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Eniro söktrendindex mars 2016: 

Biltvätt och däckbyte hett i Sverige i mars 
 

Mars i Sverige. Då dyker ”biltvätt” upp som ny sökkategori i topp. Bland de sökord som trendar för 
månaden är ”däckbyte” och ”däckförvaring” i topp, men om vårens ankomst skvallrar även 
sökorden ”matjord”, ”marksten” och ”utemöbler”. Det visar Eniros söktrendindex för mars 2016. 
 

Enligt SMHI hade våren i slutet av mars nått så långt upp som en bit norr om Umeå. Det avspeglas 
tydligt i de sökningar som svenska folket gjorde på eniro.se. Ett relativt ombytligt väder under 
månaden skapade upprepade behov av att tvaga bilen och det lagstadgade kravet på vinterdäck fram 
till den 31 mars (vid vinterväglag), skapade som vanligt tryck på däckverkstäderna framåt 
månadsskiftet. Att våffeldagen inföll den 25 mars gav återspegling i sökningarna, liksom den 
uppdämda längtan efter lata soltimmar på uteplatsen. Det trendande sökordet ”fiskgrossist” 
efterlämnar däremot en del frågetecken. 
 
Svenska folkets sökningar på eniro.se ger en intressant inblick i såväl säsongsrelaterade frågor som 
frågor aktualiserade av händelser i omvärlden, och för den intresserade finns varje läns sökdata att 
tillgå på adressen http://news.cision.com/se/eniro. 
 
Varje månad har Eniro.se (på webben och i mobilen) i genomsnitt 7,5 miljoner unika besökare som 
gör 26 miljoner sökningar. Nedanstående tabeller visar hur användare i Sverige sökte under mars 
2016. 
 

10-I-TOPP SÖKKATEGORIER, SVERIGE (RIKS)  SÖKORD SOM ÖKAR MEST, SVERIGE (RIKS) 

Plats Sökord Fg.m.  Plats Sökord  

❶ Frisörer  (1)  ❶ Däckförvaring   

❷ Restauranger  (2)  ❷ Däckbyte   

❸ Tandläkare  (3)  ❸ Matjord   

❹ Taxi  (4)  ❹ Marksten   

❺ Byggföretag  (5)  ❺ Fiskgrossist   

❻ Fotvård  (6)  ❻ Våfflor   

❼ Bilverkstäder   (8)  ❼ VVS konsult   

❽ Elektriker  (7)  ❽ Utemöbler   

❾ Rörmokare  (9)  ❾ Grävning   

❿ Biltvätt NY   ❿ Maskiner   
 

Tabellerna visar de sökord som har använts mest under månaden samt de sökord som har ökat mest jämfört med föregående månad hos 
Eniro.se på webben och i mobilen (inkl mobilappar). Eniro söktrendindex för Sverige (riks) och respektive län finns på 
http://news.cision.com/se/eniro. 
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