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6 av 10 tror att köksbänk i granit är dyrast
Sex av tio svenskar tror att en köksbänk i granit är dyrare än en i massiv ek,
enligt en ny Sifoundersökning. Mer än var fjärde av dem tror att granitbänken
kostar minst 8 000 kronor mer än ek-alternativet. Färre än var femte svensk tror
samtidigt att en köksbänk i granit kostar lika mycket eller mindre än en
köksbänk i ek. Båda uppfattningarna är lika fel.
– Det finns köksbänkar i natursten i alla prislägen. En köksbänk i granit kan vara
billigare än en i ek. Den kan också vara väsentligt dyrare. Uppfattningen att det alltid
är dyrare med natursten stämmer inte alls, säger Kai Marklin, ordförande i Sveriges
Stenindustriförbund som beställt Sifoundersökningen.
Allra dyrast tror tjänstemän inom privat sektor att det är med en köksbänk i granit.
Fyra av tio (38 procent) av tjänstemännen tror att granitbänken kostar 8 000 kronor
extra eller mer än alternativet i massiv ek.
Köksbänkar i granit kan vara billigare eller dyrare än köksbänkar i massiv ek, men




62 procent tror att en köksbänk i granit är dyrare än en i massiv ek.
27 procent tror att köksbänken i granit kostar minst 8 000 kronor mer än
köksbänken i massiv ek.
18 procent tror att köksbänken i granit kostar lika mycket eller mindre än
köksbänken i massiv ek.

Sifo-frågorna löd "Om en komplett köksbänkskiva i laminat inklusive bearbetningar
kostar cirka 10 000 kronor samt "Om en köksbänkskiva i massiv ek inklusive
bearbetningar kostar cirka 15 000 kronor, hur mycket tror du att en motsvarande
bänkskiva i granit kostar?". Hur mycket mer skulle du då vara beredd att betala för en
bänkskiva i natursten?". Undersökningen genomfördes februari 2012 och besvarades
av ett representativt urval av Sveriges befolkning.
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Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter,
förädlar, monterar och importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns både
inom offentlig och privat sektor. Medlemmarna omsätter cirka 1,3 miljarder kronor
och sysselsätter cirka 1 200 personer. Se www.sten.se

