
NYHET  SVENSKARNAS SYN PÅ NATURSTEN

sex av tio svenskar tycker att natur-
stenshällar eller gatsten är den finaste 
formen av markbeläggning på en garage-
uppfart. Det visar en färsk Novusunder-
sökning* som har genomförts på uppdrag 
av Stenindustrins Forskningsinstitut. 

De svarande har bara fått välja ett 
alternativ av följande: plattor i natursten, 
gatsten, grus, asfalt, betongplattor, 
gjuten betong och annat. Klart mest po-
pulärt är plattor/hällar i natursten med 
39 procent. Därefter kommer gatsten 
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sten och trä ligger klart i topp när 
svenskarna svarar på vilka byggnads-
material de förknippar med ett bra 
miljöval. Det visar en färsk Novus-
undersökning* som har genomförts 
på uppdrag av Stenindustrins Forsk-
ningsinstitut. 

De svarande har fått ange flera 
alternativ där övriga är glas, betong, 
stål, plast och annat. 

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

86 procent av de svarande anger 
trä och 56 procent anger natursten, 
därefter kommer glas på 20 procent. 

–Det är ändå glädjande att se att 
många förstår skillnaderna i klimat-
avtryck som naturens egna material 
står för jämfört med andra material där 
produktionen kräver energiintensiva 
processer, säger Kai Marklin.  

Undersökningen visar också att 
män genomgående tycker att alla 
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. 

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 förhål-
lande till andra material. Det har inte 
minst blivit viktigt när Cementakrisen 
och miljöeffekterna av den tagit så stort 
utrymme i debatten. 

– Naturstenens viktigaste argument 
är alltid livslängd, lågt klimatavtryck 
och hög grad av återanvändning. Den 
här undersökningen bekräftar att vi 
når ut med vårt budskap. n

Natursten på uppfarten 
– om svensken får välja

* Undersökningen bestod av 1 042 intervjuer genomförda av Novus den 14–20 oktober 2021. Svarsfrekvensen var 60 procent.
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GRAFIK  �Vad anser du är den finaste markebeläggningen på en garageuppfart?  
(Ett svar fick väljas.)

med 18 procent, följt av grus 15 procent. 
– Det är förstås glädjande att en 

överväldigande majoritet anser att två 
av branschens största produkter också 
är finast på garageuppfarten, säger Kai 
Marklin, ordförande i Sveriges Stenindu-
striförbund. 

För tio år sedan gjordes en liknande 
undersökning, med samma utfall. 

– Naturstenen befäster sin status, trots 
att konkurrensen från andra material har 
ökat under tiden, säger Kai Marklin. n
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