
 

 

 

Supporten informerar 

Hej, vi kommer via veckobrevet att försöka leverera ut lite bra tips och trix på sådana fel och 
problem som vi hanterar frekvent här på Teknisk support i Trollhättan. Vår målsättning är alltid 
att Ni skall få svar på era frågor så snabbt som möjligt, och ett sätt är ju som sagt att delge er 
information om vanliga fel och problem så sparar vi båda på tid och resurser. 

Vi är ju i dagsläget 3 heltider och en halvtid som hanterar i snitt ca 200 -220 ärenden per dag, 
och för att kunna hålla god kvalité på svaren så krävs det också att den informationen vi får från 
er är så komplett som möjligt. Tvingas vi ställa motfrågor, så tappar ni tid på verkstaden och det 
är inte bra ur ett affärsperspektiv.   

Är medveten om den stressen som kan råda på en verkstad, och att man kanske inte tänker på 
att skriva i sin fråga, vad som är bytt innan, hur och när problemet uppstod, felkoder i både text 
och sifferform mm. Men som sagt, ju bättre information vi får om läget – ju mera korrekt 
information kan vi leverera. 

Vid förfrågan om ett elschema, skriv gärna vad som är fel, och inte bara ”vill ha ett elschema på 
motorstyrning”. Kanske har vi råkat ut för felet 20 gånger innan och kan direkt säga vad 
lösningen är, ja då slipper ni att mäta en massa komponenter och tappa tid. 

Som en anekdot kan jag ju berätta att under mina 13 år som Teknisk support så har jag fått 
frågan på felkoden P0420 som är ”Katalysatoreffektivitet under tröskelvärde” hur många gånger 
som helst, men bara 1 enda gång så har även en komplett fyrgasanalys med samtliga 
avgasvärden medföljt i första mejlet. 

Utan samtliga avgasvärden så säger P0420 mer eller mindre ingenting, bara att något är fel, så 
utan kompletterande information här så genererar det garanterat en motfråga och ni tappar tid. 

Bifogar några bra Volvo tips som jag hoppas ni kommer att ha nytta av, och som sagt – vi 
kommer att fortsätta med utskick av tips och trix. 

För Teknisk support 

Bengt Angséus 

 


