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Ju längre norrut – desto 
vanligare att byta däck 
själv 

Nu är det dags att byta till vinterdäck och 

däckverkstäderna jobbar för högtryck – i alla fall i 

södra Sverige. Ju längre norrut desto vanligare är det 

att byta sina däck själv. Det visar sig i Verktygsboden 

undersökning ”Det stora bilintresset”. 

När Verktygsboden frågade drygt 2 000 villaägare om de 

brukar byta däck själva eller om de överlämnar jobbet åt en 

verkstad, trädde stora skillnader fram beroende på var i 

Sverige man var hemmahörande. Ju längre norrut desto 

vanligare verkar det vara att göra jobbet själv.  

Så många som åtta av tio (81%) som uppgav att de bor i 

Norrbotten svarar att de byter däck själva medan 

motsvarande siffra för skåningar är drygt fyra av tio (44%). Se 

graf.  

- Jag är inte förvånad. Intresset för att meka och ta hand 
om sin bil själv är generellt helt klart större ute på 
landsbygden, säger Lars Edwardsson som är vd på 
Verktygsboden. 

Enkelt att göra själv men rätt utrustning krävs 

Att byta däck själv på bilen är inte särskilt svårt. 

Mängder av instruktioner finns på nätet. Men det 

kan vara ett ganska tungt arbete som kräver vissa 

förutsättningar och utrustning.   

- Med rätt verktyg blir det faktiskt ganska 
enkelt att byta däck själv men stressa inte 
och se till att ha ett bra ljus och att bilen 
står på ett plant och fast underlag, säger 
Lars Edwardsson. 

 

 

Andel som byter sina däck själv. Antal svar: 

2189 

Att tänka på vid däckskifte: 

✓ Att sätta rätt däck på rätt ställe och utgå från 
rotationsriktningen 

✓ Att man inte drar åt bultarna för hårt (eller för 
löst..) 

✓ Att man efterdrar bultarna först när alla hjulen är 
bytta och bilen är nerhissad på marken 

✓ Att rengöra anläggningsytorna 

✓ Att se till/fylla på luft så att däcken har rätt tryck 

✓ Att vara försiktig med sin rygg… 
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Verktyg som behövs för däckskifte: 

✓ Garagedomkraft. Använd inte domkraften som följer med bilen, den är till för 
nödbyten och inte regelbunden användning. 

✓ Fälgkors eller hylsa med förlängning. De flesta väljer ett fälgkors för att lossa 
muttrarna. En hylsnyckel med förlängning är ett annat alternativ.  En tryckluftsdriven 
eller elektrisk mutterdragare kan också användas men tänk på att alltid dra åt det sista 
för hand så att du inte drar åt för hårt. Se bara till att dina muttrar passar till 
verktygen.  

✓ Stålborste. Det är viktigt att ytorna är rena. Använd en stålborste för att borsta rent på 
navet som fälgen centrerar på. 

✓ Momentnyckel. Kanske överkurs men fyller en viktig funktion. Används för att dra åt 
muttrarna med rätt moment – inte för hårt eller löst. 

 

 

Fakta om undersökningen 

Totalt deltog 2 189 personer – hälften kvinnor och hälften män - i undersökningen som 

genomfördes av undersökningsbolaget PFM Research under första halvan av 2021. 352 

respondenter hade bilar och motorer som en hobby. Samtliga bodde i villa och 

respondenterna jämnt utspridda över Sverige, 100 i varje län. Nästan nio av tio (86%) uppgav 

att de var gifta eller sambo med någon. 35% av respondenterna arbetade inte och bland 

resterande uppgav över hälften att de hade ett stillasittande arbete vid skrivbord/dator. 

 

 

Presskontakt 

• Johan Andreasson, Presskontakt, johan.andreasson@anpr.se, 0705-10 15 40. 

• Lars Edwardsson, vd och grundare, lars.edwardsson@verktygsboden.se, 033-20 26 53. 
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maskiner. Med egenimporterade varor pressar Verktygsboden priserna, utan att tumma på 

kvaliteten. Verktygsboden har idag 40 anställda och en omsättning på cirka 200 miljoner 
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