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Faktablad – SBAB Banks Söktrendindex 
 
Bakgrund 
Med söktrendindex presenterar SBAB Bank en möjlighet att i nästan realtid följa utvecklingen 
av hur svenska hushålls intresse för information kring ekonomi och finans utvecklas över 
tiden och hur intresset skiljer sig mellan olika geografiska områden. 
 
Tanken bakom indexen är att ett ökat intresse för ett visst ämne, en viss företeelse eller en 
viss produkt bör visa sig i ett ökat sökande efter information på Internet. Detta sökande kan 
vara, men är inte alltid, korrelerat med efterfrågan på och försäljning av finansiella produkter 
och tjänster. Indexen är således inte konstruerade för att fungera som ledande indikatorer för 
efterfrågeutvecklingen, snarare är de ett komplement till sådana indikatorer. 
 
Söktrendindex baseras på antalet sökningar som gjorts i Googles sökmotor på vissa utvalda 
sökord som kan kopplas till det ämne som söktrendindexet avser att spegla. Ämnet kan vara 
brett och generellt eller snävt och specifikt. I normalfallet baseras söktrendindex på antalet 
sökningar på mellan 10 och 15 sökord som används frekvent och kan kopplas nära till 
ämnet. Genom att använda flera sökord samtidigt ökas stabiliteten och tillförlitligheten i 
resultaten. 
 
Data 
Sökdatan samlas in av Google med hjälp av datoralgoritmer och uppdateras dagligen. 
Information om IP-adresser används för att bestämma varifrån sökfrågorna kommer. Den 
aggregerade sökdatan kan tas fram i Google Trender. Google har dock vissa restriktioner 
kring användandet av datan (se http://www.google.com/intl/sv/insights/terms.html). 
 
I Google Trender beräknas hur många sökningar som har gjorts med de aktuella sökorden i 
jämförelse med det sammanlagda antalet sökningar över tid. Därigenom erhålls 
sannolikheten för att en slumpmässig användare söker på vissa sökord från en viss plats vid 
en viss tidpunkt. 
 
Indexkonstruktion 
Indexsiffrorna visar hur många sökningar som har gjorts på sökorden i förhållande till det 
sammanlagda antalet sökningar på Google under en viss tid. De anger inte den absoluta 
sökvolymen eftersom resultatet först har normaliserats och därefter indexerats på en skala 
mellan 0 och 100 där 100 är det högsta noterade utfallet under den undersökta tidsperioden. 
 
När det senaste utfallet för olika geografiska områden jämförs så har indexeringen gjorts på 
en skala mellan 0 och 100 där 100 tilldelas området med det högsta noterade utfallet. 
 
Periodicitet 
Sökdatan med veckovis periodicitet finns tillgänglig på Google Trender med omkring en 
veckas eftersläpning. För att undvika allt för stora och temporära kast i indexen används 
genomgående fyraveckors glidande medelvärde. 
 
Använda sökord för söktrendindex 
Bolån: bolån, låneansökan, bindningstid, boränta, bolåneränta, amorteringskrav, bottenlån, 
topplån, lånelöfte, bolånetak, kontantinsats, ränteavdrag 
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