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Vegotrenden 2018: Mer och allt oftare 
 

Vi äter mer och allt oftare vegetarisk mat, även om antalet vegetarianer inte ökar. 

Nästan var tredje svensk äter vegetariskt minst två gånger i veckan. Det visar en ny 

undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Axfood. 

 

Det är tredje året i rad som Axfood presenterar sin Vegobarometer. 

Av årets Sifo-undersökning* framgår att andelen svenskar som äter vegetariskt minst två 

gånger i veckan har ökat från 19% till 24% från 2016 till 2018, samtidigt som andelen som 

svarar att de aldrig äter vegetariskt har minskat från 21% 2016 till 17% under samma tid. 

Undersökningen visar på stora könsskillnader. En fjärdedel av männen (24%) anger att de 

aldrig äter vegetariskt. Motsvarande andel bland kvinnor är 10%.  

 

Samtidigt som antalet flexetarianer ökar, alltså de som äter kött men väljer vegetariskt en eller 

fler gånger i veckan, är andelen vegetarianer stabil. 6% anger att de antingen är vegetarianer 

eller veganer även om andelen veganer är mycket liten, inte ens 1 %. 

Precis som tidigare år är det främst kvinnor, yngre och boende i storstäder som framför allt 

äter veterariskt. 

 

Fler slutsatser från undersökningen: 

• En fjärdedel av svenskarna planerar att äta mindre kött under det närmaste året. Bland 

kvinnor är andelen så hög som var tredje.  

• Det främsta skälet är miljö- och klimathänsyn. Män anger i högre utsträckning 

hälsoskäl som anledning till en mer vegetarisk kost.  

                                             

Vegotrenden avspeglas även i Willys och Hemköps försäljning, men också i ett utökat 

sortiment. Garant, Axfoods eget varumärke, har hittills i år lanserat såväl mjölkfria 

mejerivaror som exempelvis kokosghurt, vetetariska alternativ till klassisker som chorizo, 

köttbullar och pyttipanna, samt spetsigare produkter som vegansk pesto och nyligen också 

juicy vegan burger, en vegansk burgare för köttälskare. Lägg till det en hel serie veganska 

röror som hummus, babaganoush och bönröror bland måltidslösningar. 

 

*Undersökningen genomfördes i Sifos löpande webbomnibuss. Panelen är slumpmässigt rekryterad. Fältperiod 

18-21 oktober 2018. Antalet svarande var 1 346. Webbomnibussen har en generell svarsfrekvens på 40%.   

 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Axfoods presstjänst, telefon: 0702-89 89 83, press@axfood.se 

 
 

 

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra och hållbar. Kedjorna Willys och Hemköp ingår, 

liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossistförsäljning sker 

genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare till mat.se, Middagsfrid samt 

delägare i Urban Deli och Eurocash. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer 

på www.axfood.se  
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