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Sammanfattning 
 
Uppsatsen är grundad på två aktuella mattrender. Den första är Slow Food som grundades av 

Carlo Petrini i strävan efter att alla råvaror skall framställas på ett sätt som inte skadar 

naturen, djurens välmående samt människans egen hälsa. Den andra är Fast Food, en bransch 

som istället handlar om den världsliga ekonomin där man vill producera olika produkter 

snabbare och billigare.  

 
Syftet med denna studie är att ge läsaren en inblick i Slow Food rörelsen  

kontra Fast Food branschen och ställa dem mot varandra ur ett miljöperspektiv.  

 

Uppsatsen är en litteraturbaserad studie där fyra artiklar utgör grunden för resultatet. 

Artiklarna visar de två trenderna på ett mer djupgående sätt genom positiva samt negativa 

aspekter utifrån ett miljöperspektiv.  

 

Massproduktionen av matvaror är något som idag tar över världen allt mer. Varor som odlas 

lokalt och på ett sätt som inte skadar djur och natur är något som Slow Food rörelsen försöker 

få in bland hemmen. 

 

Baksidan av Slow Food är att det inte finns ekonomiska resurser för att kunna föda världens 

befolkning på detta sätt.  Fast Food är något som idag anses vara det bestående sättet att i 

framtiden odla och framställa mat, fast det på lång sikt kommer att förstöra vår miljö genom 

odlingstekniker och transporter.  

 

Nyckelord: Environment, Food Industry, Mass production, Transportation 
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1 Inledning 
Mattrender är något som kommer och går precis som alla andra trender. Det som har varit 

högaktuellt de senaste åren är ekologisk mat och den rörelse som kallas för Slow Food och 

dess motsats Fast Food. Uppsatsen kommer att ge en inblick i dessa två trender och undersöka 

dess påverkan på miljön. 

2 Bakgrund 

2.1 Slow Food 
1986 organiserades det en protest som en motreaktion till ”Fast Food” branschen och 

byggandet av ett McDonaldshus (Waters, 2001). Denna protest ägde rum vid Spanska 

trapporna i Rom, Italien (Waters, 2001). Författaren skriver att grundaren till den globala 

organisationen Slow Food som startades i samband med demonstrationen, bär namnet Carlo 

Petrini. Martins (2001) skriver att på denna tid var organisationen mycket liten och bestod 

enbart av ett fåtal mat entusiaster tillsammans med Carlo Petrini själv. Alla med passion till 

att bevara och återupptäcka rätten till att samlas kring ett bord med mat (Martins, 2001). I 

Slow Food: An Interview with Carlo Petrini (2010) berättas det att Slow Food nu består av 

över 100,000 medlemmar från 132 olika länder. Detta har resulterat i en spridning av trenden 

och många människor vill vara med och påverka även de som kanske inte nödvändigtvis är 

med i organisationen (Björklund, Holmgren & Johansson, 2008). Nu vill istället den enskilda 

konsumenten veta vad för skillnad de kan göra på egen hand (Björklund m.fl., 2008).  

 

Martins (2001) berättar om det avgörande ögonblick som inträffade under 1996 i samband 

med lanseringen av ett nytt projekt. De döpte projektet till The Ark Of Taste som kämpar med 

att skydda och bevara råvaror och andra matarv. Detta bidrog till de nya tankebanorna och 

inriktningen som idag benämns som ”från jord till bord” (Martins, 2001). I Sverige finns det 

en rad av mindre odlare som ägnar sig åt ekologiskt framställda varor (Björklund m.fl., 2008). 

Författarna skriver om ”Bondens egen marknad”, en verksamhet som startades år 2000, denna 

marknad är verksam under skördemånaderna augusti-oktober. På bondens marknad kan du 

köpa en stor variation av kött, grönsaker, bröd, frukt och blommor från gårdar som inte ligger 

längre än 25 mil från själva marknadsplatsen (Björklund m.fl., 2008). Detta kan man även 

knyta till Slow Food som efter de nya projekten inte bara handlar om god och bra mat, det 

blev även viktigt att veta var maten kom ifrån och vem som producerat den (Martins, 2001). 
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Kanske är det dessa tankar som har influerat den svenska konsumenten till att ta reda på vart 

köttet de köper kommer ifrån, hur långt äpplena i butiken har färdats innan de landade i 

fruktdisken och på vilket sätt de är framodlade och transporterade (Björklund m.fl., 2008).  

 

På Slow Foods officiella hemsida står det att deras filosofi är ”Good, Clean and fair” (Slow 

Food, 2013). Good, Clean and Fair står för att man ska äta en fräsch säsongsbetonad diet med 

lokala smaker, det finns en önskan om att alla råvaror skall framställas på ett sätt som inte 

skadar naturen, djurens välmående samt vår egen hälsa (Slow Food, 2013). Det spelar med 

andra ord roll vad vi lägger på tallriken, varje beslut som görs har en påverkan på miljön och 

klimatet (Björklund m.fl., 2008). Författarna skriver att om varje enskild konsument skulle 

tänka efter innan de väljer sina varor i butiken, kan de vara med och bidra till bättre 

levnadsstandard för djuren på gårdarna och minskning av kemiska bekämpningsmedel i 

produktioner. Walsh (2008) skriver att Slow Food mat smakar i och för sig bättre men det 

finns inga resurser att bistå med för att kunna föda hela jordens befolkning med Slow Food 

mat. Det krävs högre ekonomiska resurser för detta än vad det gör för att producera varor 

inom Fast Food industrin (Walsh, 2008). Författaren menar att det skulle behövas ca 40 

miljoner ekologiska farmar för att enbart kunna föda USA med ekologisk mat. 

 

2.2 Fast Food 
Scheer (2001) beskriver Fast Food som något mer än bara snabbmat och restaurangkedjor 

liknande McDonalds. Fast Food handlar även om den världsliga ekonomin och att producera 

olika produkter snabbare och billigare. Böge (2001) skriver att detta har lett till en radikalt 

förändrad massproduktion, dessa förändringar syns tydligt i form av odlingsteknik, transport 

system och förädlingsprocesser. 

 

Fast Food är något som under de senaste 40 åren har penetrerat sig in i livsmedelsbranschen 

över hela världen (Schlosser, 2001). Branschen dras mer bort från det närodlade och mer emot 

det standardiserade och likformade (Böge, 2001). Fast Food branschen tar bort de minde 

jordbruksföretagen från marknaden och gör att hela livsmedelsindustrin styrs av ett fåtal 

större företag (Böge, 2001). Författaren skriver att detta har lett till ett brett utbud av råvaror 

men det har även bidragit till två bieffekter. Den ena bieffekten beror på de långa 

transporterna som kräver en stor mängd energi och det sätter stora spår på miljön. Ur detta 

kommer bieffekt nummer två som är en reducerad mångfald av vårt matarv (Böge, 2001). 
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Böge (2001) berättar även om de stora skillnaderna i hur mycket varor som transporterades 

förr till vad som transporteras nu. 1970 bestod enbart 50 % av världens alla transporter av mat 

nu har det ökat och ligger på 80 % (Böge, 2001). Sverige både importerar och exporterar 

köttprodukter (Björklund m.fl., 2008), författarna skriver att importen dock är fem gånger 

större än exporten, främst från Danmark, Irland och Sydamerika. Vidare skriver författarna att 

det tyvärr inte finns några bra studier om klimatpåverkan av svenskt och importerat kött. Det 

är även så att Sverige importerar mer än hälften av alla grönsaker och rotfrukter som säljs, 

främst från Italien, Spanien och Nederländerna (Björklund m.fl., 2008). Författarna skriver att 

det enda som det odlas mycket av i Sverige är potatis och morötter, men även där importeras 

ca 30 % av det som säljs i butikerna. Trots dessa siffror ser man enbart en liten ökning av 

matkonsumtionen, däremot kan man se ett ökat mångfald i butikerna (Böge, 2001). 

Författaren menar att man med andra ord kan säga att vi äter mer mat längre ifrån.  

 

De frysta grönsakerna och bär som vi i Sverige äter under vintern är importerade från hela 

världen (Björklund m.fl., 2008). Jordgubbar är inte längre en sommar frukt, äpplen är inte 

längre en vinter frukt och krusbär kan numer även köpas mitt i vintern. Allt detta pga. dagens 

transportsystem, någonstans i världen är det alltid säsong (Böge, 2001). Författaren skriver att 

Fast Food branschen har även lyckats påverka världen så pass att frukter och grönsaker har 

standardiserats. En viss sorts äpple ska alltid ha samma färg och smaka likadant oavsett vart i 

världen du köper den, om frukten är det minsta annorlunda från det satta idealet, slängs den 

(Böge, 2001). Författaren skriver att dagens livsmedel börjar tappa sin egna speciella charm 

då allt ska se likadant ut oavsett var, när och hur du väljer att köpa det.  

 

Björklund m.fl. (2008) skriver hur våra jordbruk speglas av vår syn på naturen, hur vi känner 

för genteknik, hur mycket bekämpningsmedel vi tillåter oss att använda och hur mycket 

miljöförstöring vi är villiga att acceptera. Författarna menar att oavsett våra åsikter om allt 

detta, möts vi alla av samma hot om klimatförändringar. Däremot skriver Walsh (2008) att det 

i vissa fall är nödvändigt att importera mat, då alla länder inte kan odla fram tillräckligt på 

grund av klimat eller ekonomi. 
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3 Syfte 
Syftet med denna studie är att ge läsaren en inblick i Slow Food rörelsen  

gentemot Fast Food branschen och ställa dem mot varandra ur ett miljöperspektiv.  

 

4 Metod och material 
De metoder som har använts inom denna uppsats är baserade på litteraturstudier inom artiklar 

som är vetenskapligt granskade och publicerade i tidskrifter eller rapporter, samt 

litteratursökning i böcker. Vid framtagandet av de fyra vetenskapliga artiklarna som har 

använts i uppsatsen har databaser legat som grund för sökandet och för att underlätta samt 

förhindra upprepning har en sökmatris använts.  

 

4.1 Vetenskaplig insamling 
För att få fram artiklarna har följande databaser använts: SUMMON och FSTA. 

Fakta är även funnen på Örebro Universitetsbibliotek, Restaurang- och hotell högskolan.  

 

Följande sökord har använts i kombination för att få fram relevanta artiklar till det skrivna 

syftet: Slow Food, Fast Food, Slow Food Movement, Transportation, Environment, 

Massproduction, Food, Positive, Positive Aspects, Food Industry. 

 

4.2 Inklutionskriterier för den vetenskapliga informationen 
• De vetenskapliga artiklarna skall innehålla de utsatta nyckelorden 

• De vetenskapliga artiklarna skall vara peer- reviwed och vara vetenskapligt 

publicerade 

• De vetenskapliga artiklarna skall vara i full text 

• De vetenskapliga artiklarna skall kunna skapa en diskussion 
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4.3 Exklutionskriterier för den vetenskapliga informationen 
• Vetenskapliga artiklar som inte faller tillbaka på syftet 

• Vetenskapliga artiklar som inte är peer- reviwed eller vetenskapligt publicerade 

• Artiklar som inte innehåller de utsatta nyckelorden 

 

4.4 Urval 
Utifrån inklutionskriterierna har artiklarna till denna uppsats valts ut. För att välja artiklar har 

först och främst rubrikerna lästs och om rubriken är intresseväckande granskas sedan 

sammanfattningen. För att hela artikeln skall bli läst måste sammanfattningen falla tillbaka på 

det skrivna syftet. Detta resulterade i fyra olika artiklar som används i uppsatsen.  

 

4.5 Dataanalys 
I vårt sökande efter artiklar har vi baserat många av våra sökningar på ”Slow Food” och ”Fast 

Food” i kombination med sökord som anses relevanta till undersökningen.  

Våra sökningar gav många resultat och vi valde att läsa 47 sammanfattningar, 18 artiklar och 

har sedan valt ut fyra artiklar. Under skrivandets gång har ett par artiklar bytts ut mot nya då 

de inte längre ansågs relevanta för syftet.  

 
 

5 Resultat 
 

5.1 Slow Food  
Schneider (2008) skriver att Slow Food på många sätt har varit ledande inom den senaste 

mattrenden mot ekologisk, naturlig och hållbar mat. Detta har en stor betydelse i att  

Slow Food gör en satsning inom kvalitet (Stille, 2001). Slow Food rörelsen hävdar att den 

fokus som lagts på jordbruksproduktion och ”det snabba livet” har ändrat människans sätt att 

vara, vilket leder till att miljö och landskap hotas (McIlvaine-Newsad, Merret, Maakestad, 

Mclaughlin, 2008). 

 

Slow Foods största satsning är The Ark Of Taste som även kallas ”Noah Principle” 

(Schneider, 2008). Författaren skriver att med denna satsning har organisationen valt att 

fokusera på att rädda råvaror som är hotade istället för att jaga rätt på nya som de ogillar. 
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Trots detta val vill Slow Food inte bli förknippade med att vara bakåtsträvande och 

traditionsenliga, de tror till viss del att globaliseringen av mat har lika stor potential till att 

hjälpa en liten producent som att förstöra (Stille, 2001). Community Supported Agriculture 

(CSA) bekräftar att små gårdar är viktiga för att bevara mångfalden bland växter, djur, kultur 

och tradition (McIlvaine-Newsad m.fl., 2008). Författarna menar att över tid är det de små 

gårdarna som bevarar mer stabilitet inom ekonomi och miljö. Genom att de mindre gårdarna 

odlar och förvaltar mat lokalt behöver mindre bränsle till fordon användas och mindre 

koldioxid släpps ut i atmosfären (McIlvaine-Newsad m.fl., 2008). 

 

Schneider (2008) skriver också om de principer som inom Slow Food kallas för  

”Good, Clean, and Fair”. ”Good” handlar om välsmakande och varierad mat som är 

framställd på ett sätt för att maximera dess smaker och anknytningar till den ursprungliga 

regionen. ”Clean” är hållbar mat som hjälper till att bevara miljön istället för att förstöra den. 

Inom ”Fair” hamnar mat som är framställd på ett socialt hållbart sätt med betoning på social 

rättvisa och rättvisa löner (Schneider, 2008). Under ett besök i Italien fick Stille (2001) testa 

produkter tillverkade efter dessa principer och det var inte svårt att förstå varför dessa 

produkter var så pass dyra och populära med tanke på kvaliteten.  

 
McIlvain-Newsad m.fl. (2008) skriver om hur det fortfarande finns grupper i USA som 

kämpar för att återupprätta det lokala jordbruket och bekämpa den globala homogeniseringen 

av mat.  

 

5.2 Fast Food  
Under den senare halvan av 90-talet gick det amerikanska jordbruket genom en teknologisk 

utveckling som förvandlade hela matbranschen (McIlvaine-Newsad m.fl., 2008). De nya 

förändringarna förde med sig positiva aspekter som lägre matkostnader men även 

orosmoment om huruvida den nya teknologin kan komma att skada miljö och landsbygder 

(McIlvaine-Newsad m.fl., 2008). Globaliseringen sker i ljusets hastighet, allt från den korta 

tid som idag läggs på att sitta vid bordet och äta till hur snabbt utvecklingen av gårdarna går 

(Schneider, 2008).  

 

Schneider (2008) skriver hur den snabbt ökande användningen av kemikalier, 

tillväxthormoner, genmodifiering och kontrollerad avel hjälper till att framställa och sälja mat 



 10 

som är billig, standardiserad och enkel att odla. En frågeställning som har dykt upp i samband 

med det nya systemet är huruvida miljön skadas av den ökade mängden av kemikalier, 

antibiotika och genmanipulation inom jordbruket (McIlvaine-Newsad m.fl., 2008).  Det har 

visats att användningen av bekämpningsmedel hotar djur och natur genom ökning av 

algblomningar i sjöar som sänker syrenivån i vattnet vilket i sin tur hotar att utrota de fiskar 

och djurarter som lever i sjön (McIlvaine-Newsad m.fl., 2008).   

 

De flesta gårdarna idag är industriella och den lokala befolkningen i Illinois vet knappt om 

vad de lokala gårdarna odlar (McIlvaine-Newsad m.fl., 2008). Författarna skriver vidare hur 

de lokala konsumenterna äter mer mat som importeras och transporteras flera tusen kilometer. 

Med hjälp av dagens teknologi har det blivit lättare att exportera och importera matvaror till 

en mängd olika länder (McIlvaine-Newsad m.fl., 2008). Utbudet i mataffärerna är inte längre 

begränsat till det egna landets geografiska punkt (Kissinger, 2011). Författaren skriver att vid 

en analys av Food Miles1 har man kollat mycket på Kanada som ett exempel. Kanada är en av 

världens största exportörer av jordbruksvaror, detta har resulterat i att människor världen över 

konsumerar kanadensiska varor i sin dagliga vardag och detta har då blivit standard 

(Kissinger, 2012). Trots detta är Kanada ett av de länder som idag importerar flest varor från 

olika länder, mer än 80 % av all frukt och 45 % av alla grönsaker som konsumeras är 

importerade (Kissinger, 2012). Författaren påpekar i sin artikel att även om denna studie är 

gjord på fakta och siffror angående Kanada kan den appliceras på många andra länder runt om 

i världen. 

 

McIlvaine-Newsad m.fl. (2008) skriver att antalet gårdar blir färre medan storleken på de 

gårdar som lämnas kvar ökar. Under år 2000 stod enbart fyra stycken företag för 60 % av 

Amerikas mjöl, 80 % av boskapen och 50 % av all kyckling (McIlvaine-Newsad m.fl., 2008). 

Samma företag äger och kontrollerar sedan varje steg från odlingen av grödor, uppfödningen 

av djuren och ända fram till affärerna som säljer varorna, vinsten uppmäts i miljarder dollar 

(McIlvaine-Newsad m.fl., 2008). Det som bör noteras är att hela denna procedur inte enbart 

för med sig negativa aspekter. Det positiva med hela globaliseringen, är tack vare att 

tillgången på sommarfrukter och grönsaker finns att tillgå världen över även på vintern, har 

gett människor en varierad diet (Schneider, 2011).  

                                                
1 Food miles – ett koncept som beskriver vägen maten färdas från produktion till konsument 
och bieffekterna genom energiförbrukning och koldioxidutsläpp.  
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6 Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion  
 

Slow Food vs Fast food 
Tack vare den teknologiska utvecklingen under den senare halvan av 90-talet förändrades hela 

matbranschen (McIlvaine-Newsad m.fl., 2008). Detta kan med enkelhet kopplas ihop med 

Scheers (2001) tes om att man vill producera olika produkter allt snabbare och billigare. 

Samtidigt som Schneider (2008) skriver att Slow Food fortfarande på många sätt är ledande 

inom de nya mattrenderna, då många helst skulle vilja ha naturlig och hållbar mat. Detta säger 

Böge (2001) emot då författaren skriver att matbranschen dras allt mer bort från det närodlade 

och mer emot det standardiserade och likformade.   

 

Walsh (2008) skriver att Slow Food mat smakar bättre och enligt Stille (2001) har detta att 

göra med Slow Foods principer. Stille (2001) skriver att det var under ett besök hos 

producenter som följde dessa principer i Italien som det blev bevisat. Principerna i detta fall är 

”Good, Clean, Fair” som i korta drag står för att man ska äta en fräsch säsongsbetonad diet 

som framställs på ett sådant sätt som inte skadar naturen, djurens välmående och vår egen 

hälsa (Slow Food, 2013). Trots detta vill Walsh (2008) påpeka att Slow Food inte har de 

ekonomiska resurserna som krävs för att kunna bistå hela jordens befolkning med denna sorts 

mat.  

 

Globaliseringen av Fast Food sker enormt snabbt (Schneider, 2008). Detta beror mycket på de 

sänkta matkostnaderna (McIlvaine-Newsad m.fl., 2008) och tillgängligheten till att kunna ha 

en varierad diet och sommarfrukter och grönsaker även på vintern (Schneider, 2008). Men 

den har också bidragit till radikala förändringar inom massproduktion, odlingsteknik, 

transport och förädlingsprocesser (Böge, 2001).  

 

Böge (2001) berättar om dessa förändringar genom att ge exempel som visar på hur mycket 

mattransporterna har ändrats sen 1970 då de låg på 50 % och nu ligger mattransporterna 

omkring 80 %. Alla dessa mattransporter har enligt Kissinger (2012) bidragit till 

standardiseringen. Schlosser (2001) menar på att detta är resultatet av att livsmedelsindustrin 

nu istället styrs av ett fåtal större företag istället för att det finns flera mindre. 
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I Sverige räcker det med att kolla i frysdiskarna i våra butiker, där det ligger frysta grönsaker 

och bär från hela världen, spenat från Kina, broccoli från Spanien och jordgubbar från Ungern 

(Björklund m.fl., 2008). Det finns inte längre ett begränsat utbud beroende på säsong, 

jordgubbar är inte längre begränsat till sommaren, äpplen finns året om och även krusbär kan 

köpas på vintern (Böge, 2001). Detta har mycket att göra med att Sverige importerar hälften 

av alla grönsaker och 30 % av de potatisar och morötter som säjs, trots att de är dessa varor 

som det odlas mest av i landet (Björklund m.fl., 2008). Författarna skriver att det importeras 

ca 30 % av de potatisar och morötter som säljs i Sverige även fast det är dessa varor som det 

odlas mest av i landet. Trots ökandet av Food Miles är det även viktigt att förstå att det i vissa 

fall är nödvändigt med alla dessa transporter då det finns länder som inte själva kan producera 

tillräckligt med mat på grund av klimat eller ekonomi (Walsh, 2008). 

 

Men för att framställa all denna billiga, standardiserade mat får vår jord lida då man kan se en 

tydlig ökning i användandet av kemikalier, genmodifiering och kontrollerad avel (Schneider, 

2008). Ett exempel på detta är hur användandet av bekämpningsmedel har lämnat spår i sjöar 

och därmed hotar vild livet och i sin tur hotar att utrota fisk- och djurarter genom att 

algblomning och försurning (McIlvaine-Newsad m.fl., 2008).  

 

Till svar mot all standardisering startade Slow Food sitt projekt The Ark Of Taste för att 

kunna skydda och bevara råvaror och skapa ett matarv (Martins, 2001). Författaren skriver 

också att detta projekt bidrog till att öppna upp människors ögon och få dem att bli mer 

intresserade av att veta var ifrån maten kommer, hur den är odlad och av vem. Detta kan 

appliceras i Sverige på det som kallas Bondens marknad som är skapad av en rad mindre 

jordbrukare där inget längre än 25 mil från marknaden får säljas (Björklund m.fl., 2008).  

CSA bekräftar att de små gårdarna är viktiga för att kunna jobba med The Ark of Taste och 

för att kunna bevara traditioner, kultur, växter och djur (McIlvaine-Newsad m.fl., 2008). 

Författarna skriver också att dessa små gårdar kan över tid bevara mer stabilitet inom 

ekonomi och miljö eftersom de är lokala och då minskar ner på det som Kissinger (2012) 

beskriver som Food Miles.  
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6.2 Metod- och materialdiskussion 
De fyra artiklar som har valts ut är samtliga peer-reviwed och har noga granskats av 

författarna för att få fram rätt och relevant fakta. I sökandet av artiklar uppstod det svårigheter 

då sökorden gav många träffar och det blev många timmar som lades ner på artiklar där det i 

grund och botten stod samma sak och tonen på det negativa inom Fast Food var dominerande. 

”Antalet tidskrifter har ökat under en längre tid och i och med den elektroniska publiceringen 

har ökat tillgängligheten så kan det vara svårt att få överblick över hela fältet” (Patel & 

Davidsson, 2011, s 43).  

 

Att hitta fakta som kändes användbar blev svårt och det blev då dags att titta närmre på 

problemet. För att lösa det användes reduktionism som enligt Patel och Davidsson (2011) 

innebär att man reducera problemet och studera delarna var för sig. Efter att detta hade gjorts 

kom författarna till uppsatsen fram till ett det behövdes en mer noggrann plan för vad 

artiklarna verkligen skulle innehålla. Sökandet av artiklar startades på nytt och det var nu 

betydligt lättare att finna de artiklar som kunde svara på syftet i uppsatsen. Till en början 

lästes bara rubrikerna och utifrån det lästes sammanfattningarna. Om sammanfattningen 

innehöll relevant fakta och var intresseväckande skrevs artikeln ut för att läsas. När resultatet 

sedan skrevs bestod det av fyra artiklar. En artikel byttes ut då den inte längre stämde överens 

med de andra och en ny valdes samt att det tillkom en femte för att få ytterligare synpunkter 

och djup. Tillslut fick ytterligare en artikel tas bort då den inte var peer-reviewd och det fakta 

som valts ut ur artikeln blev flyttad till bakgrunden.  

 

7 Slutsats 
Massproduktionen av matvaror är något som idag tar över världen mer och mer, då den bidrar 

till en varierad diet året om och matvarorna är lätt tillgängliga och billiga. Det negativa med 

detta produktions sätt är att det på långsikt kommer att förstöra vår miljö genom 

odlingstekniker och transporter. Detta är något som människor börjar bli mer medvetna om 

och vill därför istället försöka välja mat som enligt Slow Food odlas lokalt och på ett sätt som 

inte skadar djur och natur. Tyvärr är detta i dagens läge inte ekonomiskt hållbart för att kunna 

föda jordens befolkning. Trots detta är det i framtiden de loka små gårdarna som kommer att 

bevara mer stabilitet inom ekonomi och miljö.  
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9 Bilagor 
 

9.1 Artikelmatris  
 
McIlvaine- Newsad, Heather. Merett, D, Christopher. Maakestad, William. McLaughlin, 
Patrick 2008. Slow food lessons in the fast food Midwest. Southern Rural Sociology, 23, s. 
72-95 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

 
Att utifrån ett miljö 

och 

ekonomiperpektiv 

redogöra för hur de 

mindre farmarna blir 

allt färre och färre 

medans storleken på 

farmarna blir allt 

större med tiden.  

 

Samt 

Hur ett fåtal företag 

styr majoriteten av 

livsmedelsodlingen 

och hur de tjänar 

pengar på varje steg 

från odling till 

försäljning. 

 

 
Artikeln är baserad 

på en mängd av 

tidigare forskning 

som med hjälp av 

olika synsätt och 

olika författare ger en 

målinriktad artikel.  

 Den sammanställda 

forskningen visar på hur 

fast food branschen dundrar 

in och utesluter de mindre 

företagen och farmarna från 

livsmedelsindustrin och hur 

de större farmarna 

kostandseffektiviseras 

genom industrialisering och 

hur färre sorters grödor kan 

odlas i en mycket större 

omfattning genom nutidens 

odlingsteknik.  

Författarna diskuterar 

hur det har varit, hur 

det är nu och hur 

framtiden kommer se ut 

med hjälp av de små 

farmarnas motstånd 

gentemot fast food 

industrin. Författarna 

visar i artikeln att allt 

egentligen har sin 

framkomst ur en och 

samma sak, Pengar. 

Den nya tekniken inom 

odling leder till att mer 

kan göras på mindre 

plats med mindre 

arbetskraft. Allt för att i 

slutändan tjäna så 

mycket pengar som 

möjligt.  
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 Schneider, Stephan 2008. Good, Clean, Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement. 
College English, 70, s. 384-402 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Syftet är att ge en 

inblick i Slow Food 

rörelsen, hur 

industaliseringen 

påverkar världens 

befolkning, natur 

och ekonomi.  

 

Författaren har skrivit 

en undersökande 

collegeartikel och har 

samlat sitt material 

på ett vetenskapligt 

sätt genom böcker 

och artiklar. 

I artikeln står det vad Slow 

food är, varför det uppkom, 

hur det ser ut idag och de 

olika steg rörelsen har tagit 

och kommer ta. Författaren 

argumenterar även om 

fördelar respektive 

nackdelar med den snabbt 

växande snabbmats 

branschen. 

Slutsatser som dras är 

att det finns positiva 

aspekter med 

industaliseringen av 

jordbruken och 

ifrågasätter ifall Slow 

Food är tillräcklig. 

 

 

 
Kissinger Meidad 2012. International trade related food miles – The Case of Canada. Food 
Policy. 37, s. 171 – 178 
 

 
Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 
Att via data och 

statistik få en 

djupare inblick i fast 

food industrin och 

alla dess transporter, 

med både för och 

nackdelar.  

 
 

Analysen i denna 

artikel är gjort i ett 

flertal olika steg, allt 

baserat på data om 

detta ämne i Canada 

från 2006.  

 

Denna artikel visar ett 

flertal olika analyser som 

presenterar Canadas externa 

”food miles” under året 

2006, samt koldioxid 

utsläppen som blir en 

bieffekt av detta. Denna 

artikel kan även appliceras 

på resten av världen. 

I denna artikel 

diskuteras det siffror 

som fås fram kring 

food miles och utsläpp. 
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 Stille, Alexander 2001. Slow Food. Nation, 273, s. 11-16 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Syftet med denna 

artikel är att ge 

läsaren en snabb 

inblick i 

organisationen Slow 

Food, dess 

medlemmar och 

deras åsikter. Samt 

att visa på hur 

organisationen har 

växt och vilken 

potential den har. 

 

Författaren har 

använt sig av fakta 

från Slow Foods 

grundare Carlo 

Petrini samt besökt 

och intervjuat 

medlemmar i 

organisationen.  

Resultatet i denna artikel är 

en tydlig bild av vad Slow 

Food är och innebär samt 

att det är en organisation 

som har potential till att 

växa sig större och skapa 

ett större inflytande bland 

människor. Samt skillnaden 

i kvalitet på Slow Food 

producerad mat och mat 

som kan köpas på 

stormarknader.  

Författaren diskuterar 

huruvida Slow Food 

kan växa sig större och 

påverka globaliseringen 

av mat. Samt hur stor 

skillnad det verkligen 

är på maten som många 

av medlemmarna i 

organisationen 

producerar. 
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9.2 Sökmatris 
 

Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombi

-nation 

Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2013- 

01-23 

FSTA 1. “Slow 
Food” 

13 +2 2 1 1  

  2. 
Organizati
on 

9.024      

  3. “Fast 
food” 

1.420 +8 114 3   

  4. Genetic 
Engineeri
ng 

3.071 +5+6 8 1 1  

  5. Food 506.392 +9 1260 3 1  

  6. 
Massprod
uktion 

3.525      

  7. 
Environe
mnt 

15.113 +5 10.441 2   

  8.Food 
Industry 

13.763 +9 

+10 

145 

76 

5 

1 

  

  9. 
Economy 

      

  10. Food 
industry 
Transporta
tion 
Environe
mnt 

  8 2   

  11. Food, 
transporati
on, 
environme
nt 

  1.211 1 1 1 

23/1 FSTA 1. “Slow 

Food” 

13 +2 6 2 1  

  2. “Fast 

Food” 

1420    1  

 Summon 3. Slow 

food 

movement 

1176
05 

  3 1 1 
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  4. Slow 

Food 

3979
82 

+2 833 6 3 1 

  5. Slow 

food 

transportat

ion 

4228
1 

     

  6. Slow 

food 

environem

ent 

1115   1 1  

  7. Fast 
food 
massprod
uction 

9214   1 1  

  8. Fast 
food 

1188
16 

+9 31031    

  9. 
Environ
ment 
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Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombi-

nation 

Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2013-

01-30 

FSTA 1. Mass 

productio

n 

3528 +2 

+2+3 

1580  
73 

 
1 

  

  2. Food 507 
640 

     

  3. 

Positive 

      

  4. Fast 

food 

1420 +3 341 1   

  5. 

Environm

ent 

      

  6. Fast 

food 

1420 +5+3 25 2   

  7. 
Positive 
aspects 

4782
7 

+6 879    

  8. Fast 
food 

 +5 +7 736 2   

 Summo

n 

9. Food 

Industry 

 +5 42190 5 3 1 

31/1  10. Slow 

Food 

39798

2 
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