngere sigt alene i kraft af, at erfaringerne fia et projekt bliver 
analyseret, bearbejdet, sammenholdt med anden empirisk og teoretisk viden og 
efterfølgende bliver udnyttet og indbygget i organisationens kompetencegrundlag. 
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Ofte er en organisation tilbojelig ti1 at lzgge stor vqt på dens evner ti1 ac aflzse og 
analysere inreressenrer, problemer og perspektiver i projektets ridlige faser, f.eks. ved 
er projektopstartsseminar. Det er naturligvis også vigtig, men det er mindst iige så 
vigtigt, at erfaringer fra et projekt labende i projektet og ikke mindst ved dets 
afslutning afl&ses og analyseres og kommer ti1 ar indgå i organisationens videns- 

Lzering af 1. orden Lzering af 1. orden 

Akt@r 

0 
Aktm 

Felt Felt 
1 

‘/ ‘/ 
Laxing af 2. orden 

Figur 6.4 Lzring af femte og anden orden. Figuren er en skematisk frem- 
stilling at de to processer. 1 en Isringsituation af fmste orden er 
aktmer bundet af de rammer og betingelser der er lagt for en situation 
eller et projekt, f.eks. dem der besternmes af en projektplan. Hand- 
lemulighedeme er begrznsede og mulighedeme for at smdre på 
forudsztninger og projektets udviklingsretninger er begrznsede. 1 en 
lzeringssituation af anden orden trader aktmer ud af det bundne felt og 
bliver retrospektivt i stand ti1 at vurdere betingelser ok processer i 
projektet. Aktmeme kan nu stille sig spmgsmål af typen: var det de 
rigtige metoder der blev bragt, passer de teorierne med virkeligheden, 
reagerede vi fomuftigt på impulser fra projektets omgivelser, blev 
organisationen klogere og hvis ikke hvordan samles erfaringer fra 
projektet da op? 
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7. Anbef alinger 

Projektet har ført ti1 en lang rzkke konkrete erfaringer, der vi1 kunne bruges af 
andre k0kkener. 1 dette kapitel behandler jeg disse erfaringer i form af handlingsan- 
visninger. Jeg har opbygget kapitlet i forhold ti1 de tre temaer, der er anvendt i den 
teoriforstå&, jeg har beskrevet i slutningen af teorikapitlet. 

Milj0styringsmodellen ag organisationen 
MiljDstyring er ikke bare et projekt, der kan implementeres fra dag ti1 dag. Det er, 
som denne rapport viser, et stort arbejde der krzever grundige overvejelser og 
planlzgning. Derfor bnr det også grundigt overvejes i forhold ti1 andre vigtige 
opgaver, som den pågzldende cateringorganisation står over for. 

Accepten af at milj0styring er et stort arbejde betyder også, at der skal afszttes tid 
og ressourcer ti1 arbejdet, og at de medarbejdere der skal indgå i projekt- og 
miljnstyringsarbejde må fritages for andre pligter. Ofte er det de mest engagerede og 
dermed de mest travle medarbejdere, der udpeges ti1 at deltage i projektarbejdet, og 
de risikerer derved blot at få endnu mere travlt. 

Hvor meget tid der skal afszttes afhznger af mange faktorer, men det vi1 ofte vzre 
rwdvendigt at prioritere fordi ressourcerne sjaeldent er ubegrznsede. Men netop ved 
at fokusere på behovet for tid inden projektet starter, kan man blive i stand ti1 at 
prioritere på et bedre grundlag, end hvis man furst midt i projektet bliver 
opmzrksom på problemet. 

Det er vigtigt at erkende at ikke alle medarbejdere nudvendigvis er interesserede i 
at deltage i udviklingsprojekter som f.eks. milj!astyring. Deltagelsen i miljastyring 
må derfor ti1 en vis grad bygge på interesse og frivillighed. En eventuelt manglende 
interesse fra medarbejderne kan skyldes, at medarbejderne ikke er vant ti1 at deltage 
i projekter eller at de ikke er vant ti1 at blive taget med på råd som forandrings- 
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akt0r. Derfor må den involverende virksomhedskultur, hvor der fokuseres på 
udviklingen af de mermeskelige ressourcer, også have en vis tid ti1 at udvikle sig. 

Det faktum at ikke alle medarbejdere urniddelbart er interesserede i at deltage i 
milj0styringen, betyder at arbejdet med indf0relse af milj0styring i f0rste omgang 
må baseres på “ildsjzle”. Disse “ildsjzle” må ti1 genguld sikres den forn0dne st0tte 
og samtidig friholdes fra andre opgaver. 

Det er vigtig at sikre apbakningen ti1 projektet og derfor er det vigtigt n0je at 
overveje, hvilke interessenter der kan hjzlpe. Hvordan er f.eks. topledelsens 
indstilling? Er det topledelsen, der har stillet forslaget eller er det et politisk 
initiativ? Hvordan er k0kkenledelsens egne interesser og hvordan er medarbejdernes? 
IGkkenledelsen må også overveje hvilke andre interessenter uden for k0kkenet, der 
vi1 kunne hjzlpe og hvordan de eventuelt vi1 kunne motiveres for projektet og 
inddrages i det. 1 forbindelse med disse overvejelser er det vigtigt også at vurdere, 
hvilke succeskriterier de enkelte interessenter har, og hvordan man vi1 kunne 
opfylde dlsse kriterier. 

Med i disse overvejelser h0rer en vurdering af selve den organisation, som 
milj0styringen skal indf0res i. Hvilke vzrdi normer er fremherskende i virksom- 
hedens kultur, hvorledes indgår milj0sp0rgsmål i den måde organisationen agerer 
på, er organisationen vant ti1 projekter og omstilling, og hvorledes ser de politiske 
magtforhold i organisationen ud? 

Ud fra disse overvejelser kan der fastlzgges en milj0politik, som er en vigtig 
rettesnor for hele milj0styringen. Det er vigigt, at milj0politikken er praxis nok 
ti1 ar kunne Izgge en plan for milj0styringen. På den anden side er der grznser for 
hvor praxis en milj0politik der kan formuleres på et meget tidligt tidspunkt i 
milj0styringen. 

Disse overvejelser og analyser kan med fordel finde sted på et projektopsrartssemi- 
nar, hvor alle dem der skal deltage i projektet inviteres. Der skal samtidig fastlzgges 
en organisation for implementeringen, en organisation der med fordel kan vzere en 
projektorganisation. Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse og projektdeltagere 
og projektleder skal udpeges. 

Når disse overvejelser er på plads, må der informeres om projektet. 1 mange 
udviklingsprojekter opstår der un0dvendige problemer, fordi projektledelsen er for 
dårlig ti1 at informere, og derfor opstår der let usikkerhed hos de ber0rte parter. 
Derfor må der fra starten meldes klart ud om milj0styringens formål og om 
projektet generelt. 

Det skal også overvejes, hvor stor en del af k0kkenets organisation der skal 
inddrages i f0rste omgang. Milj0styring skal ikke ntidvendigvis indf0res i alle dele 
af k0kkenet på een gang, men kan med fordel implementeres trinvis. 

Milj0styringsmodellen b0r indrage en central plads i overvejelserne om mil- 
j0styringforl0bet. Modellens cykliske natur g0r, at der med fordel kan lzgges en 
milj0kalender for året således at f.eks. rapportering af milj0status, milj0gennemgang, 
fastlzggelse af handlingsplaner og mål samt gennemf0relse af milj0reGsion f0lger 
kalenderåret. 
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Også de interne politiske magtrelationer og organisationens sociale forfatning har 
betydning for organisationen i forbindelse med overvejelser om miljBstyring. Det 
har således stor betydning, hvorledes forhandlingsklimaet i organisationen er. Hvilke 
forandringprocesser og projekter har organisationen tidligere vaxet igennem, hvad 
blev resultatet af dem og hvorledes inser organisationen normalt problemer og 
skaber forandring? Svarene på disse sp0rgsmå.l er vzesentlige i forbindelse med 
milj@styringen, netop fordi den er en forandringsproces. 

Projektet peger på, at de principper der kendes fra den lzrende organisation, er en 
god model for den udvikling af organisationen, der skal ti1 for at gmre den i stand 
ti1 at miljmstyre. Det betyder at organisationen må sikre de nadvendige rammer og 
betingelser for at den organisationsmzssige lzring kan finde sted. Det kan ske ved, 
at organisationen aktivt forwger at styrke det tvzerfaglige samarbejde i organisatio- 
nen. Cateringorganisationen må wge at indgå i netvzxk med andre afdelinger og 
med medarbejdere med anden viden og baggrund end den, som cateringorganisatio- 
nen selv kender. 

Det kan samtidig ske ved at apbygge nye rammer for organisationens plan- 
lzegningsarbejde, således at der godt nok arbejdes med planer og mål, men således 
at der samtidigt 10bende stilles sp0rgsmål ti1 disse planer og mål og deres premisser. 
Organisationen må altså wge at sikre, at der findes rammer for den såkaldte dobbelt 
loop lzring, samtidig med at den sikrer muligheden for, at der kan ske lazring af 
anden orden. 

Organisationen kan underst@tte muligheden for lzring af anden grad ved, at skabe 
rammer for refleksive overvejelser over projektforlob og begivenheder i organisatio- 
nen og ved at sikre, at disse refleksive overvejelser indlejres i organisationens 
hukommelse. Det kan f.eks. ske ved at gennemfnre systematiske projektevalueringer 
og ved at sikre at erfaringer fra disse dokumenteres f.eks. i organisationens 
kvalitetssryringsmanual eller i organisationens generelle projekthåndbog. 

Det kan også ske ved at opbygge metoder for organisationens projektarbejde således, 
at der udvikles metodiske rammer for hvorledes man gennemf@rer f.eks. inter- 
essentanalyse, problem- og perspektiv analyse og således at der findes metoder og 
vzrkt0jer ti1 projektplanlzning og gennemf0relse af projekter. Det er endvidere 
vigtig at disse metoder beskrives. 

Organisationen må wge ar sikre at den opnår en lzrende miljeadfaxdved at etablere 
en miljmstyring, der labende er i stand ti1 at forholde sig ti1 udviklingen på 
miljDområdet, og den må sikre at milj@styringen indrettes i overensstemmelse med 
udviklingen. Det betyder, at organisationen må sikre, at den ti1 stadighed har adgang 
ti1 den nadvendige viden om udviklingen på miljDområdet. 

Organisationen må også sikre, at der er ansvarlige for overvågningen af udviklingen 
på miljDområdet. Det kan f.eks. ske i samarbejde med organisationens milj@afdeling. 
Generelt må milj@styringen indrettes således, at den hurtigt kan udvikles ti1 at 
omfatte nye og zendrede betingelser på miljBområdet. Det kan sikres ved, at 
organisationens evne ti1 at arbejde projektorienteret styrkes og vedligeholdes. 

Det kan ske ved, ar organisationens analyxkapacitet over for omverdenen styrkes 
således, at organisationen er i stand ti1 at reagere på zndringer i markedet og i 



omgivelserne. Det må endelig sikres, at der findes rutiner for erfaringsopsamling i 
forbindelse med organisationens milj0styring og dens projektarbejde således, at det 
ikke bare er de enkelte medarbejdere, der styrker deres kompetente, men 
organisationen som sådan. 

3. Hvilke mi&relationev i catering ey vigtige? Hvordan fastlqp og bestem- 
mes de? Hvordan udvikler de sig? Hvordan sikrer man sig, ut ovganisatio- 
nen fglgeer med i denne udvikling? Hvilke mi&welationer kan cateringorga- 
nisationen selv gme noget ved og hvilke må den ovevlade ti1 andre? 
Hvovdan kan cateringorganisationen vuzre med ti1 ut påviuke miljsrelatio- 
ner, der ligger uden for knkkenet? Hvordan kan cateringorganisationen 
udvikle sig så den bedre bliver i stand ti1 at forstå og la?re om niljsrela- 
tioner? 

Den tekniske del af casen har ikke precist fastlagt, hvilke milj0relationer der, set 
ud fra en samlet milj@betragtning, er de vzsentligste. 1 hvert fald ikke hvis de skal 
kunne henfares ti1 primzere milj0effekter. Men projektet har kortlagt en rzkke af 
de milj0relationer, der er relevante for cateringorganisationer at g0re noget ved i 
deres milj@styring. 

Projektet har også kortlagt hvilke miljwelationer som organisationen selv er i stand 
ti1 at g!xe noget ved igennem sin egen miljnstyring, og hvilke det må overlades ti1 
aktBrer i primaxproduktionen og i forzdlings- og leverand&eddet at håndtere. 

Eksempler på milj@relationer som organisationen selv er i stand ti1 at styre er vand 
og elforbrug i cateringprocesser, mzngden og typerne af affald og dets behandling, 
brug af enportionspakninger, valg af f0devarernes forzdlingsgrad, valg af em- 
ballagetyper, valg af principper for brug af service, og valg af typer og principper 
for brug af rengnringsmidler. 

Eksempler på relationer som cateringorganisationen må styre igennem en fornuftig 
indkobspolitik, er sp0rgsmålet om hvilke miljBpåvirkninger, der er forbundet med 
produktionen af fødevarer i primaxleddet og med forarbejdningen af fødevarerne 
i formedlingsindustrien. 

Også miljnpåvirkninger i forbindelse med distributionen af fødevarer, herunder 
spargsmålet om en regional f@devareforsyning kontra import, må styres igennem en 
indknbspolitik, der tager hensyn ti1 milj!asporgsmål. Det samme ga‘lder mil- 
jnpåvirkninger i forbindelse med produktion af stork@kkenudstyr og non-food 
produkter og relationer, der er knyttet ti1 deres bortskaffelse. 

Her peger resultaterne på at det er vigtigt, at indk@berne i cateringkakkenerne får 
muligheder for at få adgang ti1 de milj@oplysninger om produkterne, som er 
relevante i forbindelse med miljwurderinger.Det kan f.eks. ske gennem en passende 
murkning af produkterne. 

Det betyder, at der må findes oplysninger om livscykluswrderinger af de fødevarer 
og om det stork0kkenudstyr der anvendes, og det er samtidig vigtig, at med- 
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arbejderne er i besiddelse af de nodvendige forudsztninger for at kunne vurdere og 
bruge oplysningerne. 

Generelt viser projektet også, at losningen af miljorelaterede problemer i catering 
krzver dialog mellem kunde og leveranden-. Cateringkokkener må stille krav ti1 
leverandorerne om den fornodne dokumentation for produkternes miljoegenskaber 
og det samme gzlder ved valg af produktionssystemer. 

Det betyder samtidig at både kunder og leverandorer med fordel kan involvere sig 
i mere forpligtigende samarbejder, f.eks. i form af samarbejdsprojekter, når det 
gaelder losninger af mere komplekse miljoproblemstillinger. 

Resultaterne peger også på, at den stigende tendens ti1 at udskille virksomhedernes 
cateringfunktion ger det relevant for indkobere af måltidsydelser at betragte tilbud 
cateringoperatorer ud fra en indkobssynsvinkei. Det krzver, at både kokkener og 
operatorer inden for catering, udvikler en standardiseret beskrivelse af den 
måltidsservice de kan tilbyde. 

Her er det vigtig at kunne definere nogle relevante nogletal og ar både kokkener 
og operatorer har de nodvendige forudsaetninger for at kunne registrere disse tal. 
Nogletallene vi1 samtidig vaxe et godt redskab for cateringkokkener, der skal 
opstille granne regnskaber og som vi1 udnytte disse i miljostyringen. 

Resultaterne peger endelig på, at fastsaettelsen af hvilke miljorelationer, der er vigtige 
og dermed skal gores ti1 genstand for miljostyring, langt fm er entydigt. Det er i hoj 
grad et politisk sporgsmål og et sporgsmåi om magtrelationer i virksamheden. 
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9. Perspektivering 

Projektet har fort ti1 konkrete resultater og oget viden på en raekke planer. 1 dette 
kapitel vi1 jeg forsege at saette resultaterne ind i et lidt bredere perspektiv. Hvilken 
betydning bor og kan det få for de forskellige aktorer i cateringsektoren, og hvilken 
betydning har det i forhold ti1 de strukturelle betingelser i sektoren? 

Betydning for leverandmer 
Den stigende fokus på miljosporgsmål har naturligvis betydning for de krav, der 
stihes ti1 sektorens leverandorer af fodevarer og andre produkter. Leverandorerne 
er nemlig ansvarlig for en stor del af de miljorelationer, der er knyttet ti1 brug af 
disse produkter. 

Saerligt ti1 fodevareleverandorerne vi1 der blive stillet krav. Anvendelse af okologiske 
fodevarer vii blive en vigtig del af cateringstedernes miljoinitiativer. Ofte ligger der 
også en naturlig okonornisk relation, fordi brug af okologiske fodevarer ofte betyder 
eksrraudgifter ekstraudgifter der naturligt vi1 kunne daekkes med en miljostyring, 
der f.eks. omfatter besparelser på energi og vandforbrug. Men der er imidlertid en 
lang raekke barrierer, der står i vejen for at storkokkener kan implementere en 
fornuftig okologisk indkobspolitik. 

Storkokkemer er sjaeldent en saxlig interessant kundegruppe for de okologiske 
leverandorer, fordi der sjreldent er en strategi fra storkokkenernes side med hensyn 
ti1 hvilke varer, herunder hvilken forarbejdningsgrad, der onskes. Den store 
forskellighed blandt storkokkenerne feks. med hensyn ti1 storrelse og ind- 
kobsmonstre ger også, at storkokkenerne apleves om en megen inhomogen 
kundegruppe. 
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Omvendt g0r leverand0rerne heller ikke nogen st0rre indsats for at markedsføre og 
produktudvikle ti1 denne sektor, fordi eftersp0rgslen er svingende. Ofte er 
eftersp0rgslen tillige afhzngige af de politiske forhold, saerligt når det, gzlder 
stork0kkener i institutioner. Derfor er der behov for 0get dialog mellem stork0kke- 
nerne og de 0kologiske leverand0rer således at f0devarerne tilpasses stork0kkenernes 
krav. 

Der vi1 også blive stillet krav ti1 milj0oplysninger på fødevarerne. Når cateringorga- 
nisationer i stigende grad begynder at milj0styre vi1 de også forvente, at der findes 
dokumentation for milj0sp0rgsmål på de fødevarer, der indk0bes. Det vi1 stille krav 
ti1 en fornuftig og standardiseret måde at angive f.eks. LCA oplysninger på 
fødevarerne, således at storforbrugerne har mulighed for at trzffe milj0mzssige valg 
i forbindelse med indk0b af f0devarer på et sagligt grundlag. 

Også ti1 leverand0rer af emballage og reng0ringsmidler vi1 der blive stillet krav af 
milj0mzessig art. Det gzlder eksempelvis krav om dokumentation for milj0forhold 
i relation ti1 produktion, brug og bortskaffelse af produkterne, og det gaelder saxligt 
dokumentation i forhold ti1 nogle af de sideordnede krav, der er ti1 produkterne, når 
det gaelder måltidsproduktion, feks. i relation ti1 hygiejne, kvalitets- og arbejdsmil- 
j0sp0rgsmål. 

0gede krav ti1 styring af milj0et Stiller også krav ti1 leverand0rer af udstyr. Der vi1 
komme 0get fokus på udstyrets milj0relationer i forbindelse med drift og på 
milj0forhold i forbindelse med produkternes produktion og bortskaffelse. Det vi1 
stille krav ti1 udstyrsleverand0rerne om at kunne dokumentere f.eks. forbrugstal for 
energi og vand og ti1 udvikling af nye og ressourcebesparende udstyrstyper. Det vi1 
samtidig betyde at milj0forhold vi1 få en mere central rolle ved teknologivurdering 
af nye produktionssystemer i fremtiden. 

Betydning for cateringoperatmer 
Udviklingen inden for cateringsektoren peger klart i retning af, at cateringopgaver 
skilles ud som en selvstcendig driftsopgave, der varetages af en cateringoperat0r - 
enten en forpagter, et cateringfirma eller et datterselskab. Udlicitering er allerede 
udbredt i forbindelse med kantinedrift og er i nogle tilfaelde en del af virksamhedens 
samlede udlicitering af service opgaver - såkaldt facility management. 

1 sådanne tilfzlde bliver milj0styringen af cateringfunktionen ti1 et sp0rgsmål om 
opdragsgiverens indk0bspolitik. Hvor virksamheden i in-house catering selv 
varetager sin milj0styring, flyttes den ved udlicitering fra virksamheden ti1 
cateringoperanzren. Det vi1 komme ti1 at betyde, at milj0styring vi1 blive en 
konkurrenceparameter for stork0kkenerne. Stork0kkenets evne ti1 at håndtere 
milj0sp0rgsmål vi1 blive vurderet på linje med dets evne ti1 eksempelvis at sikre den 
kulinariske og sundhedsmzssige kvalitet af måltiderne. Det vi1 betyde, at virksom- 
hedens 0nsker ti1 milj0sp0rgsmål i forbindelse med cateringdriften vi1 blive 
indbygget i en indk0bspolitik og i aftalegrundlaget med cateringoperat0ren. 

Her vi1 n0gletal få en stigende betydning. For beslutningstagere der skal tage stilling 
ti1 valg af cateringoperat0r vi1 veldefinerede n0gletal vaere et godt beslutningsgrund- 
lag. N0gletallene vi1 kunne bruges ti1 at karakterisere cateringorganisationer på linje 
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med allerede anvendte n0gletal, som f.eks. pris pr. måltid og produktivitet, og vi1 
kunne tzenkes at kunne indgå i f.eks. et gr0nt regnskab eller i et kvalitetsregnskab. 
Det er dog vigtig, at apstillingen af et sådant regnskab sker på et standardiseret og 
solidt grundlag, således at der f.eks. tages h0jde for anvendelse af underleverand0rer, 
forskellige produktionsformer og teknologi. 

Selvom udlicitering af cateringopgaver er i stigning inden for kantinedrift er in- 
house catering dog stadig det mest almindelige for cateringområdet som helhed. Men 
in-house cateringorganisationer må altid forholde sig ti1 det faktum, at dens funktion 
og mål principielt er et andet end den virksamhed den er en del af. Den h0rer, som 
det vi1 blive udtrykt inden for organisationsteorien, ti1 blandt virksamhedens 
st0ttefunktioner. Det betyder, at cateringafdelingen må wre god ti1 at udvikle sin 
egen praksis for milj0styring, der tager h0jde for denne saerlige placering i 
virksamhedens periferi og for de milj0aspekter, der er saerlig relevante i catering. 
Den må også vzre god ti1 at g0re sit milj0arbejde synligt over for kantinens kunder, 
fordi netop kunderne er vigtige interessenter, når det gzlder f0devare og 
milj0sp0rgsmål. 

Hvor velegnet milj0styring er som ramme for cateringsteders milj0arbejde er 
afhzngig af, om der er tale om catering på plejehjem, i et centralk0kken på et 
hospitaler, i cateringkaeder eller på restauranter. 

Et specielt incitament ti1 at indf0re milj0styring vii der vaere for de første, der 
gennemfører milj0styring. De vi1 få andel i den opmaerksomhed, der traditionelt 
rilfalder den, der er “f0rst med det sidste”. Dem der kommer efter vi1 ikke få samme 
andel i opmzrksomheden, og når antallet af k0kkener der har indf0rt milj0styring 
er nået op på en “kritisk masse”, vi1 resten efterhånden vaere tvunget ti1 at f0lge med 
for at vzere i overensstemmelse med den almindelige branchepraksis. 

Projektet peger også på, at cateringorganisationer gener& vi1 kunne have gavn af 
det eiement af organisationsudvikiing, der ligger i milj0styring.m. Ved at anvende 
milj0sryringsmodellen rigrigt kan organisationen blive bedre gearet og mere parat 
ti1 at omstille sig ti1 nye forhold og ti1 at påtage sig andre opgaver. Samtidig vi1 
cateringorganisationen have muligheden for at udvikle sig i retning af de principper, 
der er skitserer i principperne for den Lerende organisation, hvor organisationer 
bliver i stand ti1 bedre at opfange, implementere og anvende ny viden. Cateringorga- 
nisationerne vi1 kunne styrke deres evne ti1 at arbejde projektorienteret og dermed 
sikre sig nogle organisatoriske rammer, hvori nye tiltag og initiativer kan håndteres. 
Samtidig vi1 cateringorganisationerne blive bedre i stand ti1 at udnytte den lrering, 
der ligger i at etablere og drive netvaerk, hvor organisationerne kan opnå adgang ti1 
nye typer af viden, som den selv savner. Det gzlder f.eks. netvazrk med andre 
afdehnger i virksamheden eller netvaerk med andre cateringorganisationer, 
leverand0rer og myndigheder. 

Betydning for kantiner 
Kantiner er kendetegnet ved at have en fast kundegruppe nemlig virksamhedens 
ansatte. Kantinegzsterne vi1 derfor ikke på samme måde som restaurantkunderne 
kunne inddrage milj0forhold ved valg af spisested - de er så at sige tvunget ti1 at 
anvende den pågzldende kantine - eller at lade vaere. 
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Men det betyder ikke at kantiner ikke forventes at tage miljoinitiativer eller at 
indfore miljostyring. Det betyder blot at påvirkningsmekanismerne er anderledes. 
På kantineområdet vi1 kundernes forventninger smitte af på kantinen via kantineud- 
valget, via virksamhedens ledelse, dens indkobsafdeling eller dens miljoafdeling. 
Kantines kunder må her forstås som både dem der spiser i kantinen herunder 
udefrakommende gasster, og dem der yder tilskud og har det overordnede 
driftsansvar nemlig virksamheden. 

Betydning for institutionsbkkener 
Institutionskokkener vi1 i mange tilfzlde vaxe bundet op i et stramt organisatorisk 
system som en del af en institution eller forvaltningsområde. Sådanne kokkener vi1 
have begrznsede muligheder for at gå i gang med en selvstaendig miljostyring. I 
stedet vi1 de vcere afhzengige af centrale initiativer. Derfor vi1 incitamenterne hos 
institutionskokkenerne ti1 selvstaendigt at gå i gang med et stort arbejde som 
miljostyring vaere ringe, medmindre det sker som et politisk initiativ. 

Med ti1 billedet horer også, at kravene fra kunderne på institutioner vi1 vaere mindre 
fremtrasdende i sammenligning med kantiner, hvor både kunder og eksterne gester 
er meget synlige. Patienter på et hospital eller beboere på et plejehjem må forventes 
at vzere mindre vedholdende som “pressionsgruppe”, og det er fermentlig meget få 
slutbrugere, der vi1 “eftersporge” miljostyring. 

Derimod vi1 der viere et vigtig incitament i den mulige sidegevinst, der ligger i en 
udvikling af organisationen. Institutionskokkener er ofte traditionelt opbyggede 
efter den maskinbureaukratiske skabelon og vi1 kunne have stort udbytte af at 
kunne bruge miljostyringen i organisationsudviklingsojemed. 

For institutionskokkener kan der vzere et vaesentligt incitament i at synliggare 
kokkenfunktionen i institutionssammenhzng, specielt på hospitaler har kokke- 
nområdet karakter af lavstatusområde. Men en af forudsaetningerne er, at kokken- 
funktionens miljoforhold så at sige kan isoleres, således at de ikke “drukner” i 
opgorelserne for hele mstitutionen. 

Samtidig vi1 indforelse af en vis okonornisk selvstzndighed kunne hjaelpe mil- 
joinitiativer i gang, f.eks. ved at kokkenafdelingen administrerer et eventuelt 
overskud skabt af miljostyringen. Et sådant overskud vi1 kokkenet eksempelvis 
kunne bruge ti1 at finansiere meromkostninger ved brug af okologiske fodevarer 
eller som direkte miljolon ti1 medarbejderne. 

Betydning for restauranter 
Restauranternes kunder er principielt anderledes i forhold ti1 kantiners og i forhold 
ti1 institutioners. Restaurantkunder har stor handlefrihed med hensyn ti1 valg af 
spisested. Det må antages at betyde, at restaurantkunder er en mere “miljokritisk” 
kundegruppe, der urniddelbart vi1 Legge vagt på miljospengsmå1 ved valg af 
restaurant. 

Det betyder, at der er et vaesentligt incitament for restauranterne ti1 at indfore 
miljostyring. Restauranter har imidlertid en organisationsstruktur, der adskiller sig 
vzesentligt fra andre cateringsteders. Restaurantkokkener er typisk mindre end både 
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institutions- og kantinekokkener. Det betyder, at de organisatoriske rammer der skal 
bygges op om miljostyringen vi1 vzere anderledes. Restaurantkokkener har desuden 
den fordel, at de ikke er en lille del af en stor virksamhed, medmindre der er tale 
om restauranter på hoteller. 

Betydning for mindre bkkener 
Det er vaerd at vaere opmaxksom på, at en vzsentlig del af virksomhederne i 
cateringbranthen er mindre virksamheder med ringe “organisatorisk rum” for at 
bruge miljostyringsmodellen. Dertil kommer at mange af dem organisatorisk er 
knyttet stramt ti1 en storre institution. Det kan derfor ikke anbefales at bruge 
miljostyringen og hele det tilknyttede organisatoriske apparat med mindre 
cateringorganisationen har en vis storreise. 

Det betyder imidlertid ikke, at de mindre enheder ikke skal tage miljoinitiativer. 
Sådanne enheder vi1 kunne bruge mange af resultaterne fra den tekniske miljostyring 
i projektet. Men de organisatoriske overvejelse vi1 vaere anderledes i en restaurant 
med tre medarbejdere end i en cateringorganisation som Nova Nordisk, der har 150 
medarbejdere fordeit på 25 arbejdssteder. 

Betydning for myndigheder 
Miljosporgsmål i catering må i overvejende grad forventes at blive styret via 
frivillige markedsmzssige mekanismer og ikke via regulering fm myndigheders side. 
Men det betyder ikke, at myndigheder ikke kan spille en rolle i cateringstedernes 
miljoarbejde - f.eks. via tilsynsmyndigheder. Den lokale levnedsmiddelkontrolenhed 
bor således ikke bare vaere en kontrolmyndighed, men også en aktor der kan indgå 
med rådgivning af mere generel karakter inden for storkokkenområdet. 

Mange miljotiitag og initiativer i storkokkenervil kunne få indflydelse på hygiejnen 
i produktions- og serveringslokalerne. Det gazlder eksempelvis initiativer, der har ti1 
formålat begramse vandforbruget i forbindelse med rengming og opvask, initiativer 
der har ti1 formål at omlaegge forbruget af rengoringsmidler samt initiativer, der har 
ti1 hensigt at styre temperaturer og energiforbrug i kole- og fryseanlaeg. 

På tilsvarende vis vi1 der vax en lang rzekke grznseflader ti1 arbejdsmiljosporgsmål. 
Det gaelder f.eks. sporgsmåi om brug af rengoringsmidler samt rengoringsmidlernes 
sammensaetning, og det gzlder sporgsmål om de arbejdsmiljomaessige konsekvenser 
af nye arbejdsgange og eventuel ny teknologi. Her vi1 Arbejdstilsynet kunne vaere 
en vigtige ekstern aktor, der vi1 kunne yde hjzelp og rådgivning. 

Betydning for uddannelsessystemet 
En vigtig vej ti1 udvikling og forny& går gennem uddannelsessystemet. En 
påvirkning af de kommende medarbejdere inden for cateringsektoren ti1 tanke i 
miljo, og en oget indsats for at formidle den miljoviden der er nodvendig herfor, er 
en af forudsztningerne for en bzeredygtig udvikling på området. Viden er ikke bare 
nodvendig for medarbejderne for konkret at kunne varetage opgaver i forbindelse 
med miljostyring. Almen viden om hvorfor opgaverne har betydning er også vigtig 
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som motivationsfaktor. Ved man mete, er man også mere motiveret for at bidrage 
ti1 et givet milj0initiativ. 

Grunduddannelserne i erhvervsskolesystemet omfatter uddannelserne ti1 kok, 
sm0rrebr0dsjomfq k0kkenassistent, serviceasssistent, cafeteria/kantineassistent og 
0konoma og har en rakke faelles kurser. Hertil kommer k0kkenlederuddannelsen. 

1 disse uddannelser b0r undervisning i stork0kkenets, fødevarernes og måltidernes 
milj0relationer indgå som en naturlig del på linie med undervisningen i hygiejne og 
ernaering. Der er også behov for undervisning i de metoder, der anvendes i 
milj0arbejdet herunder milj0styring og LCA samt i projektarbejde og organisations- 
udvikling. 

Der eksisterer allerede formaliseret efteruddannelse i stork0kkeners milj0arbejde i 
AMU systemet, feks. Ernaerings- og Milj0rigtig Madlavning i Storhusholdning 
(EMMA), men der er behov for at sikre, at også k0kkenernes ufaglaerte med- 
arbejdere kan deltage i disse kurser. 

164 



Referenter 

Alberti, G. äg Frige-Mosca, F. (1995). Omsrrukrurering af 
kunde-ieverand0r.forhold, Ledelse i dag nr. zo/Vinrer 1995, 
5. årgang nr. 4. 

Aldrich, P. T., Lorentzen, B., Nielsen, L., Remmen, A. 
(1995), Medarbejderdeltagelse i forebyggende miljnarbejde 
en håndbog, Miljanyt 16, Miljayreisen, Knbenhavn K. 

Amundsen, A. og Bengtsson, G. (1996), Renere praduksjon 
og milj&delse i näringsmiddelindustrien, InfarMat, voi. 9, 
nr. 2, p. 28. 

Amundsen, A (1996), Renere produksjon äg milj&delse. 
Seminu om Renere produksjon i n;eringsmiddelindusrrien 
Marforsk, Norge. 27. august 

Andersen, 1. (1992), Om kunsren at bedrive felrsrudier. 

Andersen, H. (1980), Videnskabsteori & metodelam, bind 
1, Samfundslirrerarur. Frederiksberg. 

Anderson, K., Ohlsson 81 Olsson P. (1994), Life Cycle 
assesment LCA of food products and produciion systems, 
Journal of Trends in Food Science and Technology, maj 
(vd 5). 

Andersson, B. (1995), Dagligvarusektorns miljöarbete. 
Paper przsenrerer på seminar om Mat, Miljö och 
kraslopp, Livsmedelskollegier, Lunds Universirer, 11. 
okrober 

Andersson, K. (1995), Livscykelanalyser för livsmedel 
exempel romarketchup. Paper przsemerer på seminar om 
Mat, Miljö och krerslopp, Livsmedelskollegier, Lunds 
Universitet, 11 okrober. 

Anonym (1996a) Arrikel om innovation. Gemeinschafu- 
verpflegung IMmager citeret af Dybfrosr ny nr. 4 1996. 

Anonym (1996b), Hop af kczphesren og red virksamheden, 
Lederne 2196 p. 18. 

Anonym (1995a), EMAS Case Study No. 4, Warwickshire 
City Council. 

Anonym (1995b), Das EG öko audir in der praxis, 
Bayerischer sraarsminisrerium fiir Landesenrwicklung und 
Umwelrfragen. 

Anonym (1995c), Amerikanske teorier duer ikke i 
Danmark, Ledax 11 95. 

Anonym (1994), Kvalitets- og miljaryring - Miljmegnskab 
og handlingsplaner sam nye vzrkrajer. SFI Orientering nr. 
2. 

Anonym (1993a), Slut med papirlese forhold i indusrrien, 
Arbejdslederen 1/93. 

Anonym (1993b), Renholdningsselskabet af 1998. Upubli- 
cerer mareriale. 

Anonym (19933, La Cusine collective. French Foodservice 
Magazine. 

Anonym (1993d), Miljwyring Miljestyring giver mest 
milj0 for pengene. SFI Orientering nr. 11. 

Anonym (1992a), Elselskaber NESA, Upublicerer mareriale. 

Anonym (1992b), Kvalitersstyring i servicevirksamheder, 
Dansk Kvalirerssryrings Forening, DKF publikation nr. 
157. 

Anonym (1991), Engelsk-Dansk ordbog, Gyldendal. 3. 
elektraniske udgave. 

Anonym (1987), Fremridens srorkwkken - din arbejdsplads - 
referat af diskussionsdage for ansatte, Akrivirer i reknologi- 
vurderingsprojektet storknkkener, kosrfoq&jning, ny 
teknologi, Institut for Miljq Teknologi og Samfund, RUC. 

Anonym (1984), Oplzg om forplejningspalitik, Miljnmini- 
sreriet, Statens Levnedsmiddelinstirut. 

Ansoff, 1. (1965) Corporate Straregy, Penguin Books. 

Argyris, C. og Schö”, D.A. (1996), Organizarional Lear- 
ning II - Theory, Metbod, and Pracrice, Addison-Wesley 
Publishing Company. 

Argyris, C. (1994) Good communicarion rhar blocks lear- 
ning. Harvard Business Rev&, juli/august. 

Argyris, C. (1992), On organizarional learning, Blackwell 
Pubiishers, USA. 

Argyris, C. (1990), Overcoming organizarional defenses: 
Faciliraring organizarional learning, Allyn and Bacon, USA, 

Argyris, C. 81 Schon, D.A. (1974), Theory in pracrice, 
Jossey Bus, San Fransisco. 

Aune, A. (1985), Kvaliretssirkler ProblemlPlsningsgrupper 
for personlig vekst, kvalitet og produkriviret. Universitets- 
forlager, Oslo. 

Bachman, M. (1995), Miljöstyrning och miljörevision - In- 
dustriellt miljöledarskap. Paper presenred al seminarium 
Mar, Miljö och kretslopp, Livsmedelskollegier, Lunds 
Universitet, 11 oci. 

Bakka, J.F. 81 Fivelsdal, E. (1995) Organisationsreori, 
Struktur, kultur, protes. 

Bech, C. 8r Mikkelsen, B.E.(ediror) (1996), Kantinebran- 
chen Resultater fia en landsdzkkende undewagelse. 

Bekendtgnrelse nr. 882 af 11 december 1986 fia MiljBmini- 
sreriet om kommunale indsamlinger af genanvendelige ma- 
teriaier og produkter fia erhvervsvirksomheder. 

Bekendtgarelse nr. 131 af 21. marrs 1993 fm Miljnmini- 
sterier om bortskaffelse, planlzgning Og registrering af 
affald. 

Bekendtg~relse nr. 883 af 11. december 1986.fr.a Miljwmini- 
sreriet om kommunal indsamling af madaffsld fia stork& 
kener. 

165 



Bekendrgarelse nr. 121 om derailforhandling af levnedsmid- 
ler, Miljaministerier (1991). 

Berznkning nr. 1334 fia udvalget om offentlig kostforplej- 
ning. Offentlig kosrforplejning i Danmark (1997), Levneds- 
middelstyrelsen 

Biemans, W.G. (1995), Internal and external nerworks in 
product development: A case for integration i I’rodun 
Developmenr: Meeting rhe Challenge of the Design-Markt 
ring Inrerface, (editors: Bruce, M. and Biemans, W.G), John 
wiley & Sons Ltd. 

Birch, C. M. (1996), Er interessam opgm med TQM, Ledel- 
se i dag nr. 21, 6. årgang, nr. 1, p. 77. 

Bisbjerg, J. F. (1996), Den mermeskelige dimension i kvali- 
retsstyringen: Tackling af en omverden under hastig foran- 
dring, DFK Kvalitetsnyt nr. 2. 

Blisbjerg, J.F. (1996), Tackling af en verden under hastig 
forandring (In danish). Kvalitetsnyt (Quality News) nr. 2. 

Bohsen, A.M. (1995), Halvtomme skraldespande 0konoma. 
en 13. 

Boje, D. M. og Windsor, R. D., (1996), Taylorismens 
renzssance?, Ledelse i dag nr. 21, 6. årgang, nr. 1, p. 63. 

Bonde, J. Inrerview (1995), Sekretariatet Den gmnne Nvgle 
6. juni. 

Borum, F. (1995), Simregier for organisarions~ndring, Han- 
delsh~jskolens Forlag. 

Botrnrp, I’. (1992), Det udviklende arbejde - fremridens 
arbejde?, Dansk Teknologisk Institur. 

Bramming, P. (1995), Forekesning om organisationsteori 
X/11-95, RUC Sidekursu. 

Braverman, H. (1974) Laber and Monopoly cirerer efter 
Gabriel, Y. (1988) Warking liva in catering. Routledge og 
Kegan Publishers. 

Brikner, K. og Alrpl, L. (1993), Arbejdsmiljmhåndbog i bru- 
gerinvolvering, Arbejdsmilj0insriturrer. 

Brown, A. (1995), Organisational culture, Pirman Pub 
lishing. 

Bryting, T. (1991), Organization in the small growing firm. 
Economic Research Inst. Stockholm. 

Btytring, T. (1991), Organizing in the small growing firm - 
a grounded rheory approach, Sch& of economics, Srock- 
holm. 

Buhl, L., Frandsen, L. 81 Mikkelsen, B.E. (1992), Vand og 
elforbrug i srorkakkener. Publikation nr. 14 fia Srorkak- 
kencentrer. 

Burgoyne, J. (1994), Towards rhe leaming campany : con- 
ceprs and pracrices, McGraw-Hill, London. 

Böning, J. und Briickl, S. (1995), Regionalorienriene ök- 
bilanzierung, Umwelt Winschafts Forum “01. 3. 

Callenbach, E., Capra, F., Goldman, L., Lutz, R. and Mar- 
bug, S. (1993), EcoManagement The Elmwoad Guide co 
Ecological Audiring and Sustainable Business, San Fran- 
cisco. 

Christensen, P. & Nielsen, E.H. (1995), Miljncertificering - 
markedsorientering og miljnforbedringer, Aktnek Miljo nr. 
6, p. 2. 

Christensen, S. (1995), Forekaning om projektledelse i Inst 
koblede sysremer, RUC TekSam november. 

Christensen, P. & Nielsen, E.H. (1995), Granne regnska- 
ber. Miljq-t nr. 12. 

Christiansen, K. (1995), Life Cycle Assessmem in a Hisrori- 
ca.1 Perspecrive. Indlzg i Environmental Assessmem of Pro- 
duns. Edited by Bo Pedersen Weidema. Helsinki. 

Clausen, C., Lorentzen, B. (1992), Fra aktion ti1 dialog? 
om kritisk handlingsorienterer forskning i Skandinavien, p. 
14-40. Delragelre i reknologisk udvikl~ng (editars:Clausen. C., 
Lorentzen, B., Rasmussen, L. B.), Fremad. 

Clausen, C. & Lorentzen, B. (1991): Inrrodunion of FMS 
and CIM rechnologies inro Danish and Swedish Machine 
Building Indusrry. p.316 - 332. In Betriblicbe Sozialu$zs- 
sung unte Vm+zdmmgrdruck. Hildebrandt, E. (edirer). 
Edirion Sigma, Berlin. 

Clausen, C., Lorentzen, B. (1992), Har faglig ressourceop- 
bygning en fremtid? erfaringer fia opbygning ai faglige 
ressourcer på virksomhedsniveau, p. 68-91. 1 Delrapelse i 
teknolo@rk udvikling (editars: Clausen, C., Lorentzen, B., 
Rasmussen, L. B.), Fremad. 

Clausen, 1. (1996), Co&chi11 catering rids- og temperatur- 
forhold i knlekzden og registreringsudstyr ril temperarur- 
konrrol. Publikation nr. 41 fia Storkmkkencenrrer. 

Cramer J 81 Quakermaat J. (1994), Integrad chain mana 
gement. 

Dalzell, J.M. (1994), Food Industry and the Environmenr - 
Pracrical lssues and Cox Implicaiions, Blackie Academic 81 
I’rofessional, London. 

Danske Elvzrkers Forening (1994) Energirådgivning - Stor- 
knkkener. Bedre elvaner, mindre elforbq og bedre milj% 
18 sider (udateret, men udgiver 1994) 

Delavigne, K & Robenson, J.C. Demings profound Chan- 
ges: When Will rhe sleeping Gianr Awaken? ISBN 0-13. 
29269&3. 

Dennis, J. (1995), The environmenr - a rouw 10 berrer 
managemenr? Faper presented at The 1995 ECO-manage- 
ment and auditing conference, Leeds, july 3-4. 

Den& N.K. & Lincoln, Y.S. (1994), Inrrodunion . En- 
tering rhe field of qualirarive research. In Handbook of 
quaii&ve research (editors: Den&, N.K. & Lincoln, Y.S.), 
Sage Pubiicarions, Inc. 

Duus, T. & Storm, L. (1994), Kvalirer og temperatur. 
Intern praktikantrappen fm Srorknkkencenr?et, Levneds- 
middelstyrelsen. 

166 



Edquisr, C., Edqvist, 0. (1980), Sociala bärare av teknik 
Brygga mellan teknisk förändring och samhällssrrukrur, 
Zenit Häften 5. 

Eiteruddannelsesrådet, Undervisningsministerier (1994), 
Efwuddannelse - er paradoks. Afslurtende rapport fia 
Efteruddannelsesrådet, Undervisningsminiserier. 

Eldemonsrraiianslokalei Skejby (1994). Elbesparelser i Stor- 
knkkener (rapporren er en undersmgelse af elfarbrug i 8 
insrirurionsk~kkener). 

Engel, K. & Asbild, B. (1995), Kamperenceanalyse som er 
vierkwj for organisations-, leder- og medarbejderudvikling. 
Indlzg pr-esenteret på konferencen Human-Resource Mana- 
gement -Gennemfuelse af srraregisk leder- og medarbej- 
derudvikling i praksis, Dansk Teknologisk Instimr, Taa- 
strup, 15-16 november. 

Engholm, P. (1996), Hop af kzphesren og red virksomhe- 
den, Lederne, årgang 80, nr. 2, p. 18-19. 

Erhvervsfremmesryrelren (1993), Fadevarer, en erhvervs- 
ekonomisk analyse. Ressourceanalyse fia Erhvervsfremme- 
Sty&~ll. 

Fangel, M (1993). Kursusmateriale ril kursus i l’rojekrledel- 
se 2. Danske ingenimes Efteruddannelse. 

Fava, J.A., Consoli, F. & Denison, R.A. (1995), Analyses 
of Product Life Cycle Assessment Applicarion. in Envirom- 
memal Assessmenr of Produn. Edited by Bo Pedersen 
Weidema. Helsinki. 

Felix (1995), QMS/EMS homepage Interner. (Rero.Felix@i- 
rem.unisg.ch). 

Flyvbjerg, B. (1991), Rationalitet og magt, bind 1 Det 
konkretes videnskab. Akademisk forlag. KBbenhavn. 

Frankel, G. (1995), Artikel i Ideon Agro Food (newslerter): 
Närverk förnyar småföretagen. 

Fuglsang, L. og Sundbo, J. (1994), Organisarians- og kvali- 
rersudvikling, ek fareforlnb. Sysrime. 

Gabriel, Y. (1988) Working liva in catering Rourledge og 
Kegan l’ublishers. 

Galrung, J. (1988), Merhodology and Developmenr. In 
Bask Social Scimce Monograph, nr. 6. The Inrernarional 
Peace Research Insritur in Oslo. 

Gelber, M. (1996), Personlig meddelelse (bsrmg@sraffs.ac.- 
uk), 3. februar. 

Giddens, A. (1995), Sociologi - En korr, men kritisk inrro- 
dukrion, Hans Reirzels Forlag, KBbenhavn. 

Glaser, B. G. (1992). Basics of grounded rheory analysis, 
Sociology Press, Mill Valley. 

Glerup, L. (1996), Indkrab af miljwenlige produkter, Akru- 
eh Miljs nr. 3, 1996, p. 22. 

Golomski, W.A. (1993), Total quality Managemenr and rhe 
food indusrry: Why is it important?, Food Technology 
May 1993, p. 74. 

Goodman, S. (1995), Metbods af idenrification and evalua- 
rian of significant environmenral effens. Paper presented at 
The 1995 ECO-management and audiring conference, 
Leeds, july 3-4. 

Gouldson, A. (1995), Competitive advanrage and srraregic 
alliantes in life cycle environmenral managemenr. Paper 
presented ar The 1995 ECO-managemenr and auditing con- 
ference, Leeds, july 3.4. 

Grijspaardr-Vink. C. (1993), TQM should include environ- 
memal managemenr, Food Technology - May 1993, p. 30. 

Gross, G. (1996) stork~kkenkonsulenr i FOA. Personlig 
meddelelse 11. jamar. 

Gustavson, B. (1992) Dialogue and develapment, Arbets- 
livscenrrum, Stockholm 

Habermas, J. (1984), Reason and rhe rationalizarion of 
society. In 7he tbemy ofcommunicatie action, val. 1, 
Heinemann, London. 

Hamel, G., Doz, Y.L. and Prahalad, C.K. (19X9), Colla- 
borare with your comperirors - and win, Harvard Business 
Rev&, 67(l), p. 133-139. 

Hansen, T.B. (1996) Przsenration på FOKUS projektgrup- 
pemsde SFI den 27.3 1996 

Hansen, K. (1996) Når offentlige kekkener vi1 handle 
gmnr. Publikation fia Milj#sryrelsen. 

Hansen, A. (1996): Forslag ti1 krav indenfor vandområdet i 
mzerkningsordning for “grmme” srork@kkener. Seminar i 
arbejdsgruppen om frivillig murkningsordning far “grmv 
ne” storkvkkener 12. sepr. 1996 NNF, Frederiksberg. 

Hars, K. (1995), Creating a framework for Environmenral 
Acrivities. Agriculture and Agri Food Canada. Paper from 
Homepage på FaodNer/Interner. kharr@em.agr.ca. 

Hawkins, P. (1994), The changing view of learning. In 
Towmds tbc Lurning Company: Conceprr and Practice (edi- 
ror: Burgoyne, J.), McGraw-Hill, England. 

Hildebrandt, E. (19951, Social negotiations of technical 
charge. Paper presenred at PhD Course “Corporare En- 
vironmental Behaviour Between Marka and Regulation”, 
Roskilde, 14-23. august. 

Hildebrandt, E & Selrz, R. (1989), Wandel betrieblicher 
Sozialverfassung durch sysremische Kontrolie. Edition 
Sigma, Berlin. 

Hirch, K.M., Hassan&, R.S., Uerrecht, C.L. 8r Nelson, 
S.J. (1979), Fatrors intluencing plate vaste by the hospi- 
ralized patient, J. Am. Dier. Assoc. (Perspeccives in Prac- 
rice) ni. 75, 2, p. 270-273. 

Hjermov, B. 81 Hvenegaard, H. (1995), Serviceassistenter 
på RASK, Dansk Teknolagisk Insrirur. 

Hradesky, J.L., Total Qualiry Management handbook, Mc- 
GravHill, USA. 

Huggard, J.A, George, CP. & Warris, A.M. (1991), The 
continuous developmenr of an environmental assurance 

167 



(audit) manual and guidante sysrem based an plant experi- 
ence and organisational rheary, Proceedings from Inrer- 
national Conference an Enviranmental pollution, Lisboa 
15-19 april. 

Hultén, S. og östlund, S. (1994), Milj@anpasning - en driv- 
kraft för industriel udvikling. Uddrag ai Mattsson, L-G & 
Hultén, S (ed&) Företag och Marknader i Förändring 
Dynamik i närverk, N & 5. 

Hvid, H. (1993), Arbejdsliv og kvalitet. Tidrskriftet Loke 
nr. 4. 

Hwiberg, A. & Hjort, A. (1993), Kvalirerssikring i starknk- 
kener. Intern praktikantrappen fra Srork~kkencentrer, 
Levnedsmiddelrtyrelsen. 

Håkansson, H. og Snehota, 1. (1994), Relationsships in 
Business s. 2-23. Uddrag fia Developing Relationsships in 
Networks, London. 

Håkansson, H. and Snehora, 1. (1994), Developing Rela- 
rionsships in Nerworks, London. 

Håkansson, H. og Snehora, 1. (1994), Analysing Business 
Relationsrhips s. 24-49, Uddrag fra Developing relarions- 
ships in Business Nerworks, London. 

Imai, M. (1992), Kaizen konrinuerre kvalitetsforbedringer, 
Ce*ilU”l. 

Jacobsen, P. B. og M&r, L. S. (1995), Medarbejderdelta- 
gelse i en teknologisk og arbejdsorganisarorisk forandrings- 
praces, TekSam speciale RUC. 

Jacobsen, H., Jacobsen, O., Jqensen, H.V., Forner, K., 
Suensen, J.K., Nielsen, S.K. & Milman, K. (1994), Liwcy- 
klusananlyse - en miljavurdering af aluminiumsdåser og 
glasflasker. Rapportserien nr. 30, jan. 1994. Roskilde Uni- 
versitetscenrer (Tek-Sam-forlaget). 

James, P. (1994), Qualiry and rhe environment from total 
qualiry management to sustainably qualiry managemenr. 
Green Management. 

Jensen, N.D. (1996) Cand.brom Srorkekkencenrrer. person- 
lig meddelelse 

Jensen, M. K. (1991), Kvalitative metoder i anvendr sam 
fundsfarskning, Social Forskningsinstiruttet, Rapparr 91:~ 

Johnsen, K., Minisreren vii revidere uddarmeisen, 0ko- 
nornaen ni. 2, p. 20, 1996. 

Jungk, R. & Mülleri, N. R. (1984). Håndbag i Fremtids- 
xzrksteder, l’olirisk Revy. 

Jager, B., Olsen, L., Rieper, 0. (1993), De offentlige myn- 
digheder og Christiania, AKF Forlaget. 

Jager, B. (1994), Lzring i organisationer udvalgte teorier 
belyst med konkrete eksempler, AKF Forlaget. 

Jmgensen, M.S. (1995) Foredrag om miljosryring, 0ko- 
nornaskolen 7. november. 

Jnrgensen, M. S. (1992), Fremtidens slag& - erfaringer fia 
samarbejde med slagteriarbejdere. 1 De&& i reknologirk 

udvikiing (edirers: Ciausen, C., Lorenrzen, B., Rasmussen, 
L. B.), Fremad. 

Jorgensen, M.S. (1995), Personlig meddelelse 11/9. 

Jmgensen, M.S. (1994), Medarbejdernes delragelse ved ind- 
fwelse af renere teknologi og miljpstyring. Bzredygtige 
medarbejdere fremridens uddarm&. Konference arran- 
gerer af Udviklingscenreret for folkeaplysning og voksen- 
undervisning 29. seprember, Fredericia. 

Jörgensen, B. (1995), (Nov0 Nordisk, CEA arbejdsmiij~) 
inrerview den 7. august. 

KalIehave, P. (1995), Anvendelse af nye indlzringsformer i 
virksomhederne - understntrer af infoimationsreknologien. 
Indkeg pzenenteret på konferencen Human-Resource Mana- 
gement -Gennemfarelse af strategisk leder- og medarbejder- 
udvikling i praksis, Dansk Teknologisk Institut, Taasrrup, 
15-16 november. 

Kerndrup, S. (1995), Thearerical approaches to the srudy of 
environmentd innovations and processes of change in 
firms. Paper presented at l?hD Course “Corporate Environ- 
mental Behaviour Between Marker and Regulation”, Ro 
skilde, 14-23. augusr. 

Kjzr, T. (1995), Undervisningsmaceriale om miljsstyring 
fra Frederiksborg Amr, RUC TekSam (upubliceret). 

Knudsen, K. og Lund, K. (1982) Introduktion ti1 service 
managemens Civilekonomerens forlag, Kmbenhavn. 

Kofoed, N. M., Petersen, F. B., Szbye, U. (1995), Håndbog 
om milj0 og medarbejderinddragelse, Miljmqx 15, Milja- 
sryrelsen, KBbenhavn. 

Korsgaard, J. (1993), Er bzredygtigt miljmegnskab. 1 MiI- 
j&d& i praktis Hvordan virksamheder i pksis kan “ge 
amuar/or mdjem ogjàfirdei ZZ/&. (editors: Larsen, B., 
Lürzh& l?.), Forisget Sporskiftet. 

Korsgård, J. (1993) i Liitzhöfr 8r Larsen p. 37-48. 

Kristensen, N.H. (1996) Farslag iii krav indenfor ekolo- 
giområdet i en frivillig murkningsordning for “granne” 
storkmkkener. Seminar i arbejdagruppen om frivillig mak- 
ningsordning for “gmnne” storkakkener 12. sepr. 1996 
NNE, Frederiksberg 

Krogh, G. von and Roas, J. (1994), An essay on cqorate 
episremology, (edirer: Slocum, K.), Strxegic Management 
Journal, -, p. 53.71. 

Krogh, G. van, Roas, J. 81 Slocum, K. (1994), An Essay on 
Corporare Episremalogy. Straregic Management Journal, 
val. 15, 53.71. 

Kronslev, P (1996). Grwme regnskabers rolle i mil- 
jmtyring, Akrueir milj0 nr. 1. 

Kryger, P., Olsen, A.T. og Dam, E. (1987), Arbejde i stor- 
knkkener, Institut for Milj% Teknologi og Samfund, RUC. 

Kryger, P. og Olsen, A.T. (1987), Rammer fvr srorknkken- 
produktion i offentligt og privat regi, notat nr. 1 fra tekno- 
logivurderingspiojektet starkskkener, kostforplejning, ny 
reknalogi, Institut for Milje, Teknologi og Samfund, RUC. 

168 



Kryger, P. (1989), Fremtidige opgaver på forplejningsom- 
råder, Tek-Sam Forlaget, RUC. 

Kzrgaard, H. & Laurirsen, K. B. (1994), Menneske, milj0 
og ledelse, Centrum forlag KBbenbavn. 

Kzrgaard, H. (1993), Miljuegnskab hvordan? 1,%4$& 
delse i prakris Hvoxfm vinksomheder i pmksis km tlge 
ansvar fw miljet og få jördel sf det. (edirers: Larsen, B., 
Lürzh&, P,), Forlager Sporskiftet. 

Kzrhng, K. (1993), Slut med papirlme forhald i indusrrien, 
Arbejdslederen, årgang 77, nr. 1, p. 12.16. 

Kähler, M. (1997). Sam& om rengaringsmidler i catering. 
Personlig meddelelse. 10. april 1997 

Ksbenhavns Arm (1996), Milj@ og beskieftigelse i Kaben- 
havns Amt, rappart fra Knbenhavns Amr. 

Kebenhavns kommune (1995), Milje- og ressourcerådgiv- 
ning i KBbenhavns kommune, Rapport fia Ressourcebe- 
sparelsesprojekr. 

Larsen, B. (1993), Nye ord eller ny virkeiighed? 1 MiG&- 
deire i prakrir Hvordan uirkromheder i p.eksü kan tzzge 
anwm for mil@ og få fordel 4/ det. (editors: Larsen, B., 
Liirzheft, P.), Forlager Sporskiftet. 

Lassen, J, (1996) Forbrugerindflydelse og fadevarer. l’hD 
afbandling fra RUC, TekSam. 

Lassen, A. & Mikkelsen, B.E. (1993), Ressource Manage 
ment in the Food Service Indusrry. Paper presented ar rhe 
Food Indusrry Environmenral Conference, November 14 
16, Atlanta, Georgia. 

Lauridsen. J. F. (1996), Det Udvikiende Arbejde i Roskilde 
Amt, indlq holdr på TekSam forskningsseminu den 1212. 
96. 

Levin, B. & March, J.G. (1988), Organizar~onal Learning, 
Ann. Rev. Socioi. val. 19, p. 319-340. 

Lindgard, J, (1995), Foredrag i Levnedsmnddelselskabet/- 
DIF 20. februar. 

Linnanen, L., Boström, T. & Mierrinen, P. (1995). Life 
cycie management Inregrared approach rowards corparate 
rnvironmenral issues in Business Strategy and the Environ- 
menr. vd. 4, p. 117-127. 

Lorenzen, B. (1995), Danish experiences wirh environmen- 
tal managemem and industrial relations. Paper presenred ar 
PhD Course “Corporate Environmenral Eehaviour Bet- 
ween Marker and Regulation”, Roskilde, i,4-23. augur. 

Lov om miljabeskyttelse af 6. juni 1991. Endrer med Be- 
kendrgnelse nr. 590 af 27. juni 1994. 

Lund, K. og Knudsen, K. (1994), Total Quaiity Manage- 
menr - Resuirarer og visioner, Barsen Bager. 

Lzssae, J. (1992), Den engagerede forsker og videnskabelig- 
heden aktiv falgeforskning ti1 Grnn Kommune i Ballerup. 
1 Deltagelse i reknologixk udvikiing (edkors: Clausen, C., La- 
rentzen, B., Rasmussen, L. B.), Fremad. 

Lessne, J., Rasmussen, L. B. (1992), Forskerroller og for- 
skningskvalitet i projektsamarbejde med aktarer. 1 Delw 
geLe i teknoiogisk udnikling (edirers: Clausen, C., Lorent- 
zen, B., Rasmussen, L. B.), Fremad. 

Madsen, H. og UlhBi, J. P. (1996), Environmenral managc 
menr in Danish manufanuring companies: Arritudes and 
acrions, Business Srraregy and the Environmem, “01. 5, p, 
22-29. 

Match J.G. og Cyert R.M. (1963), Behavioural theov of 
rhe firm. 

Mehlbye, J., Rieper, 0. & Togeby M. (1993), Håndbog i 
evaluering, AKF. 

Mikkelsen, B.E. (1997) Environmenral managemenr as a 
framework for the environmenral work of the catering 
company. Poster to rhe 3rd NordFood Conference. “Sustai- 
nable food produnion and comperitive indusrries” Copen- 
hagen 23-25 november. 

Mikkelsen, B.E. (1998): Environmenral Performance Indica- 
ters in Catering. Praenrerer ved LMC’s Levnedsmiddel- 
kongres ‘98, 29.30. januar 1998 

Mikkelsen, B.E. (1996), Produkrionssystemer Helheds- 
orienreret vurdering af co&serve, cook-chi11 og cook- 
freeze. Srorkakkencentret, Levnedsmiddelsryrelsen. 

Mikkelsen, B.E. (1996): F a a om produktionssystemer. 1 Ny kt 
teknologi valget er dir, s. 23-29. 0konomaforeningen. 

Mikkelsen, B.E. (1996): Inregrerer kvalitetssryring eller R 
sryringssysrem ti1 enhver lejlighed? Alimenra, okrober. 

Mikkelsen, B.E. (1993), Organic foods in catering. Nurrurion 
81 Food Science, nr. 3. 

Mikkeisen, B.E. (edirer) (19921, Milinvenlig srorhusholdning 
Rappan fia den fmste danske konference am miljnvenlig 

drift af storkwkkener på HerievSygehus 18. september 1991, 
Srorkakkencenrrer, Levnedsmiddelsryrelsen. 

Mikkelsen, B.E. (1996): Two appraaches fo Environmenrai 
Management- implemenrarion of environmental managemenr 
in catering using a combined technical and social science 
approach. l’aper presenred at Eca-Management and Audiring 
Conference, The University of Leeds, 2-3 juli. 

Mikkelsen, B.E. (1996) Milj@styring og medarbejderinvol- 
vering. Seminar i Foreningen for Energistyring, Ringsred. 30. 
april. 

Mikkelsen, B.E. (1993), Foodservice and tbc Environment: A 
European Perspective. Journal af Foodsewice Systems val. 7, 
93.104. 

Mikkelsen, B.E. (1996): Case studie: Sryrings- og ledelses- 
miessige erfaringer ved miljesryring i en catering bedrift. 
Paper przsenterer på Seminar om Renere produksjan i 
n~ringsmiddelindusrrien Marforsk, Norge, 27. angut. 

Mikkelsen, B.E. (1996), Srorknkken 2000 hvad er det og 
hvad har vi nåer? 1 Produkmdvikling Erfaringer fru Sror- 
kvkken 2000, mpportfia konfcrmce i Bella Center 10. jamar 
199X (edirer: Mikkelsen, B.E). Srorknkkencentrer. Levneds- 
middelstyrelsen. 

169 



Mikkelsen, B.E. (1996): Miljnsiyring i en catering bedrift. 
Udvalgre resultater ai den indledende miljngennemgang sann 
opsrilling af handlingsplan og mål. Poster przsenterer på 
Seminar om Renere produksjon i n~ringsmiddelindunrien. 
Matforsk, Norge, 27. august. 

Mikkelsen, B.E. (1996), Kvaliwrsstyring R middel i kampen 
om kunderne i stroknkkensektoren? 1 Kwlireüqring 
HACCP og IS0 9000 i storbkka 08 carering, rapporr fia 
konfmence i Mexsecenter Hmzin~ 10. jznuar 1994. (edirer: 
Mikkelsen,B.E).Storknkkencenrret, Levnedsmiddelstyrelsen. 

Mikkelsen, B. E. (1990), Fadigrerter og halvfabrikara en 
undersngelse af teknologier og tendenser på det danske og 
europeiske demil- og cateringmarked, StorkBkkencenrrer. 

Miljn- og energiministerier (1995), Teknologikatalog - 
energibesparelser i erhvervsliver, Danmarks energiirernrider. 

MiljBminixeriet og Dansk Industri (1994). Air& om genan- 
vendelse af transportemballage indgåer mellem Miljnmini- 
sterier og Dansk Indusrri. 

Miljeminisrerier (1992), Handlingsplan for aiiald og genan- 
vadelse 1993-97. Milj@ministeriet. 

Milj#sryrelsen (1995) Bedre milja gennem indknb. Rapporr 
fra Milj@sryrelsen 

Miljatyrelsen (1994), 0kologiske produkrer i en offentlig 
“grnn” indkmbspalirik. Nota fia afdeling far Renere reknolo- 
gi og produkter. 

Miljaryrelsen (1993), Håndbag i miljnsryring forkommuner- 
ne, publikation fia Miljwsryrelsen. 

Miljnsryrelsen (1992), Håndbog i milj@styring. Orientering fia 
Miljmryrelsen nr. 6/92. 

Miljayrelsen (1992), Miljnstyring i mindre virkromheder, 
Publikarian nr. 6 fia Miljöstyrelsen. 

Mintzberg, H. (1983), Srrucrure in fives, PrenriceHall Inc., 
New Jersey. 

Morgan, G. (1986), Images of organizarion, Sage I’ublicatians, 
Inc., California. 

Morgan, G. (1988), Organisasjans-Bilder, Universitetsforlager, 
OSlO. 

Müller, J. (1990), Hvad er teknologi? i Rostgaard, M, Rem- 
men A & Christensen, J: Samfunder i reknologien (edinxs), 
AUC. 

Nelson, J.O. (1992), Water audir encourages residents ro 
reduce consumption. J American Water Works Association, 
vd. 84, no. 19, 59-64. 

Nielsen, K. A., Olsén, P., Nielsen, B. S. (1992), Forsknings- 
verksredet som arbejdsmåde Case: Alternativer ti1 sam- 
lebånder? 

Nielsen, E.G. & Bacher, P. (1994), Fremlaeggeise af Ud- 
viklingscenrerets undersngelse “Granne Kvalifikarioner”. 
Bzeredygcige medarbejdere - fremtidens uddanelse. Konferen- 
ce arrangera af Udviklingscenreret for folkeoplysning og 
voksenundewisning 29. september, Fredericia. 

Nielsen, L. (1994), AUC, Involvering af medarbejdere i 
miljnstyring. Temam~deommilj~sryringilevnedsmiddel~irk. 
samheder, FLIK 5. oktober. 

Nielsen, T. G. (1993), Medarbejderne med. 1 Mi&&f&e i 
praksis Hvorda virksomhedPr i praksü km tige amvar for 
miljmr og fi fordel ezf det. (editors: Larsen, B., Liirzhoft, P.), 
Forlager Sporskiftet. 

Nielsen, K. A. (1990), Aktionsforskning - en ny forskerrolle? 
Tendens, tidsskrift for KulturSociologi “01. 2, nr. 2. 

Nova Nordisk miljnrapporr (1994). 

Nnrby, M. (1992) Jusr-in-lime, visioner og erfaringer, Samf. 
lin. Frederiksberg. 

Oken, A.T., Kryger, P., og Jespersen, A. (1987), Ny reknolo- 
gi i srork0kkenproduktion, Insrirur for Miljn, Teknologi og 
Samfund, RUC. 

Olsen, K. B. (1992), Udvikling af igangssxrere - om faglig 
ressaurceopbygning iKvindeligr Arbejderforbund. IDe&z&~ 
i teknologiik tidvikling (edirers: Clausen, C., Lorentzen, B., 
Rasmussen, L. B.), Fremad. 

Olsen, A.T. og Kryger, l?. (1987), Brugerne af offentlig 
forplejning kvaliteter og problemer, Insrirut for Mil& 
Teknologi og Samfund, RUC. 

Olsén, P. & Clausen, C. (1994), Inerti og bevzgelse - nye 
perspektiver på arbejde og politik iden industrielle virksom- 
hed. Forskningspspir nr. 3. DTU. 

Olsen, A. T. og Kryger, P. (1987), Leverandnrernes akrivi- 
taer på storknkkenområder. Notar nr. 2 fia teknologivur- 
deringsprojekret srorknkkener, kasrforplejning, nyreknologi. 
Institut for Miljs, Teknologi og Samfund, RUC. 

Pedersen, K. (1995), Energi og miljn i Polen -Energisystemet 
i strategisk, teknisk, narur- og samfundsmzzssigr perspekriv, 
Roskilde Universitetscenter. 

Pedersen, B.K., Lassen, A. & Mikkelsen, B.E. (1995), Affald 
og emballage i srorhusholdningen. Levnedsmiddelsryrelsen, 
Storknkkencentrer. 

Pedler, M. og Aspinwall, K. (1996), Perfecr plc? : the purpose 
and practice of organizational leasning, (edirer: Pedler, M.), 
McGraw-Hill, London. 

Pocorn, F. (1993) Rappat fia Brain Reserve markedsinsrirq 
citeret fia Vår Föda 1993. 

Porrer, M.E. (1985), Comperirive advanrage creating and 
susiaining superior performance. 

Porter, M. E. (1985), Competirive advantage, Maxwell Mac- 
millan, Canada. 

Rahbek, E. (1996), Kvalitetsstyring i kantinen - derfor gnr vi 
det? 1 Storkekko? & Caterina Kvnlims~ng. fL4CCPoglSO 
9000. Rappen fr. konference i Messecenter Herning 10/1-94. 
(editor B. E. Mikkelsen), Publikation fia Storkakkencenrrer. 

Rasmussen, C. (1995), Siur med at sende varken ud i det blå, 
0konomaen 12. 

170 



Rasmussen, F.K. (1994), Kernekamperencer giver kankurren- 
cefordele, Ledelse i dag. Nr. 13, p, 84. 

Scandinavian AirlinesSysrem (1995), Beslutningssr*rresystem 
for miljnbmg af indkmbre cateringmaterialer og produkter for 
service i fly. 

Rasmussen, K.B. (1994), Slagteriernes Forskningsimritur. 
Indføring af miljaryring på Titan-slagwrier i Thisred - 
baggrund, fremgangsmnde og erfaringer. Temamvde om 

Schary, l’. B og Sk@-Larsen, T. (1995), Managing rhe 

miljesryring i levnedsmiddelvirksomheder, FLIK 5. oktober. 
Global Supply Chain, Handelshojskolens Forlag. 

Sch&, E.H. (1987). Protes Consulrarian, “01. 2, Lessons for 
Rasmussen, L. B. (1992), Dialoge konstruktionsprocesser. 1 managers and consulmnts. 
Deltig& i rcknologirk udvikiing (edirers: Clausen, C., Lorenr- 
zen, B., Rarnusen, L. B.), Fremad. Schein, E.H. (1986), Organisationskultur og ledelse et 

dynamisk perspektiv. 
Rasmussen, T.T. (1994), Miljmevisian af affalds- og genbrugs- 
ordninger i Bagsvzrd, praktikantrapport fra Miljöakademier, 
Nyborg. 

Schwebel W, 1991. AbfaIl und Nassmiillmengden au 
Grossküchen. GV-Praxis, nr. 12, p. 89.90. 

Remmen A. (1995), Hvem får fordelene ved miljmsryring, 
Aktuelr miljnnyt, augur. 

Schönn D. A. (1983), The reflective pracririoner, Basic Books, 
USA. 

Remmen, A. (1994). Prasenrarion af erfaringerne fra projekt Silverman, D. (1993), Inrerprering Qualitative Data: Merbods 
MIRT (Medarbejderinddrageire ved indfmelse af renere 
reknologi. Brzredygtige medarbejdere framidens uddannelse. 

for Analysing Talk, Text and Interacrion, Sage Publications 
Ltd, London. 

Konference arrangerer af Udviklingscenteret for folkeoplys- 
ning og voksenundervisning 29. september, Fred&&. Simmelkizr, C. (1996), Erfaringer med milj@sryring i Nova 

Remmen, A. (1990), Konstruktiv reknologivurdering om ar 
Nordisk’s interne catering. Seminar i arbejdsgruppen om 

komme bagkiogskaben i forkeber! Aalborg Universirers- 
frivillig murkningsordning for “gmnne” srorknkkener 12. 
sepr. 1996 NNF, Frederiksberg. 

center. 

Remmen, A. (1995), Inregreret milj@ og kvaiirerssryring i 
Skjmtt, T. og Schary, P. B. (1995), Managing the global 

fiskeindustrien. Foredrae om helhedsorienrerer teknoloeivur. 
supply chain, Handelsh+kolens Forlag, Kabenhavn. 

‘2 
dering glemr eller genaplivet. 21. september. Selskaber for 
teknolagianalyse og vurdering. 

Rendan (1994). Teknolagiovervågning - Affaldnminimering. 
Rendan. 

Rieper, 0. (1993), Gruppeinrerview i praksis, AKF Forlager. 

Roor, J. (1995), Knowiedge Managemenr - Videnbaseret 
ledelse, Indlzg przsenrerer på konferencen Human-Resource 
Managemenr Gennemf~reise af strategisk leder- 0% med- 
arbejderudvikling i praksis, Dansk Teknologisk Institut, Taa- 
srrup, 15-16 november. 

Rosser, T. (1995), EMS implementation through action based 
learning. Paper presented ar The 1995 ECO-managemenr and 
audiring conference, Leeds, july 3-4. 

Rostgård, M., Remmen, A, Christensen, J. (1990), Samfundet 
i teknologien, Aalborg Universirersforlag. 

Röschman, F. (1995) Nova Nordisk Renovarionsafdeling. In- 
mmew 20. juni. 

Rnschmann, F. (1996) Erfaringer med afialdshåndrering i 
Nova Nordisk’s interne catering. Seminu i arbejdsgruppen 
om frivillig mtzrkningsordning for “granne” storkmkkener 12. 
sept. 1996 NNF, Frederiksberg 

Sandberg, Å. (1982). Från aktionsforskning ril praxisfor- 
skning, Sociologisk Forskning val. 2-3, p. 8089. 

Sawin, P., Madland, D., Richards, M.K. 81 Sreidinger, J.R. 
(1990), A lirremture guide to rhe hospitaliry indusrry, Green- 
wood Press. 

Skriver, T. (1996), Forslag ti1 krav i murkningsordning for 
“grmme” srorkmkkener indenfor el-områder. Seminar i 
arbejdsgruppen om frivillig murkningsordning for “granne” 
srork*kkener 12. sept. 1996 NNF, Frederiksberg. 

Sobanek, M.H; Stohenberg, U. & Thomas, H. (1996) 
Mitarbeirermotivarion als Wikrungsinsrrumenr für Umwelr- 
managemenrssysteme. Abfallwirrschafs Journal nr. 10. 

Solkzr, H. (1995), Hvem er framidens cateringproducenter? - 
en srrukturanalyse af cateringbranthen. publikation nr. 23 

fra Srorkekkencenrrer. 

Starkey, R. (1995), Certificarion of EMS. Paper presenred at 
the 1995 ECO-managemenr and audiring conference, Leeds, 
3-4. juli. 

Storgard, K. (1988), Informationsteknologi og livsformer. 1 
Teknologiens muligheder q mansket Redigerer af Målee, E. 
og Thorsen, N. Indusrri- og Handelsstyrelsen. 

Storgaard, K. (1991), Dialogue Research - An approach. 1 
Taria Cmnherg et al.: Dmish Eqwimmtr Social Comtmc- 
tians of Technology. New Science Monographs, Copenhagen. 

Srorgaxd, K.; Jager, B.; Manniche, J.; Marcussen, C.H.; 
Hansen, J. og Johansson, S. (1997) Bornholm på Nerta. 
BTU:6, Bornholms Forskningscenrer, AKF og SBI. 

Strachan, P.A. (1996) The formularian of Envrionmenral 
Management Standards panacea or placebo? Paper presenred 
ar EcoManagement and Auditing Conference, The Universi- 
ry of Leeds, 2-3. juli. 

Strachan, P.A. (1997) Should environmental Management 
Standards be a mechaninic conrrol system or a framework 

171 



for leasning? The leaming organisation: An international 
Journal, vd. 4, nr.1 

Szbye, U. (1995), Workers parriciparion in environmental 
managemenr - how and why? Paper presented at PhD Course 
“Carporate Environmental Behaviour Berween Marker and 
Regulation”, Roskilde, 14-23. august. 

Snlling, H.V. & Mikkelsen, B.E. (1993), Karrofler i catering, 
publikation nr. 16 fm Srork~kkencentrer. 

Snndergaard, H. (1992), Grnnne restauramer og hoteller 
resultater fia et pilotprojekt, publikation nr. 13 fia Stork& 
kencentrer, Levnedsmiddelstyrelsen. 

Snensen, H. (1995) (miljnafdelingen Nova Nordisk) inrer- 
view den 27. juni. 

S#rensen, G. L. (1995), Gmn stormflod over hotelbranchen. 
Faghlader Energistyring nr. 4. 

Thodherg, L. (1996), Miljgnyring og miljöledelse - hver ting 
ti1 sin rid, fia konference i Ringsted, Foreningen for ener- 
gisryring. 

Thorsen, N. (1995), Helhedsorienterer reknologiwrdering. 
Faredrag i Selskaher for reknologivurdering og amlyse. 21. 
september. Kmbenhavn. 

Thorsen (1995) (miljafdelingen Nova Nordisk) inrerview 
den 26. juli. 

Thorsen, N. (1995), Forekaning i miljwidensk$o, Roskilde 
Universirerscenrer, TekSam, 7. april. 

Thorsen, A.V., Tr&, E., Mikkelsen, B.E., Jagemen, MS. 
(1996), Udviklingsmeroder - Veje ril nye produkter og kon- 
ceprer i catering. Publikarian fia Srorknkkencenrrer. 

Tharsen, N. (1995), Helhedsorienteret reknalogivurdering - 
glemr eller genopliver. 21. september. Selskaber forteknologi- 
amlyse og vurdering. 

Tolbnll, C. (1995), Miljnderekriv gik i skraldespanden. 
0konamaen nr. 4. 

Torvatn, H. (1996), Evaluering w pilotprogrammer i Mar- 
forsks FL%Nerrverk, Sintef IFIM. 

Tr&, E., Thorsen, A.V., Jugemen, M.S., Mikkelsen, B.E., 
Hansen, K.B. (1996), Cateringprodukter - 0nsker fia ledere, 
ansatte og brugere samt erixinger fia produkrudvikling. 
Publikation fia Srorkwkkencenrrer. 

Trolle, E. Kvaiirerssryring i storkrakkener. 1 Storkekken C Ca- 
tering, Kvalitetritying, HACCP 08 IS0 9000. Rapport fm 
konference i Messecenrer Herning lO/l-94. (edirar: Mikkel- 
sen, B.E,), Publikarian fia Srarknkkencentret. 

van Hauen, F. (1995), Den lzrende organisation. Industriens 
Forlag. 

Weidema, B.P.,Pedenen, R.L. BLDrivsholm, T.S. (1994), Life 
Cycle Screening of food praducts. ATV. 

Weidema, B.P., Pedersen, R.L. & Drivholm, S. (1995), Life 
Cycle Screening of Food Produns. ATV projen. 

Welford, R. (1994), Cases in Environmenral Management and 
Business Srrategy, Pitman Publishing, London. 

Welford, R. (1995), Enviranmenml straregy and sustainable 
developmenr. Ther corporate challenge for the 21~ cenrury, 
Rourledge, London. 

Welford, R. (1995), Approaches vx the understanding of 
environmental behaviour of firms - English experiences wirh 
environmenral managernera. Paper presented at PhD Course 
“Corporate Enviranmemal Behaviour Between Marker and 
Regulation”, Roskilde, 1423. augur. 

Welford, R. (1995), Thepressure towards susrainability - how 
can a cons~am pressure towards enviranmenral impravemenrs 
in firms be created and developed? Paper presented ac PhD 
Course “Corporate Environmenral Behaviour Berween 
Market and Regularion”, Roskilde, 1+23. augusr. 

Whitaker, R. (1995), Self-Organization, Auropoiesis, and 
Enterprises, Homepage on Interner. 

Wiegnan & Binder (1993), Om kunsren ac arbejde med 
kvalirer. Tidsskriftet Lake nr. 4. val. 11. 

Winrher, L., Ledgerwood, G. (1994), Morivarian and compli- 
ances in environmental performance for small and medium 
sized business. Green Management. 

Yin, R.K. (1993), Aplications af case-srudy research, Applied 
social research merbads series. Sage publications. 

Zwersloot, G. I.J.M. (1995), Improving Cleaner Produaion 
hy integration inta rhe management of qualiry, environmenr 
and working condirions, J. Cleaner Prod. val. 3, nr. 1-2, p. 
61.66. 

Okologisk Jordbrugsråd (1995) Handlingsplan. (Planen 
indeholder for srorknkkenområdet overvejelser om infor- 
mation, uddannelse, halvfabrikata, ledelse/personale og efter- 
uddannelse. 

Örnskär, B. (1995), Livscykelanalyser - Felix arbete på miljö- 
sidan. Paper prezsenteret på seminar om Mat, Miljö och 
kretslapp, Livsmedelskollegiet, Lunds Universitet, 11. 
okrober. 

172 



Bilagsrapport: Tekniske aspekter 

Milj*styring i catering 
- teknologi, organisation, medarbejdere 

Bent Egberg Mikkelsen 
Roskilde Universitetscenter 

Institut for Milja, Teknologi og Samfund 

Udgivet af 
Storkakkencentret 

Veterinm - og Fmievaredirektoratet 



Miljtistyring i catering 
- teknologi, organisation, medarbejdere 
Bilagsrapport: tekniske aspekter 

Udarbejdet af Bent Egberg Mikkelsen 
Copyright 0, januar 1998 

Storktikkencentret 
Institut for Ftidevareunderstigelser og Ernaxing 

Veterinw- og Fedevaredirektoratet 
Telefon 45 33 95 60 00 

Fax 45 33 95 66 96 

Rapporten er et resultat af et forskningsprojekt udfvt ved Roskilde Universitetscenter, Institut 
for milj@, teknologi og samfund. Synspunkter og holdninger i rapporten er derfor ikke 
ntidvendigvis i overensstemmelse med Veterinax- og Ftidevaredirektoratets. Det er tilladt at 
citere mindre dele af rapporten når det sker med tydelig kildeangivelse. 



Indhold: 

Bilag 2.1 
Bilag 2.2 
Bilag 2.3 

Bilag 3.1 
Bilag 3.2 
Bilag 3.3 
Bilag 3.4 

Bilag 5.1 
Bilag 5.2 
Bilag 5.3 

Bilag 6.1 
Bilag 6.2 
Bilag 6.3 
Bilag 6.4 
Bilag 6.5 
Bilag 6.6 
Bilag 6.7 
Bilag 6.8 
Bilag 6.9 
Bilag 6.10 
Bilag 6.11 
Bilag 6.12 
Bilag 6.13 
Bilag 6.14 
Bilag 6.15 
Bilag 6.16 
Bilag 6.17 
Bilag 6.18 
Bilag 6.19 
Bilag 6.20 
Bilag 6.21 
Bilag 6.22 
Bilag 6.23 
Bilag 6.24 
Bilag 6.25 
Bilag 6.26 
Bilag 6.27 
Bilag 6.28 
Bilag 6.29 
Bilag 6.30 
Bilag 6.31 
Bilag 6.32 
Bilag 6.33 
Bilag 6.34 
Bilag 6.35 
Bilag 6.36 
Bilag 6.37 
Bilag 6.38 
Bilag 6.39 
Bilag 6.40 

Produktkzdeberegning i catering. ................................. 3 
Cateringuddannelser. .......................................... 4 
Produktivitet i cateringsektoren. .................................. 6 

Projektstart - interessentanalyse. ................................. 7 
Projektstart - problemanalyse .................................... 8 
Projektstart - perspektivanalyse ................................... 9 
Projektplantsegning. .......................................... 10 

Mifjestyringsprojektets arbejds- og felgegruppe. ...................... 11 
Centralkekkener, kantiner, antal ansatte og kunder. .................. 12 
Organisering af cateringafdelingen. ............................... 13 

Kekkener og kantiner pa Bagsvmrd site. ........................... 14 
Kekkener og kantiner på Gentofte site. ............................ 15 
Cateringprocesforleb. ......................................... 16 
Kekkener og kantiner i miljestyringcasen. .......................... 17 
Retningslinier for opsmtning af el- og vandmålere. .................... 18 
Oversigt over udstyr og el- og vandmalere. ......................... 19 
Belysningsskema. ........................................... 20 
Vand- og energiskema. ....................................... 21 
Energiforbrug til belysning, kele- og fryseudstyr samt opvask ............ 22 
El-forbrug i centratkekkenet ..................................... 23 
Elforbrug i kantine 9P .......................................... 24 
Elforbrug i kantine NSK ........................................ 25 
Totalt elforbrug i catering. ...................................... 26 
Vandforbrug i centralkekkenet ................................... 27 
Vandforbrug i kantine 9P ....................................... 28 
Vandforbrug i kantine NSK .................................... 29 
Totalt vandforbrug i catering .................................... 30 
Affaldsfraktioner og affaldpriser. ................................. 31 
Madaffald. ................................................. 32 
Affaldsregistrering. ........................................... 33 
Affaldsregistreringer. ......................................... 34 
Mad- og restaffald. ........................................... 35 
Sammenligning af to systemer til madaffaldshåndtering. ................ 36 
Sammenligning af eengangs- eller porcelesnsservice. .................. 37 
Registrenng af enkeltporttonspakninger. ........................... 38 
Registrering af overemballering. ................................. 39 
Enkeltportionspakninger - typer, priser cg forbrug .................... 40 
Eengangsservice og emballage - fabriksområde Bagsveerd .............. 41 
Eengangsservice og emballage - fabriksområde Gentofte ................ 42 
Forbrug af eengangsservice i kantiner - resultater fra miljegennemgangen. ... 43 
Forbrug af engangsservice - registreringer fra leveranderen. ............ 44 
Forbrug af engangsservice - registreringer fra indkebsafdelingen .......... 45 
Registrering af rengeringsmidler 1. ................................ 46 
Reng0ringsmidler ............................................. 47 
Opvaskemaskiner ........................................... 48 
Forslag til fremtidigt rengeringsprogram. ........................... 49 
Substituering af rengeringsmidler. ............................... 50 
Instruktioner for engangsservice. ................................. 51 
Registrering af rengeringsmidler 2. ............................... 52 
Tidsforbrug. ................................................ 53 



Produktkzdeberegning i catering. Tabellen viser en ProduktkEdeberegning 
på energiforbrug til fremstilling af et måltid bestående af en portion skinke 
med tilbehar i catering. 

Bilag 2.1. 

SIagteri (-kan) 

kWh&ris kWhlmMd 

10,9 

OJ4 

13,0 
56 

29,9 0,1 

Fomrbejdningr- Stotikkull 
virksamhed (Tulip) 

kWh/kg kWh/måltid kWh/måldd 

66 

02 

0,3 

1,1 0,3 0,8 ’ 

y& [/gris 

Total 290 

Wmåltid 

1,J 

Vkg 

4,9 

Vmåltid 

12 

Vmåltid 

1,5 = 

Keddelen udgnr resrourcemassigt 112 af det totale varme malrid 
1 vamx màldd = 45 da@kost 
1 mdltid = 0,250 kg 
1 mol gas = 22,4 I 
1 mol propan = 44 g 
1 kWh = 3,6 MJ 
1 kg rro~an = 39,2 Ml 
1 kg fuel oil = 40.4 MJ 
1 I gas oil = 35,E MJ 
l gris = 74 kg - spiselig del 
Data uden noter er fia Weidema ( 1994) 
Primaprodukdon og franspor( er ikke indregnet 

1 (Anonym, El demonstrationslokslet Skejby, genremsnit for 8 institutionsk0kkener) 

2 (Buhl et al., 1992) 
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Bilag 2.2 Cateringuddannelser. Bilaget indeholder beskrivelser af uddannelser og 
efteruddannelsestilbud der henvender sig til personale på cateringområdet. 

k Gnmduddannelser 
Okonomaer uddannes på 0konomaskoleme i henholdsvis Kobenhavn og Jylland. Uddannelsen er en Z-&ig 
kort videregående uddannelse, der består af 1 ars praktik i stokokken og 1 års skoleophold. Adgangskrav 
dl uddannelsen er kokkenassistentuddanelsen eller en gymnasial uddannelse. Uddannelsen omfatter 
ernaerings- og levnedsmiddelfag, herunder kost og diztetik, samt ledelses- og driftsekonomiske fag. 
Okonomaer bliver typisk ansat som ledere i kokkener på hospitaler og storre plejehjem, i kantiner, som 
undervisere pi tekniske skoler og i det private erhvervsliv som konsulenter hos leverandarer dl 
storkokkenbranchen. Uddannelsen administreres af Undervisningsministeriet. 

Kskkenassistenter. Uddannelsen foregår på de tekniske skoler og indgår i EUD systemet. Uddannelsen er 
en 3-årig erhvervsfaglig gmnduddannelse pi basis af folkeskolens afgangseksamen og er opbygget af 90 
uger praktik i storkokken og 65 uger skoleophold. Kokkenassistenter bliver ansat i kokkener på plejehjem 
og sygehuse uden ledelsesfunktion, i koklcener på hojskoler, i kantiner og i cafeterier. I nogle tilfzelde 
ansattes de som ledere af kekkener f.eks. i vuggestuer. Uddannelsen administreres af Erhvewsskoleaf- 
delingen i Undervisningsministeriet. 

KantineatGstenter. Uddannelsen finder sted pa de tekniske skoler og indgar i EUD systemet (tidligere 
EFC). Visse dele af uddannelseme er fzlles (EFG-basis). Uddannelsen administreres af Erhvervsskoleaf- 
delingen i Undervisningsministeriet. 

Cafeteriaassiinter. Uddannelsen finder sted på de tekniske skoler og indgår i EUD (tidligere EFG) - 
systemet. Visse dele af uddannelseme er fazlles (EFG-basis). Uddannelsen administreres af Erhvervsskoleaf- 
delingen i Undervisningsministeriet. 

Serviceassistenter. Ny uddannelse indenfor EUD systemet. Serviceassistenter kombinerer kokken, 
rengorings- og porterfunktioner pi instirutionsafdelinger. 

Kokke. Uddannelsen tinder sted på de tekniske skoler og indgår i EUD (tidligere EFG) -systemet. Visse 
dele af uddannelseme er falles (EFC-basis). Uddannelsen administreres af Erhvervsskoleafdelingen i 
Undervisningsministeriet. 

Smerrebredsjomliuer. Uddannelsen tinder sted på de tekniske skoler og indgår i EUD (tidligere EFG) - 
systemet. Visse dele af uddannelseme er fazlles (EFG-basts). Uddannelsen admintstreres af Erhvervsskoleaf- 
delingen i Undervisningsministenef. 

ffikkenledere bliver uddanner på husholdningsskoleme. Uddannelsen er en 3-årig grundlaggende 
uddannelse på basis af folkeskolens afgangseksamen og består af 2 års praktik i et storkokken efterfulgt af et 
44 ugers skoleophold. Kokkenledere bliver typisk ansat som ledere i mindre kokkener f.eks. på hojskoler, 
i kantiner samt på plejehjem eller som kokkenassistenter på smrre institutioner, sygehuse eller kantiner. 
Husholdningsskoleme hvor uddannelsen foregår indgår i landbrugsskolesystemef og sorterer derfor under 
Landbrugsministeriet. 

Ernarings- og hutholwkonomer uddannes på Suhrs seminarium og Ankerhus seminarium. 
Uddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse som varer 3% år og som indeholder 16 ugers 
psdagagisk og erhvervsrettet praktik. Det er en postgymnasial uddannelse og elementeme i uddannelsen 
er: emsrings- og levnedmiddelfag, materiale- og miljefag, samfunds- og forbrugerrettede fag samt 
psykologiske og psdagagiske fag. Emzerings- og husholdningsokonomer er kun i begranset omfang 
beskazfdget direkte i storkokkensektoren. Til gengald bliver de ofte ansat indenfor undervisning d 
storkokkenpersonale pi AMU-centre, tekniske skoler, husholdningsskoler, okonomaskoler som 
kokkenledere p6 hojskole ofte i kombination med undervisning, samt som ledere af caféprojekter, 
folkekokkener og kaminer. 

Kliniske diasister uddannes på Specialkursus for husholdning ved Århus Universitet. Uddannelsen sorterer 
under Undervisningsministeriet. Uddannelsen dl klinisk distist er en overbygningsuddannelse for 
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okonomaer og ernarings- og husholdningsokonomer og varer 1 år. Kliniske diatister far 2 typer af jobs, 
dels såkaldte terapeutiske diartister, som arbejder med emaringsvejledning på afdelingeme og &- 
ministrative diatister, som typisk har job i selve kekkenet. Den sidste jobfunktion ligner i så fald okonoma- 
ens. 

Serviceassirtent er en ny type job med tilhorende uddannelse (overbygningsuddanneise) indenfor AMU 
systemet. Serviceassistenter kombinerer koklen, rengetings- og portwfunktioner pa afdelingen og 
uddannelsen henvender sig drfor til rengeringsassitenter, ufaglarte kekkenassistenter og portmer. 
Serviceassistenter får således ingen betydning for arbejdet i kekkenet. Den nye iobtype er blevet til 
baggrund af et forsag på KAS Kege, et forseg hvor også DTI har vaeret involveret. Forseget er n.ennere 
omtalt i en rapport fra DTI. 

B. Eftemddanneke 
Der er flere udbydere af efteruddannelseskurser. 0konomaforeningen tilbyder således såkaldte kredskurser, 
der er åbne for kostforplejningspersonale. Desuden tilbydes centrale kurser. 0konomaskolen tilbyder kurser 
under Lov om dben uddannelse, der henvender sig til “okonomauddannede og andre i storkokkensektoren 
med tilsvarende teoretiske og praktiske kundskaber”. Under Lov om arbeidsmarkedsuddannelser tilbydes 
der indenfor kekken-, hotel- og restaurantefteruddannelse kurser til kokkenassistenter og kokkenledere. 
Kurseme under denne lov om arbejdsmarkedsuddannelse sorterer under Arbejdsministeriet. Ved 
Specialkursus i husholdning ved Arhus Universitet tilbydes der kurser, som henvender sig til bl.a. emurings 
og husholdningsekonomer, ekonomaer og kliniske diaetister. De fleste eftemddannelseskurser annonceres 
samlet i et jaevnligt tillseg til 0konomaforeningens blad. Dertil kommer efteruddannelseskurser der 
arrangeres af Stmerskolen. Kurseme henvender sig til faguddannet personale hetunder kokkenassistenter og 
ledere. 

Kokkenassistent- og kokkenlederuddannelsen herer under loven om arbejdsmarkedsuddannelser, og de 
uddannede har derfor ret til efteruddannelse i dette regi. 

Kokkenassistenter og kokkenledere kan deltage i eftemddannelse i 0konomaforeningens regi, på tekniske 
skoler og på husholdningsskoler. 

Okonomaer kan deltage i efteruddannelse i 0konomaforeningens regi, ved Specialkursus i Husholdning ved 
Århus Universitet, pa Okonomaskolen samt ved Ankerhus og Suhr’s Seminarium under loven om Aben 
Uddannelse. 

Emsrings- og husholdningsokonomer kan deltage i efteruddannelse ved Specialkursus i Husholdning ved 
Århus Universitet og under loven om Åben Uddannelse ved Ankerhus og Suhr’s Seminarium. Også 
Emwings- og husholdningsokonomforeningen kan tilbyde supplerende kurser. 

Kliniske diaetister kan deltage i efteruddannelse i Foreningen af Kl. Diaetister og Nordisk Diaxistforening, 
samt ved Specialkursus i Husholdning ved Arhus Universitet. 



Bilag 2.3 Produktivitet i cateringsektoren. Oversigten viser produktiviteten ved 
fremstilling af faxdigretter i tre forskellige cases Fzerdigretter og 
halvfabrikata, publikation fra Storkokkencentret. Der er taget udgangspunkt 
i en omregningsfaktor fra måltider til dagskost på 0,5. 1) Souschef, North 
Wales (Mikkelsen, 1990). 2) France Plats Cuisine, Sablé, Frankrig 
(Mikkelsen, 1990). 3) Betzenkning nr. 1334, 1997 

Màltider/dag Ansatte Dagskost/ansat case 

25.ooo 4 3125 1) Industnek anlzeg til 
produktion af færdigretter 
ved hjslp af ohmisk protes. 
(opvarmng ved hjslp af 
elektrisk modstand). 

150.000 150 500 2) Industriek anlsg til 
produktion af fsrdigre«er 
ved hjzelp af sous vide 
(vacuum kogning). 

(ni&) 
3) Ikke-industriel produktion i ef 

hospitalskokken. 
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Bilag 3.1 Projektstart - interessentanafyse. Figuren viser det hjApeskema, der 
anvendes til analyse af interessenter. (Inspireret af Fangel, 1993). 



Bilag 3.2 Projektstart - problemanalyse. Figuren viser det hjazlpeskema, der 
anvendes til analyse af mulige problemer i projektet. (Inspireret af Fangel, 
1993). 
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Bilag 3.3 hojektstart - penpektivanahe. Figuren viser det hjApeskema, der 
anvendes til analyse af mulige perspektiver og resultater i projektet. 
(Inspireret af Fangel, 1993). 
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Bilag 3.4 Projektplankgning. Bilaget viser den huskeliste, der anvendes. Numrene 
refererer til de 10 viatiae emner i proiekt~lanlzeclninaen. Clnsoireret af 

- - Fangel, 1993). 
_. -- 

1) Hvordan ser omaivelserne ud nu og fremover? 

2) Hvilke egenskaber skal det fsrdige projektresultat have? 

3) Hvilke @konomimål er der i projektet? 

4) Hvordan skal projektets hovedforl@b vsre? 

5) Hvordan skal projektets organisation vzere? 

6) Hvordan skal detailforlobet vzere? 

7) Hvordan skal arbeidsdeliwen vzxe? 

8) Hvilke metoder skal vi bruge i projektet? 

9) Hvordan skal vi samarbeide i projektet? 

10) Hvilke informationsrutiner skal vi benytte? 
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Bilag 5.1 Mi@styringsprojektetx arbejds- og felgegmppe. Bilaget opsummerer 
sammenszztning og formål for de to grupper. 

Arbejdsgruppe: 

Sammensaetnina: 

en arbejdsleder i centralkøkkenet Centofte 

en medarbejder i centralkokkenet Gentofte 

en områdeleder for Bagsvazrd kantiner 

en kantineleder for Bagsvazrd kantinen 9P 

en medarbejder for Bagsvaxd kantinen 9P 

en områdeleder for kantineme i Gentofte 

en kantineleder for Gentofte kantinen NSK. 

Owave: 
at stå for den praktiske dataindsamling, opgore data, g0re status på baggrund af 
dataindsamling, at foreslå fastsacttelse af mål og midler i samarbejde med falgegruppen og 
at afrapportere på falgegruppemodeme. 

Sammenszetnina: 

F&egmppe: 

lederen af centralkokkenområdet Gentofte og Bagsvzrd 

lederen af kantineme i Bagsvzrd 

lederen af kokken og kantine i Kalundborg 

lederen af kantineområdet i Gentofte 

Opaave: 
at følge arbejdet i arbejdsgruppen og fastszette mål sammen med arbejdsgruppen. 
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Bilag 5.2 Centralkekkener, kantiner, antal ansatte og kunder. Tabellen viser en 
oversigt over centralkakkener, kantiner, antal ansatte og kunder. De 
angivne bogstav- og nummerbetegnelser refererer til de bygninger, hvori 
pågEldende kakken eller kantine er placeret. Udover det angivne antal 
kunder bespises dagligt op til 550 udefrakommende gazster. Ti F& mad fm 
Centralk!akken Gentofte (HAC). ‘l Drevet af ISS i projektperioden. ‘) Skcmnet gennemsnitligt 
antal daglige kunder (excl gaster). ‘) Deltager i milj&yringsprojekt. 51 Omregnet til fuld tid. q 
Har eget kokken. in. = ikke aplyst 

Centikakkener 

Betegnelse Antal 
ansatte’) 

Betegnelse 

Kantiner 

Alltal 
kunde?] 

Fuglebakke# UD 200 

Hitlered i.0. i.0. i.0. 

Mav G8’) VJ G8 200 
c2 200 

Kalundborg 

8G 20,5 2K 
6A 
8A 
8G 
8X 
9A 
9L 
9P4’ 
Fritidscen- 
ter 8Q 
2H 
48 
8E 
Gzstekan- 
tine 6AG6’ 

480 
800 
250 

75 

480 
250 
250 

HAC4’ 10,8 HAC 
NLB 
NSA 
NSK+ 
BRA 
SAA 
NSO 

AA 7,5 AA 300 4,7 
AE 65 1,O 
BE 70 1,5 
DD 60 1,1 
DF 150 2,3 
EG 120 2,1 

400 
140 
90 
90 

110 
95 

7,7 
lO,9 
3,3 
48 
7,3 
5,4 
3,4 
5,4 

2,4 
2,5 
1,5 
4,6 

63 
2,4 
3,O 
23 
2,7 

IS 

5,7 

i.0. 
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Bilag 5.3 Organisering af cateringafdelimgen. Bilaget viser opdelingen af den del af 
servicecentret, der har med catering at gare. Cateringdelen er delt i tire 
underafdelinger hver med sin afdelingsleder, også benazvnt cateringleder. 

Ansvarsområdet for Gentofteafdelineen er henholdsvis kantineområdet i Centofte, 
bestående af 4 kantiner og en gEstevilla i Centofte, samt 1 kantine på Fuglebakken og 2 
kantiner i Målov. 

Ansvarsområdet for Bagsvazrdafdelineen er kantineområdet i Bagsvzrd med 12 
penonalekantiner og 1 gzestekantine. 

Ansvarsområdet for centralkokkenafdelinrren er centralkokkeneme i Gentofte, Bagswrd 
og Målov. 

Ansvarsområdet for Kalundborrrafdelineen centralkekkenet og 6 kantiner i Kalundborg. 

I Servicecenter I 
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Bilag 6.1 Kchkener og kantiner pà Bagsvzerd site. Bogstaverne refererer til byg- 
ninger. Bygninger med kantiner er markeret med en firkant. CentralkDkke- 
net er markeret med en cirkel. Enheder der indgår i casen er markeret 
med negativ. 

Hareskowei 
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Bilag 6.2 Kekkener og kantiner på Gentofte site. Figuren viser en oversigt over de 
tre delområder der tilsammen udgor Gentoffe site. Bogstaverne refererer til 
bygninger. Bygninger med kantiner er markeret med en firkant. CentralkDk- 
kenet er markeret med en cirkel. Enheder der indgår i casen er markeret 
med negativ. 

m. c- Site: Hagedornwe 
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Bilag 6.3 

Energi + 

Vand/energi 

Kdel6yse og kolonial lagring 

4 

Tilberedning (snitning, halvvering 0.1.) 

Energi/vand 

Energi * I Nedkaling 

Energi - K0lelagring 
Energi + 

Cateringprocesfotlrab. Diagrammet viser en oversigt over forl0bet ved 
produktion og distribution af mad i Novo Nordisk Catering og en række 
milj0relationer. Kasser viser processer og pile viser miljerelationer. Produktionen af 
måltider i centralkekkenerne sker i stordrift efter cook-chill princippet. Produktionsgangen 
for den varme mad benår af varmebehandling, hvorefter maden udportioneres i rustlie 
Gastronormkantiner. Disse nedkoles derefter i blzstkeler til under 10 grader indenfor 3 
timer ved at kold luft bkeses gennem koleskabet Demzest placeres kantineme i trans- 
portvagne og diaribueres i lastbiler til kantiner i det pdgzeldende omride. Her apvarmes 
og anrettes maden i kantinen, og serveringen sker pA buffetsystem’. 

Levnedsmidler 

Modtag& 1 

Energi -) Ihdsamlingat 

Energi + Kolelagring 

Emballageaffald 

(tatizer og sekunder) 

Emissioner - 

Madaffald -, 
Spildewmd -B 

Spildevand -B 

Emissioner + 

Emissioner + 

. 
Emballage 
affald + 

GenopvammingNwmboldning Madaffald -a 
Energi 

Madaffald - 
Emballage 
affald - 

Rengmings Rengmings 
middel + middel + 
Vand + Vand + 
Energi - Energi - 

+ Spildevand + Spildevand 

Den 1. juni 1995 blev der gennemfmt et nyt koncept for bespisninger på Nova Nordisk. Konceptet bygger 
på ta’selv buffet og afloser det tidligere poriionsanretningssystem. 
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Bilag 6.4 Kdkener og kantiner i mil@tyringcasen. Figuren viser lokaleplaner over 
kmkken og kantiner i den aktuelle case samt det vigtigste udstyr. 

!!!! 

Kantine 9P 

” 
Centralkhken (Gentoft+ 
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Bilag 6.5 Retningslinier for opszming af el- og vandmålere. Bilaget viser en 
oversigt over anvendte retningslinier for opszatning af vand- og elmålere. 

Vandtilere 

Hvis et tappested hovedsageligt bruger koldt eller varmt 
vand saettes kun een måler op. 

Der opszettes ikke målere på tappesteder, der btuges til 
drikkevand. 

Hvis tappesteder har samme forbrugsmeinster, skal der kun opsazttes 
måler på det ene. 

Elmålere 

Hvis flere “maskiner” har samme forbrugsmonster, skal der kw op- 
smettes måler på den ene. 

18 



Bilag 6.6 Ove&t over udstyr og el- og vandmålere. k = koldt vand 
v = varmt vand. Hvor intet er na%nt: Måling af totalforbrug. 

Udctyr 
Opvaskemaskine 

OVll 

Fryser 

K0leskab 

Vanebord 

Mikroovn 

Komfur 

Bkesk0ler 

Kaffemaskine 

K0lerum 

Fryserum 

Kold jamfru 

Cenhalk0kken 

El-målere 

Kantine NSK 

1* Hobart 

2 Combisteamer * * 

2’ 

2** 

nej 

nej 

1* 

1* 

nej 

1* 

1* 

nej 

, **** 

K0leskab nei 

1 * Batch Ken 

1* 

1* 

2 Foster* 

1 Wilno* 

Voss 

nej 

nej 

1* 

nej 

nej 

nej 

nej 

nei 

Kantins 9P 

Vaxiö * 

1 Combisteamer * 

1 Gram* 

2* 

nei 

Sanyo 

1 

nej 

2 Bonamat* 

nej 

nej 

1* 

nej 

1* 

* = elmaler opsat 

CenpalkAkenet 

Opvaskemaskine k 

Bnuer Wv 

Combisteamer Wv 

Stor k0kkenvask Wv 

Lille k0kkenvask k 

Gr0nsager rengering k/v 

Gr0nsager skylning Wv 

Slamer Wv 

Vandmålere 
Kantine NSK 

Vandhane reng0ring k/v 

Vandhane madlavning Wv 

Opvaskemaskine k 

Kantine 9P 

Opvaskemaskine k 

Vandhane ved opvask 

Bruser ved opvask 

Vandhane t.madlavning Wv 

Kaffemaskine k 

Vandhane: reng0ring 
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Bilag 6.7 Belysningskem. Skema til registrering af belysning i cateringenhedens 
lokaler. Skemaet blev udfyldt af medarbejderne 

Belysningsregistrering 
Brug en linie pr. lyskilde 

Bemazrkninger: 

Udfyldt af: 

Dato: 
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Bilag 6.9 Energiforbrug til belysning, kde- og fryseudstyr samt opvask Tabelleme 
viser forbruget til henholdsvis belysning, kol og frys samt opvask i de to 
kantiner og i centralkakkenet. Forbruget til belysning er fundet ved skon 
over brugstid samt oplysninger om effekt og fremgår af den averste 
tabe?. Energiforbrug til kale- og fryseudstyr er fundet ved måling og 
fremgår af den midterste tabe15. Tabellen viser forbruget på hverdage og 
weekend. Energiforbrug til opvask fremgår af den nederste tabel, er fundet 
ved måling og udtrykt som forbrug pr. kurv. 

Wm& Belyming 
KamW NSK, kWh/dag Kmdne 9P, kWh/dag 

18,180 19,660 19,555 

Forbmgssted 

Kantine NSK 

Ubtyr 

Køleskabe(2) 

Fryser 

EneIgifodmg 
lrverdag 

kWhhJag 

17,92 

1,27 

Energiforhug Differente 
weekend 96 
kwh/dap 

17,16 4,4 

1,22 410 

Kantine 9P K@leskab 8,06 7,77 3,7 

Kold jomf& 5,71 5,37 4,3 

Fryser 13,19 14,07 Feil: -6 

Centrdlk0kkenet Kaleskab 1 

Kaleskab 2 

Kalerum 

Fryserum 

Fryser 
Slagtermm 

4,04 3,49 16 

2,42 2,12 14 

43,12 38,33 12 

26,48 23,03 15 

17,5 17,l 2 

Forbmgssted 

Kantine NSK 

Kantine 9P 

Centralk&kenet 

Opvaskemaskine 
TypelFabrikat 

Batch/Ken 

TunnelNäxiö 

TunneVHobart 

Enetgiforbmg 
kWh/kuw 

0,45 

0,85 

0,47 

4 Alle lamperne er almindelige pa%er med en effekt på mellem 18 ti1 100 W 

5 Bemzxk forskellen mellem hverdag og weekend. Beregningen tog udgangspunkt i, at weekenden er fra 
fredag kl. 14-15 indtil mandag morgen kl. 7 eller 8. afhzengig af sted. Disse tal illustreer det merforbrug der 
er madvendigt til koleskab og fryser, når de udsa?ttes for gentagne bewg. dwåbninger og belysning, som 
igen betyder at kompressorerne skal arbejde mere intensivt. Dette gzlder specielt for Centralkakkenet. 

6 Et kvlemvbel udformet som en disk. Bruges f.eks. til smwrebwd. 
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Bilag 6.13 Totalt elforbtug i catering. Tabellerne viser averst en beregning af 
gennemsnitligt el-forbrug pr. kunde for de to kantiner og det ene 
centralkakken. Den midterste tabel viser det samlede resultat af måling af 
forbruget i de udvalgte kantiner og kakkener, en beregning ved hjaslp af eks- 
trapolation af det totale forbrug for catering samt besparelsespotentialet ved 
en reduktion på 10%7. Den nederste tabel viser forbruget til opvask. 
Forbruget er fundet vedmåling og udtrykt som forbrug pr. kurv. 

Fmbrunned kWh 

cenaat~en 1.369 

CK Bawerd, 15 dage 

Nova Nordisk Catering total, 15 dage: 1.369 kg X 3 4.107 

Pr. kundeldag 0.04 

Kantiner 

Kanrine 9P: 164 kunder, 21 dage 

Kanrine NSK: 58 kunder, 2 1 dage 

I alt NSK + 9P (222 kunder), 2 1 dage 

Kantiner total (4500 kunder i 21 dage) 

Pr. kundeldag 

1.152 

595 

1.747 

35.412 

437 

I att (cenualknkken + kantine) pr. kundeldag 0.41 

213 639 128 965 2.925 585 713 891.250 71.300 89.125 

Sti 

Kantine NSK Batch/Ken 0,45 

Kantine 9P TunnelIVäxiö O,S5 

Cenualkekkener TunnellHoban 0,47 

7 Forudsaztninger: 200 dage pr. år. 4.500 kunder (dazkker kun Bagsvzxd og Gentofte. Centralkokken 
Bagsvaxd producerer 3.000 og Centralknkken Gentofte 1.500). Forbruget i kantinerne er gennemsnit af de 
to pilot-kantiner. Forudsat pris: 1.25 kr./kWh. 
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Bilag 6.14 Vandforbrug i centralkøkkenet. Tabellen viser 
resultaterne fra måling af vandforbrug i en tre ugrirs 

:- ~. 







Bilag 6.17 Totalt vandfohug i catering. Bilaget viser de samlede forbrug af vand i 
catering. Den everste tabellen viser udregning af gennemsnitlig vandforbrug 
(kold og varmt) pr. kunde for de to kantiner og det ene centralkekken. Den 
midterste tabel viser det totalt vandforbrug i catering og muligt besparelses- 
potentiale. Tabellen viser det samlede resultat af måling af forbruget i de 
udvalgte kantiner og kakkener (pilot), en beregning ved hjaslp af ekstrapolation 
af det totale forbrug for catering samt besparelsespotentialet ved en reduktion på 
10%‘. Den nederste tabel viser forbruget til opvask. Forbruget er fundet ved 
måling og udttykt som forbrug pr. kurv. Kun forbruget af koldt vand er registreret, 
da der kun bruges koldt vand i maskineme. 

FabrUW Kold 

Cemdk&enp 32.167 

V.Wll Kold + Vm 

16.260 48.427 

Centralkekken, Bagsard, 21 dage 

Nova Nordisk Catering 
total, 21 dage, 4500 kunder 

Pr. kunde/dag 

9P. 164 kunder, 21 dage 

NSK, 58 kunder, 2 1 dage 

I alt NSK + 9P 
222 kunder i 21 dage 

Kantiner 10tal 
(4500 kunder i 21 dage) 

Pr. kundeldag 

1 alt pr. kundeldag 
fcentralk~kken + kanrine1 

96.501 48.780 145.281 

1,02 

I 8.500 239 18.739 

1.490 3.269 4.759 

19.990 3.508 23.498 

403.378 

4,27 475 5.02 

5‘27 1,27 6.54 

452 

71.108 

1,54 

474.486 

Berparebes 
ChtralkakkenW Kantiller I alt Ud%iR potentide 

PibUime Told TOQI Pibtb-m Toml Total nar pr. t Invar kr.lt 
wdz wdaz nlvir lullom& wdaiz m’l% 

3.800 II.400 2.280 6.8 30.600 6.120 8.400 210.000 840 2 1.000 



Bilag 6.18 Affaldsfraktioner og affildpriser. Bilaget viser averst en oversigt over de 
fraktioner, der indsamles på de to virksomhedsfilialer, Bagsvezrd og Gentofte. 
Den midterste tabel viser en oversigt over de affaldsfraktioner der udsorteres i 
kantiner NSK og 9P og centralkokken. For fraktionerne papir, glas og alu 
vurderes mengderne at va?re små. Den nederste tabel viser de priser, som 
forskellige affaldsfraktioner afregnes til. Leje af en 90 liters beholder: 14,15 kr. 
pr.måned, tamning af en beholder: 53,65 kr. pr. gang, planlagt tilkorsel: 29,25 
kr. pr. sted, vaskeafgiff pr. beholder: lo,75 kr. pr. gang. 

Mamgdelmhed 

Fraktion 

Dagrenovation 
forbrzending 

Papaffald 

Papiraffald 

Glasaffald 

Madaffald 

Bagsvzrd 

30 t 

10 t 

10f 

1,6 t 

Cientofte 

20-25 t 

2,5 t 

2t 

1,6 t 

z 

Papir Pm TkRt Glas Alo Mad Rest 
(dagrenovation) 

Kantine 9P x x x 

Kantine NSK x x x (“vådt affald”) 

Centralk!akkenet x x x (‘Udt affald”) 

Fraktion Udgift Indtzgt 
kr.lton kr./ton 

Madaffald 

Aluminium 

Glasaffald 

Papiraffald 

Papaffald 

Dagrenovation 

2.480 

340 

600-850 

200 

1.200 

1.150 
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Bilag 6.19 Madaffald. Bilaget viser i den werste tabel en månedsvis opgarelse for kantiner 
i Bagsvwd i 1993. Den nederste tabel viser antal bespiste, affaldsma?ngder pr. 
måned for de 7 farste måneder i 1995” for Bagsvaxd kantiner. 

Kantine 

91 
6A 
2K 
9A 
BC 
84 
9P 
BA 
8XK 
2H 
48 
BE 

I alt 

Udgift 
kr. i alt 

Antal Jan. 95 Feb. 95 Mw.95 Apr. 95 Haj 95 Jun.95 Jul. 95 
bespine k! kg k k k k k? 

250 195 145 230 285 240 435 510 
800 985 1300 1070 1225 1070 1130 1500 
480 475 495 490 525 460 435 BO 
480 735 880 745 945 720 855 1150 

75 1875 1765 2115 1530 1325 3010 1795 
215 300 340 295 355 190 50 

250 510 610 665 565 545 540 610 
250 525 815 835 790 590 615 765 

940 925 990 930 695 1035 1110 
i.0. 
i.0. 
Lo. 

2585 6458 7235 7480 6145 6000 8245 7570 

8773 12430 13499 11178 8852 10988 14859 

Målled Mmgde i kg Udgit i kr. 

Januar 4.710 10.137,30 
Februar 4.545 10.102,15 
MCtS 5.260 13.489,36 
Apfil 6.110 14.299,90 
Maj 5.660 14.826,65 
Juni 4.760 13.333,90 
Juli 4.925 14.580,60 
August 5.310 15.498,70 
September 7.710 17.717,55 
Oktober 8.030 19.163,60 
November 7.315 17.801,95 
December 6.340 14.617,35 

I alti 1993 70.675 175.569,01 

Gennemrnit pr. maned 5.890 14.630.75 

Tal for 1994 er ikke oplyste. i.0. = ikke aplyst (alle kantiner her er små og producera derfor små mzagder 
affald). 
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Bilag 6.20 Affaldsregistrering. Bilaget viser det skema, der blev brugt til at registrere 
affaldsm=ngder i cateringenheden. Skemaet blev udfyldt af medarbejdeme. 

Affaldsregistrering 
udfyld med anslået eller vejet mzngde 

Bemazrkninger: 

Udfyldt af: 

Dato: 
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Bilag 6.21 Affaldsregistreringer. Tabellerne viser resulater af registrering af affald i de to 
kantiner og det ene centralkakken. Den werste tabel viser resultatet af registrerin- 
gen af affald i kantine NSK som gennemsnit for perioden 12/6 til 16/6 1995. Den 
midterste tabel viser resultatet af registreringen af affald i kantine 9P som 
gennemsnit for perioden 1916 til 21/6 1995. Den nederste tabel viser resultatet af 
registreringen af affald i centralkokkenet. Gennemsnit for dag og uge i perioden uge 
27 til uge 29 1995 (begge incl.) 

Kantine NSK: Msngde Msngde 
Affildsfmktion Wdw wwe 

Mad 16,4 82,2 

Papir 3,1 15,5 

Kaffe Il,3 56,5 

Diverse 3,o 14,7 

Enkeltpordonspakninger 

Total 

013 

33,8 169,O 

Kantioe 9P: 
Affaldsfmktion 

Mad 

Pap 

Mmgde 
Wdegn 

9,3 

1,5 

Mmgde 
kgluge 

47,0 

715 

Diverse 

Enkeltpordonspakninger 

Total 

22,0 

32.8 

1 oa, 

1,5 

164.0 

Cenbakkken: Mazngde Mängde 
Affildsfraktion I<gldegn MV 

Twt 5,1 25,s 

Paa 8.7 

Total 37.8 189.3 

34 



Bilag 6.22 Mad- og restaffald. Tabellerne viser samlede beregninger af affaldsm=ngder 
for hele cateringafdelingen. Overste tabel er resultater fra miljagennemgangen 
og viser udregning af gennemsnitlig madaffaldsmawgde pr. kunde baseret på 
registrering i de to kantiner og det ene centralkakken”. Den nederste tabel 
er resultater fra den affaldsgennemgang som renovationsafdelingen foretog 
efter miljagennemgangen og er baseret på en opgerelse af meengderne af 
madaffald og restaffald, omfattende f.eks. plast, metal og mad, for Bagsvasrd 
site. 

sted Madaffild 
k 

Centikken 

5 dage Centralkokken Bagsvzrd, målt 

5 dage Novo Nordisk Catering total, beregnet 
120kgx 3 

Pr. kunde/dag: 360 kg14500 kunder75 dage 

120 

360 

0,016 

Kantiner 

5 dage: kantine NSK + kantine 9P (inclkaffe), målt 

5 dage: Novo Nordisk Catering total, beregnet: 
185,7 x 4500 kunder/222 kunder 

Pr. kunde/dag 

I 857 

3.764 

0,167 

I alt (kantiner + centralkokkem pr. kunde/dag 0,183 

Tme Total &ltg hihi mamgde Dagtig nxengde 
msegde pr. kunde pr. kunde 
kg kg k 

Madaffald 105.000 35 0,175 

Restaffald 74.038 25 0.126 

Bemerkninger: Kantine NSK + 9P har 222 kunderldag i gennemsnit Nova Nordisk Catering har 4.500 
kunderldag i gennemsnit 
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Bilag 6.23 Sammenligning af to systemer til madaffaldshåndtering. Beregningerne er 
sket på basis af 120 kg madaffaldluge. System 1 viser udgifter v/afhentning 3 
gange om ugen af renholdningsselskab. Skal der bruges 2 spande, bliver 
priserne hajere. Der betales en fast pris for leje af beholdere, antal planlagte 
tamninger, tamning af spande og vask af disse spande. System 2 viser 
udgifter vlkalesystem. 

System 1 
Udgift 

Leje af spand (90 1) 
14,15 kr./m%-red 

12 * 14,5 = 

Udgift pr. .ir 

17okr. 

Tamning af spand 
53,65 kr.lgang 

2 * 52 * 53,65 = 8.370 kr. 

Karsel 
30 kr./gang (Bagsvard) 

3 * 52 * 30 = 4.680 kr. 

Rengaring af spand 
10,75 kr./gang 

3 * 52 * lo,75 = 1.677 kr. 

Total 1 1.950 kr. 

System 2 
Udgift Udgift pr. àr 

Investering: 
Kaleskab 400 liter i 5 år 
og athentning af spande 
(23.000 kr. + 2.650 kr.) 

25 * 650/5 = 5.130 kr. 

Tamning og karsel hver 3. uge 
160 kr./time 

17* 160= 2.720 kr. 

El- og vedligehold 

Total 

3.000 kr. 

10.850 kr. 
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Bilag 6.24 Sammenligning af eengangs- eller porcekensservice. I forbindelse med 
sp0rgsmålet om eengangsservice og flergangsservice er der taget 
udgangspunkt i en rapport fra IS Okoanalyse der for Miljoministeriet i 
1993 gennemfatie en LCA baseret sammenligning af de to former for 
setvice.” 

Miljnrelation Porceknsservice Eengangsservice 

Energi 

Vand 
Bruger mindst 

Bruger mindst 

Luftemission: 

NOX 

so, 

co2 

Mest 

Mindst 

Mindst 

Vandudledning Mindst skadelig 

Affald- d 

Losseplads 

Forbranding 

Fylder mindst 

Forurener mindst 

12 Sammenligningen gjaldt i kantiner med under 50 kunder. Analysen baserede sig på fnlgende trin: Råmate- 
rialer, produktion. distribution, brug og bor?skaffehe. Analysen tog udgangspunkt i de miljwffekter. der 
kunne udledes. Det ga?lder jordforurening, luftforurening (NOX, So,, CO,), energiforbrug. stoj, 
vandfortrening. forbrug af ressourcer. arbejdsmiljg og indflydelse på akosystemer. Der bliver ikke taget 
h@jde for brug af spisebestik. Der blev sammenlignet henholdsvis porcela?nstallerkener med paptallerkener 
belagt med Polyethylen og porcelaskrus sammenlignet med polystyren krus. Reference: Toft, J. & Dall. 
0.. IS 0koanalyse 1993. 
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Bilag 6.25 Registrering af enkeltportionspakninger. Bilaget viser det skema der 
blev brugt til at registrere forbrug af enkeltportionspakninger i 
cateringenhedens lokaler. Skemaet blev udfyldt af medarbejderne. 

Sammerdigning af 
enkelt og stor portioner 

Dato: 

Bemzerkninger: 

Udfyldt af: 
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Bilag 6.26 Registrering af overemballering. Bilaget viser det skema, der blev brugt til at 
registrere mulige overemballerede produkter i cateringenhedens lokaler. 
Skemaet blev udfyldt af medarbejderne. 

Registrering af overemballering 

Dato: 

Bemzerkninger: 

Udfyldt af: 
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Bilag 6.27 Enkeltportionspakninger - typer, priser og forhug. Bilaget viser forbrugstal 
fra et tidligere milj@projekt i 1992 (@verst), samt fra det aktuelle 
miljwtyringsprojekt (de nederste tre tabeller. Den werste af disse viser typer 
af anvendte enkeltportionspakninger samt vazgt og emballagetype for udvalgte 
enkeltportionspakninger. Den midterste tabel viser det årlige forbrug og den 
deraf falgende affaldsproduktion for de meste brugte typer af portionspak- 
ninge?. Den nederste tabel viser pris og forbrug for mindre brugte typer. 

1992” 

Kaffetlode 

Smm 

Sykemi 

Smakager “Danair” 

Forbrag i stk. pr. ar Emballageaffild kg. pr. ir 
Genmfte Bagrvard Genmfte BagrVera 

75.000 i.0. 75 I.U. 

112.500 20.300 225 41 

a.i. 11.700 a.i. 12 

a.i. 67.320 a.i. 135 

1995 N-=%t Plis Emballagevzgt -dnvpe 
g kr/portion -kp g % af produktas yae@ 

KaffeRsde 7 0,55 76 1 12,s PlTSt/TllU 
Smm 10 0,67 67 2 17 Plast plasthlu og 

Fedt 15 0,EO 53 3 17 Plast/alu 
Minarine 10 0,57 57 2 17 Plart/alu 

1995 

Kaffeflnde 

Smw 

Fedt 

Minarine 

TOtal 

Forbrug i sd~. pr. ar 

NSK 9P 

6000 24000 

2400 36480 

4800 1440 

9600 2400 

Emballageaffald i kg pr. ar 

NSK 9P 

6 24 

5 39 

1 4 

2 5 

14 72 

1995 

Sndetabs 

Sukker 
Salt 

Peber 

Marmelade 

N-W Pli5 pr. Forbmg ska pr. Zir 
g pOltiOd- 

kr. Kantine NSK Kantine 9P 

0,lO 600 9.000 

6 0,13 2000 27.000 
OJ5 405 50 

Or5 0,05 50 

0,57 1500 

,3 Affaldsmzangder afrundet til naxmeste hele kilo. Mzangder er ekstrapoleret på basis af en opg@relse for en 
enkelt måned i forbindelse med milj@gennemgangen. Affaldsma?ngder er udregnet på basis af tallene i den 
@verste tabel. 

Affaldsmeangder afrundet til nermeste hele kilo. Mzangder er registreret i forbindelse med 
specialistgruppearbejde i 1992. Maangder er gennemsnit for årene 1991 og 1992. Affaldsmamgder er 
udregnet på basis af tallene i tabel 7.10. Tallene omfatter både kantine, gzastearrangementer og andre 
afdelinger. Fordelingen er i gennemsnit 15% på catering og 85% på geastearrangsmenter og andre 
afdelinger. Affaldsmaangden for syltetgj og småkager er skmmet til henholdsvis 1 og 29. Forkortelser: a.i. = 
anvendes ikke. i.o. = ikke oplyst og i.u. = ikke udregnet. 
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Bilag 6.28 Eengangsservice og emballage. Tabellen viser forbrug af 
eengangsservice/embaIlage i kantineområde Gentofte i 
forbindelse med et tidligere projekt (1991-1992). a.i. = anvendes 
ikke. i.t. = tal ikke tilgzengeligt 





Bilag 6.30 Forbrug af eengangsservice i kantiner - resultater tia miljegennemgangen. 
Tabellerne viser de årlige forbrug af udvalgte engangsselvicetyper’5 i de to 
kantiner. Den Overste tabel viser forbruget i kantine 9P, mens den nederste 
tabel viser forbruget i kantine NSK. Alle resultater er fra projektets 
milj0gennemgang’6. 

AJt stk. Pris 
Dr. stk./kL 

Pris i alt/kr. 

Kopper 20.000 0,41 8.200 

Glas 12.000 0,38 4.650 

Tallerken, lille 12.000 0,09 1.080 

Tallerken, stor 3.000 0,49 1.470 

Teskeer 3.000 0.05 150 

Total 50.000 15.460 

Art Stk. PiiS 
DT. i3k.k. 

Pris i alt/kr. 

Kopper 2.8OO 0,41 1.200 

Glas 5.700 0,38 2.170 

Tallerkener 3.200 0,25 800 

Knive 150 0,lO 15 

Cafler 100 0,lO 10 

Teskeer 2.800 0.05 140 

I alt 14.750 3.260 

l5 Forbruget apgjort for perioden 2. halvår 1994 og 1. halvår 1995 i forbindelse med miijagennemgangen 

Forbruget apgjort for 1. halvår 1995 og derefter ekstrapoleret til årsforbrug for sammenlignelighedens skyld. 
Tabellen viser årligt forbrug for 1. halvår 1995. Det aplyses at kantine NSK er gået over ti1 rigtige glas i april 
1995 og at man inden da brugte 120 plastikglas pr. dag (excl. g-ester). Nu buges plastikglas kun til ga?ster 
i forhallen. Tallene i priskolonnen er afrundet til nzwmeste tital. Priserne for tallerkener. knive og gafler er 
anslåede. 
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Bilag 6.31 Forbrugaf engangssetvice - regimeringer fia levertidmen. Tabellen viser det 
totale årlige forbrug af engangssetvice for hel virksomheden og er opgjoti af 
leverand0ren’7. 

Vareart 

Drikkebzger 21 cl hvid, papir 

Luxus glas, plastglas 24 cl 

Paptallerken 23 cm, stor 

Tallerken 20 x 22, rektangulsre 

Paptallerken 15 cm, lille 

Brun kaffekap (polarcup) 

Kniv, Iuxus 

Teske, ekonomi 

Gaffel, luxus 

Snapsglas 3 cl 

Total 

Antal 
k 

5.554 

5.225 

2.245 

1.697 

1.559 

1.525 

672 

465 

425 

220 

19.587 

Antal g pr. stk. l.ooostk. 

310 1.850 

12,5 418 

ro,0 225 

16,5 103 

4,25 367 

5,O 305 

3,5 192 

12 388 

4,O 106 

23 79 

Tallene er udregnet som en samlet årlig prognose på basis af de sy forste måneder i 1995. 
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Bilag 6.32 Forbmg af engangssetice - regimeringer fia indkebsafdelingen. Tabellen 
viser årsforbrug af engangsservice i hele virksomheden i styk i perioden 10. 
maj 1994 til 10. juni 1995 og er udarbejdet af indkabsafdelingen. Bemasrk at 
forbruget falder på kantiner og “andre” afdelinger, men ikke på 
centralkakkenerne”. 

Kantiner 

Varetype Bagwzxd Gentofte Kalundlxtrg Andre Total 

Drikkebagre 
Type 4102 

Luksusglas 24 cl 
Type 44 12 

Paptallerken 23 cm 
Type 4202 

Paptallerken 22x23 cm 
Type 42 15 

Paprallerken 15 cm 
Type 4200 

Brun kop 
Type 4153 

Luksus kniv 
Type 4310 

Teske 
(Kun en type) 

Gaffel 
Type 43 11 

Snapseglas 3 cl 
Type 4419 

24.000 3.000 83.500 1.959.700 2.070.200 

I 16.250 146.050 2.950 47.950 3 13.200 

0 3.600 0 171.150 174.750 

89.500 t .500 0 14.570 105.570 

150.250 54.000 32.500 128.900 365.650 

115.000 

16.600 

200 

10.500 

0 

60.000 8.700 67.300 25 1 .OOO 

6.000 12.500 106.202 141.302 

1 1.800 0 103.700 115.700 

500 

0 

2.500 71.900 85.400 

0 78.840 78.840 

Total 522.300 286.450 142.650 2.750.212 3.701.612 

Forbruget for Gentofte inkluderer varer solgt ti1 alle afdelinger indtil den 1. februar 1995. Efter denne 
dato k-abte afdelingerne i Gentofte sek engangsservice fm forbrugsvarelageret. 
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Bilag 6.33 Registrering af rengwingsmidler 1. Bilaget viser det skema der blev brugt til 
den indledende registrering af rengnringsmidler. 

Indledende registrering af rengoringsmidler 

Dato: 

Udfyldt af: 

Bemzrkninger: 
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Bilag 6.35 Opvaskemaskiner. Tabellen viser en oversigt over opvaskemaskiner og 
resultater af registreringer. 

Sted Kantine NSK Kandne 9P Cenbalk0kken 

TYPe KEN 411 (Hstte) Växiö WDI 8C (Tun- Hobart CXLA 
nel) (Tunnel) 

Opvaskemiddel 
Anvendt dosering 
Anbefalet temueratur 

Afspsndingsmiddel Zero Spot A5 
Anvendt dosering 1-3 ml/10 I 
Anbefalet temoeratur 82-90°C 

Opvaskepmcestid 
sekunder 

80 

Opvasketemperaau 
mär OC 

55-60 

Temperatur sidste hold skylle 
vand “C 

78 

AlkaRningsmiddel Salt 

Hforbmg 9,9 kW 

Sumazon T25 
1,5-3 g/l 
Ikke angivet 

Diverforce L3 
1,5-2,5 g/l 
55-6OOC 

Sumazon T25 
1,5-3 g/l 
Ikke angivet 

Zero Spot A5 
1-3 ml/10 I 
82-90°C 

Zero Spot 90 
1-3 ml/10 I 
82-90°C 

60 

55 

70 

Salt 

36,3 kW 

Salt 

38,7 kW 



Bilag 6.36 Forslag til fremtidigt rengwingsprogram. Tabellen viser forslag til brug af 
reng@ringsmidler. 

Formål Produkt 

Desinfektion Rodalon 5% 

Daglig rengaring af overfiader Vim 
Free opvask 

Eddike/citroosaft Kalktjeming af overtlader 

Culwask 

Manuel opvask 

Opvaskemaskine 

Afspamding (apvasker) 

Håndvask 

Rengnring af kaffemaskiner 

Kalktjeming på kaffemaskiner 

Grill rens 

Voks til metal 

Fjernelse af fastbrsndte madrester 

Persofix 

Free opvask 

Diverforce i kantine 9P og Sumazon T25 i Cen- 
tralkokkenet og kantine NSK 

Zero Spot A5 

Citronsaft 

Vandblodgarer 

Perma Puran 

Dritex 

For Bagsvard: 
Oovask i Centralkakkenet 
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Bilag 6.37 Substituering af rengetingsmidler. Den werste tabel viser forslag ti\ 
rengaringsmidler der skal afskaffes. Forslagene fremkom i forbindelse med mil- 
jagennemgangen. Nederste tabel viser forslag til nye rengaringsprocedurer. 
Tabellen viser de forslag specialistgruppen for rengaring arbejdede videre med 
efter den indledende miljogennemgang. 

Centrdlk0kkenet 

Free kalkInser 
(0,2 1 liter/mAned) 

Surna Grundig 
(5 liter/mhed) 

Kantine NSK 

Free opvask til gulve 
(2 liter/måned) 

Probat 
(2,5 kg/måned) 

Klor effekt 
(1 literImhed) 

Free kalkløser 
(1 liter/måned) 

Novadan afkalk 
(50 g/måned) 

Kantine 9P 

DIP 

Sinkal 100 Minus 

Handi 

Pmdukter, der foresks i det 
fiemtidie sortiment 

Produkter, der foreslkF afskaffet Produkter, der foresks substim 
eret 

Free Universal 

Sinkal 100 minus 

Free Vaskepleje mhoks Probat 

Novodan enfattes med blndt 
vand 

Diver Forte 

Zero Spot 

Rodalon 5% 

Penna Puran - ovnrens 

K2R - ovnrens 

Maniclin 

Klor Effekt Rodalon 10% erstattes med 
5% 

Free kalkkaser Eddikesyre erstattes med Novo- 
dan 

Rolan (desinfektion) Persofix enfattes med Free 
Universal 

Sumazon erstattes med Diver 
Forte 
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Bilag 6.38 Insmktioner for engangssenke. Udover forslag fra specialistgruppen til brug 
af nye typer eengangsemballage, blev der stillet forslag om udarbejdelse af 
instruktioner for brug af eksisterende. Bilaget viser disse forslag. Forslagene 
blev udarbejdet på baggrund af miljogennemgangen. 

. Termobzegre (af typen 14 cl) må kun bruges i kaffekurve samt ved 
arrangementer, hvor de fysiske forhold betinger burgen af engangs- 
service. 

. Engangsglas (27 cl af typen 442 splintfri) må kun anvendes 
ved arrangementer, hvor de fysiske forhold betinger brugen af 
engangsservice. 

. Paptallerkener (typeme 4202, 4215 og 4200) må udelukkende 
anvendes, hvor de fysiske forhold betinger brugen af engangsservice. 
Paptallerken 4200 må ligeledes burges som “sildetallerken” på 
daglig frokostbuffet. 

. Eengangsbestik (typeme 4310 kniv og 431 1 gaffel) må kun 
anvendes ved arrangementer, hvor de fysiske forhold betinger 
brugen af engangsbestik. 

. Eengangsglas (3 cl af typen snapseglas) må kun anvendes til juleh-o- 
kost. 
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Bilag 6.39 Registrering af rengmingsrnidler 2. Bilaget viser det skema der blev brugt til videie 
registrering af reng0ringsmidler. Skemaet blev udarbejdet på baggrund af erfaringer 
fra milj0gennemgangen. 

Fortsat registrering af rengeringsmidler 

SI 
Kantine: 

K0kken: 

FWlllä 

Almindelig rengming 

Daglig rengwing 

Gulwask 

Desinfektion 

Kalkfiemer (Disk) 
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