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Sten och trä toppar svenskarnas miljöval  
 
Sten och trä ligger klart i topp när svenskarna får svara på vilka byggnadsma-
terial de förknippar med ett bra miljöval. Det visar en färsk Novusundersökning 
som genomförts på uppdrag av Stenindustrins Forskningsinstitut. 

Trä och sten – två naturmaterial ligger i topp när svenska folket fått svara på vilka 
byggnadsmaterial de förknippar med ett bra miljöval. De svarande har fått ange flera 
alternativ där övriga är glas, betong, stål, plast eller annat.  

– Det är en markant skillnad mellan trä och sten och övriga material, säger Kai Mark-
lin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.  

86 procent av de svarande anger trä och 56 procent anger natursten, därefter kom-
mer glas på 20 procent.  
– Det är glädjande att så många förstår skillnaderna i klimatavtryck jämfört med and-
ra material där produktionen kräver energiintensiva processer, säger Kai Marklin.   

Undersökningen visar att män generellt tycker att samtliga byggnadsmaterial är mer 
miljövänliga än vad kvinnor gör. Vid valet av natursten är stigande ålder och hög 
hushållsinkomst två parametrar som sticker ut. Sju av tio män  i åldern 65-79 år har 
angett natursten som ett bra miljöval.  
– Vår bild är att den generella kunskapen om natursten är högre i dessa kategorier. 
Det kan hänga samman med att man helt enkelt har ett bredare och längre kulturhi-
storiskt perspektiv på natursten som byggnadsmaterial.   

Kai Marklin understryker att syftet med undersökningen inte är att ställa olika material 
mot varandra.  
– Nej, vi vill framför allt själva få en bild av hur natursten står sig i förhållande till and-
ra material. Det har inte minst blivit viktigt när Cementakrisen och miljöeffekterna av 
den tagit så stort utrymme i den allmänna debatten.  
– Naturstenens viktigaste argument är alltid materialets livslängd, ett lågt klimatav-
tryck och den höga graden av återanvändning. Undersökningen bekräftar att vi når ut 
med vårt budskap, säger Kai Marklin.  

Mer info och frågor:  
Kai Marklin, Sveriges Stenindustriförbund tel: 070-59 471 95  kai@sten.se 
Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter, föräd-
lar, monterar och importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns både inom offentlig 
och privat sektor. Medlemmarna omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och sysselsätter cirka 1 
200 personer. Se www.sten.se  

mailto:kai@sten.se
http://www.sten.se


FRÅGA: Vilka av följande byggnadsmaterial förknippar du med ett bra miljöval? 
Fler svar möjliga.  

 

Fotnot undersökningen: Antal intervjuer: 1042 genomfördes perioden 14 – 20 oktober 
2021. Svarsfrekvensen är 60 procent.
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