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Metode og indsigter

Metode

Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. 
januar 2022 via internettet med udgangspunkt i 
YouGov Panelet

Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i 
alderen 25+ år, som bor i ejer- eller andelsbolig

Der er i alt gennemført 1.010 CAWI-interviews

Flest nævner årsager der knytter sig til miljø, klimaforandringer, 
bæredygtighed mv. som grund til at vælge bæredygtige byggematerialer. 
6% har ageret ud fra et privatøkonomisk perspektiv.

Manglende opmærksomhed og viden er årsager til ikke at have valgt 
bæredygtige byggematerialer.

I gemmesnit ligger ønsket om mere viden om bæredygtige 
byggematerialer lige under i nogen grad. 

Netto 47% har byggeprojekter inden for det kommende år, hvor der skal 
tages stilling til materialevalg. Især drejer det sig tag og facader, 
badeværelse, vinduer, gulve og køkken.

Blandt dem der har planlagte byggeprojekter i det kommende år vil man i 
nogen grad tænke på materialernes bæredygtighed 

Uanset om det er bæredygtige byggematerialer eller byggematerialer 
generelt søges der især viden i byggemarkeder, via Google, via 
håndværkere og producenter. 
Sociale medier og arkitekter rangerer lavest på listen over videns kilder.

Pris, beskyttelse af miljøet samt godt indeklima er det der oftest nævnes 
som forhold, der kunne få folk til at vælge bæredygtige byggematerialer. 
Anbefalinger fra håndværker og byggemarked ligger i den nedre del af 
listen.

For høje priser og dårlig kvalitet er de årsager der især kan afholde fra at 
vælge bæredygtige byggematerialer.

Indsigter

Lavt CO2-udslip, CO2 neutral, miljøvenligt produceret… er det flest mener 
definerer bæredygtige byggematerialer – uanset alder. 
30% er i tvivl om hvad der skal til for at byggematerialer er bæredygtige.

Genbrug og genanvendelse er især det der kendetegner bæredygtige 
byggematerialer, når man spørger i målgruppen.

74% svarer at de slet ikke/i mindre grad har viden om bæredygtige 
materialer. I gennemsnit ligger vidensniveauet lige under i mindre grad.

63% svarer slet ikke/i mindre grad til at have tænkt over bæredygtighed ved 
tidligere materialevalg. 
Under 10% af alle har i høj grad/i meget høj grad tænkt over 
bæredygtighed.



Bæredygtige byggematerialer
Åbent spørgsmål – efterfølgende er svarene kodet

Spørgsmål: Hvad skal der til for at du mener at byggematerialer er bæredygtige?

Base: 1.010

Lavt CO2-udslip, CO2 neutral, miljøvenligt 
produceret… er det flest mener definerer 
bæredygtige byggematerialer – uanset alder

30% er i tvivl om hvad der skal til for at 
byggematerialer er bæredygtige

10% af dem under 40 år og dem der bor i 
Hovedstadsområdet svarer intet, det er 
dobbelt så mange som i hele målgruppen

24%

15%

13%

8%

5%

5%

4%

3%

3%

2%

8%

30%

5%

Lavt CO2-udsplip/klimaftryk/CO2 neutrale/miljøvenligt
produceret

Langtidsholdbar/god kvalitet/genanvenlige

Genbrug/genanvendt materiale

Naturmaterialer

Økologisk/organisk/ikke-giftigt

Lokalt produceret/minimum transport

Nedbrydelige

Genplante

Certificeret/mærket /overholder fremstillingskrav

Ikke fra regnskov/hensyn til områder, der fældes

Andet

Ved ikke

Intet



Hvad er bæredygtige byggematerialer?

Spørgsmål: Hvad forstår du især ved "bæredygtige byggematerialer"? Du kan markere flere svar

Base: 1.010

Genbrug og genanvendelse er især det der 
kendetegner bæredygtige byggematerialer

I gennemsnit vælger kvinder flere svar end 
mænd, og de nævner i højere grad:
- Produkter med lav CO2-udledning
- Produkter uden unødig plast
- CO2-reducerede produkter
- Miljømærkede produkter (fx Svanemærket,      

EU-blomsten, FSC-mærket osv.)

Dem der er under 40 år vælger i gennemsnit 
flere svar end de øvrige respondenter

63%

47%

44%

42%

40%

38%

36%

36%

36%

36%

33%

29%

2%

12%

Produkter, der kan genbruges/genanvendes

Produkter af naturmaterialer (fx træ, hør, halm, papir)

Produkter med lav CO2-udledning

Upcyclede produkter (affald eller rester, der genanvendes
som ressource til nyt materiale)

Produkter, der kan vedligeholdes og hvor dele kan udskiftes

Produkter uden unødig plast

Produkter med reducerede affaldsmængder/mindre spild

CO2-reducerede produkter

Produkter uden unødig emballage

Miljømærkede produkter (fx Svanemærket, EU-blomsten,
FSC-mærket osv.)

Produkter produceret med vedvarende energi

Kvalitetsstemplede produkter med lang levetid

Andet

Ved ikke



Viden om bæredygtige byggematerialer

Spørgsmål: I hvilken grad har du viden om bæredygtige byggematerialer?

Base: 1.010

74% svarer at de slet ikke/i mindre grad har 
viden om bæredygtige materialer

I gennemsnit ligger viden lige under i mindre 
grad

Mænd har i højere grad end kvinder viden 
om bæredygtige materialer – men niveauet 
svinger omkring i mindre grad for begge køn

Isæt dem under 40 år svarer i høj grad/i 
meget høj grad (6%) mht. viden om 
bæredygtige byggematerialer

30%

44%

21%

2%

0%

3%

Slet ikke [1]

I mindre grad [2]

I nogen grad [3]

I høj grad [4]

I meget høj grad [5]

Ved ikke



Indtænkes bæredygtighed ved valg at materialer?
Blandt dem, der har valgt byggematerialer

Spørgsmål: Når du tidligere har valgt byggematerialer, i hvilken grad har du så tænkt over bæredygtighed?

Base: Har tidligere valgt byggematerialer (866)

63% svarer slet ikke/i mindre grad til at have 
tænkt over bæredygtighed ved tidligere 
materialevalg

Under 10% af alle har i høj grad/i meget høj grad
tænkt over bæredygtighed

Det er især dem over 40 år der i mindre grad/slet 
ikke har tænkt over bæredygtighed…
… omvendt er det dem under 40 år, der i høj 
grad/i meget højere grad har tænkt over 
bæredygtighed (14%)

Obs: ”har ikke tidligere valgt byggematerialer”
er filtreret ud

32%

31%

23%

7%

2%

5%

Slet ikke [1]

I mindre grad [2]

I nogen grad [3]

I høj grad [4]

I meget høj grad [5]

Ved ikke



Fra tanke til handling

Spørgsmål: Har dine overvejelser betydet at du tidligere har valgt bæredygtige byggematerialer?

Base: Har tidligere tænkt over byggematerialers bæredygtighed (542)

De to grupper, dem der enten har praktiseret 
et aktuelt valg af bæredygtige 
byggematerialer (40%) og dem, hvor det blev 
ved overvejelsen (41%) er lige store

Ca. hver femte er i tvivl

40%

41%

19%

Ja

Nej

Ved ikke



Årsager til at vælge bæredygtigt
Åbent spørgsmål – svarene er efterfølgende kodet

Spørgsmål: Hvorfor har du tidligere valgt bæredygtige byggematerialer? 

Base: Har tidligere valgt bæredygtige byggematerialer (218)

Årsager der knytter sig til miljø, 
klimaforandringer, bæredygtighed mv. er det 
flest påpeger

6% har ageret ud fra et privatøkonomisk 
perspektiv

Andet indeholder flere svar, der kredser 
omkring miljøhensyn

56%

15%

6%

6%

6%

16%

2%

5%

Pga. miljøet/klimaforandringer/bæredygtigt/undgå spild

Bedste valg/fornuftigt/ansvarsbevidst

Billigt/økonomisk

Kvalitet/holdbarhed

Genbrug

Andet

Ved ikke

Intet



Årsager til ikke at vælge bæredygtigt
Åbent spørgsmål – svarene er efterfølgende kodet

Spørgsmål: Hvorfor har du ikke tidligere valgt bæredygtige byggematerialer?

Base: Har ikke tidligere valgt bæredygtige byggematerialer (223)

Manglende opmærksomhed og viden samt 
manglende behov er de overvejende årsager til 
ikke at vælge bæredygtige byggematerialer

Pris og at det er for dyrt bremser 13%

6% svarer mangel på tilgængelighed/information

22%

20%

19%

13%

6%

4%

4%

13%

7%

Har ikke tænkt over det

Jeg har ikke haft behov/Ikke skulle bygge
noget/Ikke akutuelt

Uvidenhed/kendte ikke til det/ikke fokus på det
tidligere

Pris/økonomi/for dyrt

Mangel på tilgængelighed/information

Går ikke op i/køber det, der er

Andet

Ved ikke

Intet



Mere viden om bæredygtige byggematerialer?

Spørgsmål: I hvilken grad vil du gerne vide mere om bæredygtige byggematerialer?

Base: 1.010 

I gemmesnit ligger ønsket om mere viden lige 
under i nogen grad (2,84 på en 5-pkt.skala)

Ca. 32% er slet ikke/i mindre grad 
interesseret og ca. 22% er i høj grad/i meget 
høj grad interesseret

Overordnet er dem under 40 år mere
interesseret (3,01 på en 5-pkt.skala) end de 
øvrige respondenter (2,77 på en 5-pkt.skala)

10%

22%

39%

17%

5%

8%

Slet ikke [1]

I mindre grad [2]

I nogen grad [3]

I høj grad [4]

I meget høj grad [5]

Ved ikke



Kommende byggeprojekter

Spørgsmål: Har du byggeprojekter i din bolig/sommerhus inden for det kommende år, hvor du skal tage stilling til materialevalg? 
Du kan markere flere svar

Base: 1.010

Netto 47% har byggeprojekter inden for det 
kommende år, hvor der skal tages stilling til 
materialevalg

Det er især dem under 40 år (netto 54%), der 
har planer om byggeprojekter 

Især…
- Tag og facader
- Badeværelse
- Vinduer
- Gulve
- Køkken
…er projekter, hvor der inden for det 
kommende år skal tages stilling til 
materialevalg

45% har ikke byggeprojekter inden for det 
kommende år, hvor der skal tages stilling til 
materialevalg

13%

12%

11%

11%

10%

8%

7%

7%

6%

5%

5%

4%

4%

2%

3%

7%

45%

Ja, vedligeholdelse af boligens facader og tag

Ja, forbedringer af badeværelse

Ja, udskiftning/renovering af vinduer

Ja, udskiftning/renovering af gulve

Ja, forbedring af køkken

Ja, energirenovering, fx efterisolering

Ja, udskiftning/renovering af døre

Ja, vedligehold eller reparation af carport/garage

Ja, vedligehold eller reparation af terrasse/altan

Ja, etablering af terrasse/altan

Ja, etablering af nyt skur

Ja, etablering af nye rum/ændre ruminddeling

Ja, foretage udbygning (ny tilbygning/anneks)

Ja, etablering af carport/garage

Ja, andet, noter venligst:

Ved ikke

Nej



Indtænkes materialernes bæredygtighed i projekter?

Spørgsmål: I hvilken grad vil du tænke på materialernes bæredygtighed i forbindelse med de projekter du har i det kommende år?

Base: Har byggeprojekter i bolig/sommerhus i det kommende år (492)

Blandt dem der har planlagte byggeprojekter 
i det kommende år vil man i nogen grad
tænke på materialernes bæredygtighed (2,97 
på en 5-pkt.skala)

Især dem der er under 40 år og dem der bor i 
Hovedstadsområdet vil tænke på 
materialernes bæredygtighed

9%

17%

41%

24%

4%

4%

Slet ikke [1]

I mindre grad [2]

I nogen grad [3]

I høj grad [4]

I meget høj grad [5]

Ved ikke



Hvor søges viden om byggematerialer?
Både bæredygtige byggematerialer og byggematerialer generelt

Spørgsmål: Hvor søger du typisk viden om byggematerialer? Du kan markere flere svar

Base: 1.010

Der opsøges typisk flere led i 
forbindelse med byggematerialer, 
generelt 
(i alt 153%) set i forhold til 
bæredygtige byggematerialer 
(126%)

Top 4, uanset om det er 
bæredygtige byggematerialer 
eller byggematerialer generelt er:
- Byggemarkeder
- Google
- Håndværkere
- Producenter

Sociale medier og arkitekter
rangerer lavest

Generelt er der ikke den store 
forskel i rækkefølgen af de 
enkelte led, når der sondres 
mellem byggematerialer generelt 
og bæredygtige byggematerialer

19%

24%

3%

3%

34%

46%

15%

16%

9%

15%

30%

32%

3%

4%

10%

10%

4%

5%

22%

16%

11%

9%

Bæredygtige byggematerialer

Byggematerialer, generelt

Hos håndværkere Hos arkitekt I byggemarkeder

Hos producenter Hos venner og bekendte Google

Sociale medier Fagblade og magasiner Andre steder

Søger ikke viden om materialer Ved ikke



Hvor søges viden om byggematerialer?
Bæredygtige byggematerialer

Spørgsmål: Hvor søger du typisk viden om byggematerialer? Du kan markere flere svar – Bæredygtige byggematerialer

Base: 1.010

Unge familier, med små børn søger i højere 
grad viden hos venner og bekendte (15%) og 
via Google (38%)

Dobbelt så mange af dem der kommer fra 
husstande med de højeste indkomster 
benytter arkitekt, set i forhold til alle 
respondenter

34%

30%

19%

15%

10%

9%

4%

3%

3%

11%

22%

I byggemarkeder

Google

Hos håndværkere

Hos producenter

Fagblade og magasiner

Hos venner og bekendte

Andre steder

Sociale medier

Hos arkitekt

Ved ikke

Søger ikke viden om materialer

7%

7%

13%

18%

23%

29%

43%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sociale medier

Hos arkitekt

Hos venner og bekendte

Fagblade og magasiner

Hos håndværkere

Hos producenter

Google

I byggemarkeder

Bæredygtige byggematerielaer - blandt dem der i nogen 
grad - i meget høj grad har tænkt over bæredygtighed



Hvor søges viden om byggematerialer?
Byggematerialer, generelt

Spørgsmål: Hvor søger du typisk viden om byggematerialer? Du kan markere flere svar - Byggematerialer, generelt

Base: 1.010

Unge familier, med små børn søger i højere 
grad viden hos venner og bekendte (25%) og 
via Sociale medier (8%)

46%

32%

24%

16%

15%

10%

5%

4%

3%

9%

I byggemarkeder

Google

Hos håndværkere

Hos producenter

Hos venner og bekendte

Fagblade og magasiner

Andre steder

Sociale medier

Hos arkitekt

Ved ikke



Hvorfor vælge bæredygtige byggematerialer?

Spørgsmål: Hvad kunne især få dig til at vælge bæredygtige byggematerialer? Du kan markere op til 3 svar

Base: 1.010

Pris, beskyttelse af miljøet samt godt 
indeklima er de forhold, der oftest nævnes

Anbefalinger fra håndværker og 
byggemarked ligger i den nedre del af listen

Ca. hver fjerde er tiltrukket af et bredt og 
tilgængeligt sortiment samt en tydelig 
mærkning af miljøpåvirkningen

Den attraktive pris spiller størst rolle i Region 
Nordjylland (60%) og mindst rolle i Region 
Hovedstaden (32%)

Æstetik/design nævnes i højere grad af dem 
der er under 40 år (17%)

44%

35%

31%

25%

24%

19%

15%

11%

10%

2%

3%

11%

En attraktiv pris

Det beskytter miljøet / klimaet

Det har betydning for indeklimaet

Et bredt og tilgængeligt sortiment af bæredygtige
byggematerialer

En tydelig mærkning af byggematerialernes
miljøpåvirkning

Det er indskrevet i love og regler – f.eks. 
byggereglementet

Det bliver anbefalet af håndværkeren

Æstetik eller designvalg

Det bliver anbefalet i byggemarkedet

Andet, notér venligst:

Intet

Ved ikke



Hvorfor vælges ikke bæredygtige byggematerialer?

Spørgsmål: Hvad kunne især afholde dig fra at vælge bæredygtige byggematerialer? Du kan markere op til 3 svar

Base: 1.010

For høje priser og dårlig kvalitet er de årsager 
der især kan afholde fra at vælge 
bæredygtige byggematerialer

For høje priser er især en hindring uden for 
hovedstadsområdet

En stor gruppe af svar omhandler manglende 
viden og evidens, manglende udbud samt 
manglende gennemsigtighed, uklarhed om 
miljøpåvirkning og konsekvenser

53%

44%

18%

18%

17%

16%

15%

14%

8%

7%

0%

3%

13%

For høje priser

For dårlig kvalitet

Manglende viden

Manglende forsikringsdækning

Risikoen for vildledende markedsføring af
byggematerialerne (greenwashing)

Manglende data for effekt for miljøet / klimaet

Manglende eller for lille udvalg af byggematerialer

Uklarhed om byggematerialernes miljøpåvirkning

Æstetik eller designvalg

Håndværkeren/rådgiveren har ikke tilstrækkelig
viden til at besvare spørgsmål

Andet, notér venligst:

Intet

Ved ikke


