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Udvikling af miljømæssigt 
bæredygtige fødevareforsyn-
ingskæder
Min afhandling tager afsæt i forestillingen om, at der er et stigende behov for 
at udvikle mere miljøvenlige fødevareforsyningskæder, og at forskere bør spille 
en vigtig rolle i at finde den bedste måde at opnå den nødvendige omstruk-
turering af forsyningskæder. Samtidig anerkender denne forskning, at udviklin-
gen af   miljømæssigt bæredygtige forsyningskæder skal foretages med en klar 
anerkendelse af virksomhedernes økonomiske mål, og ikke på bekostning af 
deres økonomiske resultater. Den største udfordring ligger derfor i udvikling af 
mere miljømæssigt bæredygtige forsyningskæder - hvordan virksomheder vil 
tilvejebringe fødevareprodukter effektivt i fremtiden, velvidende at der vil være 
en stigning i prissætningen for naturressourcer og energi. Dette resulterer i 
problemformuleringen; hvordan fødevarevirksomheder kan udvikle mere miljø-
mæssigt bæredygtige forsyningskæder uden at skade, og i bedste fald forbedre 
de økonomiske resultater.

Formålet med min forskning er derfor struktureret omkring forskningsformålet at:

’Foreslå, hvordan virksomheder kan udvikle mere miljømæssigt bæredygtige 
fødevareforsyningskæde systemer’

Opfyldelse af formålet søges besvaret gennem to forskningsspørgsmål med der-
tilhørende fem underspørgsmål. De to forskningsspørgsmål er:

1) Hvordan kan miljømæssig performance i fødevareforsyningskæder opgøres?
2) Hvordan kan miljømæssigt bæredygtige fødevareforsyningskæder blive ud-

viklet?

For at besvare forskningsspørgsmålene er afhandlingen baseret på en teore-
tisk og metodisk referenceramme. Den teoretiske referenceramme er baseret 
på to hovedstrømninger i litteraturen; Forsyningskædeledelse og Miljøledelse. 
Eftersom standpunktet hovedsageligt er i forsyningskædeledelse, er denne 
integration af miljøledelse ofte refereret til, som Grøn Forsyningskædeledelse 
og indgår i den bredere litteratur indenfor bæredygtige forsyningskæder. For-
målet med den teoretiske referenceramme er, at relatere forskning indenfor 
grøn forsyningskædeledelse specifikt til formålet at udvikle mere miljømæssige 

bæredygtige fødevareforsyningskæder. En gennemgang af de to hoved-
strømninger i litteraturen resulterede i identifikation og undersøgelse 
af to specifikke litteraturstrømme indenfor forskningsfeltet; livscyklus 
tilgangen og miljømæssige forsyningskædepraksisser som specifikke, 
dekonstruktive aspekter af forsyningskædeledelse. Endvidere, den meto-
diske referenceramme angiver, at denne forskning er blevet udført med 
et systemperspektiv, og med case studier som undersøgelsesmetode og 
omfatter både kvalitative og kvantitative data. Formålet med forsknings-
strategien er at udvikle teori induktivt ved at bygge en analytisk referen-
ceramme fra teori til at guide indsamling og analyse af empiriske beviser, 
og dermed skabe mulighed for at danne analytiske indsigter, som i sidste 
ende kan analytisk generaliseres tilbage til teorier i den eksisterende lit-
teratur med henblik på at udvikle teori. Afhandlingen er artikelbaseret og 
er sammensat af fem forskningsartikler.

Samlet set har jeg i min afhandling undersøgt, hvordan den nuværende 
teoretiske viden indenfor forskningsfeltet for grøn forsyningskædeledelse 
adresserer formålet; at udvikle mere miljømæssige bæredygtige fødeva-
reforsyningskæder. Dette resulterede i den teoretiske referenceramme 
omfattende de to hovedområder. Først og fremmest, så teoretiserer 
afhandlingen mod denne referenceramme gennem metoder og tilgange 
til vurdering af miljømæssig performance i forsyningskæder, herunder 
metrikker for måling af miljømæssig performance. Disse spørgsmål er 
centrale for at opgøre de sande miljøpåvirkninger i hele forsyningskæ-
der og forstå udgangspunktet og stadierne i forsyningskæden, hvor for-
bedringsindsatser kan målrettes. Endvidere er det centralt for at støtte 
i prioriteringen og vurderingen af den fremtidige indsats for at udvikle 
mere miljøvenlige fødevareforsyningskæder. For det andet, så teoreti-
serer afhandlingen ved at undersøge de miljømæssige forsyningskæde-
praksisser som fremhævet i den eksisterende litteratur, da disse udgør 
de vigtigste muligheder for udvikling af mere miljømæssigt bæredygtige 
forsyningskæder. Undersøgelsen omfatter både en generel gennemgang 
af forskellige miljømæssige forsyningskædepraksisser, samt en mere de-
taljeret undersøgelse af de miljømæssige forsyningskædepraksisser og 
teknologier der er relevante for fødevareforsyningskæder. Tilsammen ud-
gør de to dele den vigtigste teoretiske referenceramme for begrebet ud-
vikling af mere miljøvenlige forsyningskæder ved at undersøge hvordan, 
de økonomiske resultater i form af indtægter (værdi) og omkostninger, 
samt miljøperformance i form af miljøpåvirkninger kan blive påvirket af 
implementering af miljømæssige forsyningskædepraksisser.
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