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Abstract 
SNA Europe’s handsaw concept is called “Bahco Handsaw System” and is 
constituted by a saw handle with the possibility to switch between different saw 
blades. 
The sales of “Bahco Handsaw System” products have not achieved the desired 
results probably due to the high price. Developing a more cost efficient handle, 
enabling a lower consumer price of the product, is assumed to increase the sales 
volume. 
The main goal of the project is to examine how the users perceive “Bahco 
Handsaw System” and to find out their requirements and preferences regarding 
the design of the new saw handle. This project will constitute the basis for SNA 
Europe’s further development of the future handle that will be included in the 
“Bahco Handsaw System”. The results of the studies will be presented together 
with a functioning prototype. 
The questions at issue is: 

• How do the users perceive “Bahco Handsaw System” in aspects of price, 
function and ergonomics? 

• What are the user requirements and preferences regarding the design of the 
new saw handle? 

• How can our prototype be developed to fulfill the user demands in 
function, design and also be as cost efficient as possible in terms of 
production? 

 
During the project, a survey has been conducted to generate feedback from the 
users regarding how the “Bahco Handsaw System” concept is being perceived on 
the market. 
The results of the survey showed that there was more than one issue with the 
product. Beside the price issue, the handsaw tool is growing obsolete and the 
users prefer the convenience of the modern day power tools. The users do not see 
the benefits offered by the exchangeable blade function, but feel that the 
ergonomic handle gives a higher value to the product. 
 
To find out what demands the users had regarding the new handle, a group 
interview, including a model test, was conducted. Based on those results, a 
prototype was developed, corresponding to the preferences of the users. The 
prototype shows how the handle looks and functions. The handle has been made 
as cost efficient as possible without neglecting the high quality value that SNA 
Europe stands for. 
 
Keywords: 
Product development, client-driven project, handtools, sawhandle, sawblade  
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Sammanfattning 
SNA Europes koncept för handsågar går under namnet ”Bahco Handsaw System” 
och består av ett högkvalitativt såghandtag med utbytbar sågklinga. Försäljningen 
av ”Bahco Handsaw System” har inte uppnått önskat resultat och en anledning 
tros vara det höga priset. Genom att komplettera konceptet med ett enklare och 
billigare handtag hoppas SNA Europe kunna öka försäljningsvolymen. 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur slutanvändarna uppfattar ”Bahco 
Handsaw System” och vilka krav de ställer på utformningen av ett nytt handtag, 
med en funktion som tillåter byte av klinga. Arbetet ska ligga som grund för SNA 
Europes fortsatta utvecklingsarbete gällande handtaget som ska ingå i ”Bahco 
Handsaw System”. Resultatet av undersökningarna ska presenteras tillsammans 
med en prototyp som visar hur produkten kan se ut och fungera. 
Frågeställningarna är: 
 

• Hur upplever slutanvändaren konceptet “Bahco Handsaw System” sett till 
pris, funktion och ergonomi?  
 

• Vilka krav ställer slutanvändarna på det nya handtagets utformning? 
 

• Hur kan vår slutprototyp se ut och fungera för att svara upp till 
slutanvändarnas krav och samtidigt vara kostnadseffektiv i sin utformning? 

För att få klarhet i hur slutanvändarna upplever ”Bahco Handsaw System” har en 
enkätundersökning genomförts. Resultatet visade att priset inte var produktens 
huvudsakliga problem. Svaren från undersökningen pekar på att sågen som 
verktyg används mer sällan av dagens byggarbetare, som oftare väljer att använda 
moderna elverktyg istället för den klassiska handsågen.  
Undersökningen visade också att slutanvändarna inte ser fördelen med att kunna 
byta klinga, men de anser däremot att det ergonomiska handgreppet ger 
produkten ett mervärde. 
 
Under arbetet genomfördes även en gruppintervju med åtta snickare för att ta reda 
på vilka krav de ställer på handsågen som verktyg. I samband med gruppintervjun 
gjordes ett modelltest där tre funktionsmodeller utvärderades. Testet visade att 
slutanvändarna värdesatte smidighet och stabilitet framför snabbhet vid byte av 
klinga. Resultatet från modelltestet låg sedan som grund för den slutprototyp som 
visar hur vårt förslag ser ut och fungerar. Prototypen är utformat efter 
slutanvändarnas åsikter och har konstruerats för att vara så kostnadseffektivt som 
möjligt och samtidigt leva upp till den kvalitetsnivå SNA Europe vill tillhandahålla 
sina slutanvändare. 

Nyckelord:  
Produktutveckling, kundnära projekt, handverktyg, såghandtag, sågbla  
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1 Inledning 
Vi är två studenter som läser Kandidatpåbyggnadsprogrammet på Tekniska 
Högskolan i Jönköping, vilket är en påbyggnad på vår tidigare utbildning 
Produktutveckling med möbeldesign. Under sista terminen genomför vi vårt 
examensarbete på 15 hp. I examensarbetet har vi tagit fram ett förslag på ett nytt 
såghandtag för det verktygstillverkande företaget SNA Europe (benämns i 
fortsättningen SNA i rapporten). Det nya såghandtaget är tänkt att ingå i det 
befintliga produktsystemet ”Bahco Handsaw System”(benämns i fortsättningen 
BHS i rapporten), som är ett nytänkande koncept för handsågar. Under 
examensarbetet har undersökningar genomförts som har legat till grund för 
utformningen av det nya handtaget. Examensarbetet knyter samman mycket av de 
kunskaper vi förvärvat under vår utbildning med stort fokus på de delar som berör 
produktutveckling.  
 

1.1 Bakgrund 
SNA är ett verktygstillverkande företag med ett flertal avdelningar i Europa. I 
examensarbetet samarbetar vi med ”Wood Cutting” -avdelningen som ligger i 
Bollnäs, där vår uppdragsgivare Emil Clahr (benämns i fortsättningen som 
uppdragsgivaren i rapporten) är utvecklingschef. SNAs premiumprodukter går 
under namnet Bahco, vilket är ett välkänt och inarbetat verktygsvarumärke som 
står för hög kvalité, där professionella yrkesmän ses som slutanvändare (benämns 
också som målgrupp i rapporten).  
 
År 2008 lanserade SNA konceptet BHS, som var ett nytt patenterat system för 
handsågar. Konceptet BHS består av ett såghandtag med möjlighet att byta ut 
sågklingan då den blir sliten eller då annat material ska bearbetas(se Figur 1). 

 

Figur 1. Ingående delar i BHS. Sågklinga till vänster och handtag till höger. 
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Anledningen till SNAs framtagning av BHS, var de möjligheter de såg i att sälja 
sågklinga och handtag separat. 
Fördelarna, enligt SNA, var följande:  
 

• Handtaget kunde i större mån individanpassas och göras med en högre 
kvalitetsnivå, eftersom handtaget inte skulle slängas bort i samma 
utsträckning som vanliga sågar (sågar med fast handtag). 

 
• BHS gav miljömässiga vinster, eftersom handtaget kunde sparas när 

klingorna nötts ut. Det gav dessutom en minskad fraktvolym då utbytbara 
klingor tar mindre plats än vanliga sågar vid transport från fabrik till 
slutkund. 

 
• Genom att sälja handtag och klinga separat flyttades monteringsmomentet 

av ”klingan i handtaget” till kunden, vilket gav större vinstmarginal för 
SNA, eftersom sågklingan är den produkt de gör störst vinst på.  
 

1.2 Problembeskrivning 
I SNAs sortiment finns tre produktgrupper för Bahco-verktygen, beroende på 
kvalitetsgraden. Såghandtaget i BHS tillhör den mest exklusiva produktgruppen, 
Bahco ERGO, som ställer höga krav på ergonomi och kvalitetskänsla. Sättet som 
klingan låses fast i handtaget skulle vara patenterbart för att minimera risken för 
plagiat. På grund av detta är handtagets tillverkningskostnader höga, vilket i sin tur 
leder till att slutpriset för produkten inte överensstämmer med vad kunden är 
beredd att betala. 
SNA har därför inte lyckats sälja in BHS i den utsträckning de önskat och anser att 
en instegsprodukt, i form av ett enklare och därmed billigare handtag, är 
nödvändigt att utveckla. 
 

1.3 Beskrivning av designuppdraget 
I designuppdraget ska vi, för SNA, ta fram ett förslag på hur ett enklare och 
billigare handtag kan se ut och fungera. Handgreppsdelen (den del av handtaget 
man greppar om med handen) för det nya handtaget är redan definierat och vårt 
arbete kommer därför beröra infästningslösningen för klingan. Vårt resultat ska 
presenteras i en fungerande prototyp som kommer ligga som grund för SNAs 
fortsatta utvecklingen av det nya handtaget. Vårt förslag ska tillhöra Bahcos 
medelprisklass och ingå i BHS. 
 
Vid utformningen av vårt förslag ska vi ha följande punkter i åtanke: 
 

• Det framtida handtaget önskas ha ett tillverkningspris på 15 kr vid en 
tillverkningsvolym på 50 000-100 000 handtag/år.  
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• Infästningslösningen behöver inte vara patenterbar men ska passa de 
befintliga klingorna som ingår i BHS. 
 

• För att försvåra användningen av konkurrenters klingor i handtaget ser 
SNA att vår infästningslösning gärna utnyttjar den patenterade delen på 
klingans grepp (formen på sågklingans ände som möjliggör infästningen i 
handtaget). 
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur slutanvändarna uppfattar BHS 
och vilka krav de ställer på utformningen av ett nytt handtag, med en funktion 
som tillåter byte av klinga. Arbetet ska ligga som grund för SNAs fortsatta 
utvecklingsarbete gällande handtaget som ska ingå i BHS. Resultatet av 
undersökningarna ska presenteras tillsammans med en prototyp som visar hur 
produkten kan se ut och fungera. 
 
Frågeställningarna är: 
 

• Hur upplever slutanvändaren konceptet “Bahco Handsaw System” sett till 
pris, funktion och ergonomi?  

 
• Vilka krav ställer slutanvändarna på det nya handtagets utformning? 

 
• Hur kan vår slutprototyp se ut och fungera för att leva upp till 

slutanvändarnas krav och samtidigt vara kostnadseffektiv i sin utformning. 
 

1.5 Avgränsningar 
För att göra arbetet mer överskådligt och för att begränsa dess omfattning har vi 
valt att göra följande avgränsningar: 
 

● Våra förslag kommer inte att beröra handgreppet då detta redan är 
definierat. 
  

● Vi kommer inte heller göra någon analys av målgruppen eller de 
ergonomiska aspekterna av såg-användandet, eftersom detta studerades vid 
framtagningen av ursprungsmodellen. 
 

● Vi kommer inte att beräkna vad tillverkningskostnaden blir för våra förslag. 
Det är något som SNA Europe kommer att arbeta vidare med om så skulle 
bli aktuellt. 
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1.6 Disposition 
Projektet omfattar två undersökningar och en designprocess. 
Rapportens fortsatta upplägg är som följer. 
I kapitel 2 presenteras de teoretiska grunder som arbetet förhåller sig till.  
Kapitel 3 redogör för de metoder som använts och kapitel 4 beskriver 
genomförandet av undersökningarna samt designprocessen. I kapitel 5 finns 
resultatet och analysen av de två undersökningarna och i kapitel 6 redogörs 
designprocessen.  
Under kapitel 7 diskuterar vi det analyserade resultatet. Diskussioner rörande 
metodvalen som gjorts går att läsa om i kapitel 8 och våra slutsatser och 
rekommendationer presenteras i kapitel 9. 
Referenser och bilagor finns under kapitel 10, 11 respektive 12. 
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2 Teoretisk grund 
I kapitlet teoretisk grund redovisas teorier och fakta som använts för att styrka 
vårt val av metoder samt arbetets genomförande. Avsnittet omfattar även 
produktdesignteorier som utformningen av den slutgiltiga prototypen baseras på. 
 

2.1 Verktygstillverkningens distansering 
Människor har alltid använt sig av verktyg för att underlätta arbete inom olika 
områden. Från början var varje människa sin egen verktygsmakare och utformade 
enkla verktyg som var optimerade efter personens egna fysiska förutsättningar. 
Med tiden ställdes högre krav på verktygen och verktygssmed blev ett erkänt yrke. 
Hantverkarna tillverkade inte längre sina egna verktyg men hade fortfarande 
möjligheten att få verktygen utformade efter sina personliga behov då de 
beställdes från den lokala smeden. I dagens samhälle finns inte denna nära relation 
mellan tillverkare och brukare. Avståndet mellan de som har den största 
kunskapen om hur verktyg används d.v.s. hantverkare och de verktygstillverkande 
företagen har blivit allt större. Det är därför viktigt för verktygstillverkare att ta 
reda på vad hantverkare verkligen vill ha då detta är avgörande för deras 
produkters framgång och livslängd på marknaden.(Dahlin, 1994)  

 

2.2 Produktdesign 
Produktdesignavsnittet presenterar de designteorier och underlag som använts vid 
utformningen av den slutgiltiga prototypen.  

2.2.1 Produktsemantik  

Produktsemantik handlar om hur produkten kommunicerar med brukaren. En 
produkt uttrycker funktion, identitet och karaktär och det är designerns uppgift att 
utforma produkten så att rätt information förmedlas. De viktigaste och mest 
vanliga sättet för produkter att förmedla informationen på är genom sin form, yta 
och utseende (se Figur 2). Informationen upptas via brukarens sinnen. För att 
tillgodose brukarens behov samt stämma överens med individens referensramar 
ska produkten ha en stark gestaltning och vara lagom komplex i sin utformning. 
(Österlin, 2007)  
 
 

 
 Figur 2. Illustration av produktsemantik och olika formspråk. (Österlin, 2007) 
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Kennet Österlin säger i boken Design i fokus att ”En design vars budskap inte stämmer 
överens med produktens egenskaper känns oärlig och påklistrad”, därför bör en designer i 
skissningsarbetet ställa sig följande frågor:  

• Vad är det som bäst beskriver de önskade egenskaperna?  

• Vilka former ska vi undvika för att inte försvaga budskapet?  

2.2.2 Människans relation till produkten 

Vid design av olika produkter måste man angripa problemet på olika sätt, 
beroende på vilken relation produkten har till användaren. Produkter som är starkt 
beroende av användaren för att fungera, kräver att designern lägger stort fokus på 
relationen mellan människa och produkt. En produkts karaktär har en nära 
koppling till marknadsföringen, vilket man måste vara medveten om i början av 
utvecklingsfasen. Produkten i sig kan uttrycka saker som exklusivitet, teknisk 
komplexitet eller enkelhet, där utformningen av detaljer och övergripande 
formspråk är ett medel för att nå önskad kundgrupp. Produkter ges ofta en 
identitet genom utformningen och som kan göras så att den blir starkt kopplad till 
företaget eller produktfamiljen som den är tänkt att tillhöra. Uttrycket säger även 
något om funktionen och vad den ska användas till. Man strävar efter att göra 
produkten så självinstruerande som möjligt, baserat på användarens 
kulturbakgrund och reaktionsmönster. (Österlin, 2007)   

2.2.3 Synlighet och återkoppling 

Både synlighet och återkoppling är avgörande för att brukaren ska förstå sig på 
produkten och använda den på rätt sätt. Synliggörandet av relevanta delar i 
produkten underlättar förståelsen för produktens funktion. Ett sådant 
synliggörande ger brukaren information om vilka delar som sitter fast, eller är 
rörliga och på vilket sätt de kan justeras. Vid användning av produkter, söker 
brukaren ofta förståelse ifall den handling, som t.ex. en knapptryckning på en 
maskin, denne utfört har gett resultat genom att maskinen exempelvis avger en 
ljudsignal. Ljudsignalen är en bekräftelse som gör att brukaren upplever en 
förändring från föregående tillstånd och känner sig därigenom trygg i att 
produkten utfört önskad handling och fört brukaren ett steg närmre målet. 
(Norman, 1990)  

2.2.4 Bahco produkt design guide 

Bahco product design guide inleds med följande förord:  
”The Barco products are recognized for their strong and unique design. The Bahco design 
tradition is derived from many years of consistent work to create world-leading ergonomic hand 
tools. In order to reinforce this unique position of Bahco products, design is important to continue 
develop tools with a clear and consistent identity” 
Bahcos övergripande formspråk grundas i de ergonomiska aspekterna av 
verktygsanvändandet och uttrycker ärlighet, tillförlitlighet och komfort. 
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Designguiden trycker på användandet av svepande organiska former, men utan att 
gå miste om stringents. (SNA Europe, 2007) 

Färg och form 
Varumärket Bahco har ett formspråk som går igen i alla deras produkter. Dock 
finns det tre prisklasser inom Bahcos sortiment där man genom färgerna och 
formspråket, tydligt ska visa vilken prisklass produkten tillhör. I karaktären hos de 
olika prissegmenten ska det finnas en markant skillnad som separerar prisklasserna 
Hög, medel och låg från varandra rent visuellt. Det underlättar kundens förståelse 
för att en produkt i högprissegmentet, har ett högre pris än en i lågprissegmentet. 
Detta klargörs genom färgkoder som kunden enkelt kan relatera till. Här spelar 
även formen en viktig roll för prisuppfattningen. Figuren nedan fungerar som ett 
riktmärke för hur färgen på produkterna bör fördelas beroende på tillhörande 
prisklass, enligt produktdesignguiden (se Figur 3). (SNA Europe, 2007)  
 

 
 

 

I Mediumklassen bör fördelningen av färgerna svart och orange vara 50/50 och 
ingen grå accentfärg får användas. Viktigt är att sträva efter ett distinkt utseende 
och undvika att blanda orange och svart färg endast för effektens skull (se Figur 
4). Ergonomin och den tekniska kvaliteten bör vara hög men inte för avancerad i 
sitt utförande. Formspråket ska vara enkelt och rakt med en ergonomisk känsla. 
Produkterna ska vara väl proportionerade och varken för stora eller för små i 
förhållande till sitt användningsområde. (SNA Europe, 2007) 
 

   
 
 
 
 
  

Figur 3. Figuren visar färgfördelningen mellan Bahcos olika prisklasser. 
(SNA Europe, 2007) 

Figur 4. Felaktig användning av 
färger som har gjorts för 
effektens skull.  
(SNA Europe, 2007) 
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Material och textur 
Till stor del bestäms Bahcos specifika karaktär av ytan och finishen i produkterna. 
Ytan i Mediumklassen ska ha en matt och något texturerad yta. För att förstärka 
detaljer kan en slät polerad yta användas som komplement. Ett kontrollerat 
mönster i materialet får endast användas om funktionen kräver det. Det orangea 
plastmaterialet ska ha en slät och matt yta och den svarta termoplasten som 
används vid greppdelar ska ha en något grövre och matt ytfinish. (SNA Europe, 
2007)
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3 Metod 
Under arbetet har ett flertal vedertagna undersökningsmetoder använts. Nedan 
beskrivs syftet med metoderna samt hur de bör tillämpas för att samla in 
information som hjälper oss att besvara frågeställningarna. 

3.1 Undersökningsmetoder 
Målet med undersökningarna var att samla in åsikter från slutanvändarna. 
Undersökningsmetoderna som valts anser vi lämpliga då vi vill undersöka den 
generella uppfattningen om BHS på marknaden, samt att vårt arbete ska resultera i 
ett produktförslag. 

3.1.1 Enkät som metod  

Enkätundersökningar syftar till, att genom stickprov ur den valda målgruppen, 
kunna få fram ett resultat som kan generaliseras till hela populationen. Vid 
enkätundersökningar måste man noggrant planera upplägget innan 
undersökningen genomförs. De begrepp som man vill mäta måste också 
konkretiseras för att få klarhet i vilka frågor som ska ställas. Frågorna och 
svarsalternativen i enkäten måste dessutom utformas på ett korrekt sätt för att få 
in den typ av data som eftersökes. Man bör även bestämma om undersökningen 
ska utföras genom en besöksintervju, telefonintervju eller genom formulär som 
skickas via brev eller e-post. (Jacobsen, 2002)  

3.1.2 Gruppintervju som metod 

Metoden gruppintervju syftar till att samla ett antal personer som anses lämpliga 
för att diskutera det specifika ämnet som ska undersökas. Områden där 
gruppintervjuer är att föredra är vid t.ex. marknadsforskning och produkttester där 
man söker åsikter rörande en produkt/tjänsts för- och nackdelar. 
 
Vid en gruppintervju är det viktigt att ämnet som ska diskuteras inte är för brett, 
utan är fokuserat på ett visst område, för att underlätta analysen av resultatet. Som 
intervjuare ska man förhålla sig passiv och se sig själv som en debattledare i 
sammanhanget. Gruppen får mer eller mindre sköta sig själv genom att ställa 
frågor och ge svar till varandra. Man bör dock som undersökare vara medveten 
om att resultatet i en gruppintervju i högsta grad är präglat av grupprocesser där 
makt- och dominansförhållanden kan vara påverkande faktorer. (Jacobsen, 2002) 
 

3.2 Designmetoder 
Nedan beskrivs designprocessen som metod och de designverktyg som använts 
vid utformningsarbetet. Metoderna som presenteras i detta avsnitt är (om inget 
annat anges) hämtade från Dag Holmgrens häfte Industridesign för 
användarvänlighet (1997). En mer detaljerad beskrivning av designprocessen och 
produktresultatet ges under kapitlet 6, resultat av designprocessen.  
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3.2.1 Designbrief och Funktionsanalys 

Innan man startar upp ett designprojekt, vare sig det gäller att bygga ett hus eller ta 
fram en ny produkt, är det viktigt att från första början klargöra för alla inblandade 
parter vad det är som skall uppnås med projektet. Ett sätt att göra detta på är att 
designern och uppdragsgivaren upprättar en så kallad designbrief. Beroende på 
projektets omfång och inriktning ska designbriefen svara på frågor som: 

• Vad vill produkten vara? 

• Vad är produktens huvudfunktion? 

• Vem är brukaren? Och hur ser brukaren på produkten? 

• Ska produkten ingå i ett befintligt produktsystem? 

 
Designbriefen fungerar i två riktningar. I det inledande skedet används det som ett 
riktmärke för vad projektet ska uppnå, för att sedan i slutskede fungera som en 
checklista för att verkligen se om slutresultatet blev som det från början var tänkt. 
I många produktutvecklingsprojekt, är produkten i fråga relativt komplex då den 
ska äga ett flertal funktioner och bör därför noga ses över.  
 
Ett annat hjälpmedel inom produktutveckling är den så kallade funktionsanalysen. 
I funktionsanalysen listar man alla de funktioner och egenskaper man vill att 
produkten ska innehålla med hjälp av två ord, även kallad verb-
substantivmetoden. Dessa funktioner värderas sedan i huvudfunktion, nödvändig 
funktion, önskvärd funktion och tveksam funktion. Innehåller funktionsanalysen 
väldigt många funktioner, kan man dessutom välja att kategorisera funktionerna 
utefter användarvänlighet, säkerhet, miljövänlighet etc. för att göra dokumentet 
mer lättöverskådligt. Likt designbriefen, syftar också funktionsanalysen till att 
säkerställa att slutresultatet blir som önskat.  

3.2.2 Brainstorm och idéskissning 

Under etappen brainstorm och idéskissning handlar det inte om att få fram färdiga 
förslag för slutprototypen, utan man arbetar fram tänkta lösningar för de olika 
krav som listats i funktionsanalysen och designbriefen. Till en början kan skisserna 
vara väldigt enkla och med syftet att sätta igång tankeprocessen kring den blivande 
produkten. Mer detaljerade skisser kan bli aktuella senare i idéskissningsetappen, 
då materialet exempelvis ska användas för en delpresentation eller framtagning av 
modeller. (Österlin, 2007) 
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3.2.3 Modeller som designverktyg 

Vid framtagning av nya produkter är det vanligt att man bygger modeller och är en 
effektiv metod inom produktutvecklingsarbetet Det finns ett flertal olika 
modelltyper som kan tas fram under utformningsarbetet, beroende på vilket 
ändamål de ämnas användas för. För att försäkra sig om vad modellen ska tillföra i 
arbetet, är det viktigt att bestämma svaren på följande frågor:  
 

• Vad ska modellen visa? 
• För vem ska modellen visas? 
• Vad ska modellen användas till? 
• Vad får modellen kosta? 

Funktionsmodell 

Funktionsmodellen är en av de viktigaste modellerna inom produktutveckling. 
Genom funktionsmodellen kan man praktiskt prova de tilltänkta funktionerna 
som exempelvis handgreppets utformning, hur väl reglage är placerade och går att 
hantera, storlek på produktens ingående delar etc. Förutom produktens fysiska 
funktioner, bör man också vara införstådd med att en produkts utseende också 
ska räknas som en funktion, nämligen den estetiska funktionen. En produkts 
estetiska utformning kan ge brukaren fördelar, då den i sin estetiska form- och 
färgspråk på ett bättre, eller sämre sätt, kan förmedla de funktioner den besitter till 
brukaren och därmed förenkla användningen.  

Prototyp 
En prototyp ska fungera som det sista stadiets modell, innan produkten sätts i 
produktion. Prototypen ska både vara en designmodell, som visar hur produkten 
kommer att se ut och vara en fungerande funktionsmodell.  
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4 Genomförande 

Nedan redogör vi för hur genomförandet av projektet har gått till väga.  
De delar som berör processen att ta fram produktförslaget för det nya handtaget 
redovisas i kapitel 6 senare i resultatdelen. 
 

4.1 Uppstartsmöte med SNA Europe  
I det inledande skedet av examensarbetet hölls ett möte med vår uppdragsgivare 
på SNA i Bollnäs. Vi fick information om företaget och vad SNA ville uppnå med 
projektet. 
Mötet syftade till att ge en gemensam målbild av projektet och dess innehåll. Vi 
fick också skriva på ett sekretessavtal rörande känslig informationshantering. 
Under mötet diskuterades projektets upplägg och en gemensam planering gjordes, 
där vi även kom överens om hur kontakten mellan oss skulle hållas i form av 
möten, telefonkonferenser och e-post. Den fortlöpande kontakten, mellan oss och 
uppdragsgivaren, var viktig för att uppnå vårt gemensamma mål med projektet.  
 
Mötet gav en klar bild av vad SNA ville få ut av projektet, vilket var av stor vikt 
för det fortsatta arbetet. Informationen vi fick under mötet sammanställdes och 
tillsammans med uppdragsbeskrivningen utgör detta bakgrunden till 
examensarbetet. 

4.2 Förundersökning 
För att få så goda förutsättningar som möjligt för examensarbetet, gjordes ett 
flertal förundersökningar inom olika områden som berör arbetet. Intentionen var 
att i ett tidigt skede bygga upp en plattform för examensarbetet, för att veta vart vi 
kunde vända oss i samband med de ingående delarna i arbetet och vara väl 
förberedda om eventuella frågetecken uppstod. 
 
För det första önskade vi få en uppfattning om hur marknaden såg ut för verktyg 
med en funktion likt vårt handtag. Vi granskade verktygsåterförsäljare på internet 
samt besökte flera byggvaruhus för att se över deras sortiment av handsågar. 
Under besöken på varuhusen undersöktes också möjligheten att få genomföra 
enkätundersökningen hos dem. 
 
Eftersom framtagning av såväl funktionsmodeller som en slutlig prototyp skulle 
komma att ingå i examensarbetet, så såg vi också över verkstäder som kunde 
användas för framtagningen av handarbetade funktionsmodeller. Företag och 
andra instanser, som kunde bistå med 3d-printing och 3d-scanning, kontaktades 
för att få uppgifter om priser och leveranstider. 

4.2.1 Konkurrenter och marknadsanalys 

En konkurrensanalys var väsentlig att göra, för att se om det fanns produkter på 
marknaden likt BHS. Detta var viktigt att undersöka för att inte ta fram en 
låsfunktion för vårt förslag som påminde om eventuella konkurrenters produkter. 
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Eftersom examensarbetet enbart skulle komma att beröra verktygsegmentet 
handsågar, begränsades konkurrentanalysen till företag som utvecklar och 
tillverkar denna typ av verktyg.  

4.2.2 Litteratursökning 

En litteratursökning gjordes i ett tidigt skede av arbetet. I första hand söktes 
litteratur rörande arbetsmetoder och tillvägagångssätt för hur man tar fram 
handverktyg. Eftersom vi senare i projektet skulle komma att utforma 
låsfunktionen och dess ingående komponenter eftersöktes också litteratur inom 
områden såsom produktsemantik och kognition. 

 

4.3 Enkätundersökning 
För att få ett tillförlitligt resultat av enkätundersökningen, gjordes slumpmässiga 
urval ur målgruppen. Då målgruppen var yrkesmän inom byggbranschen och 
skulle inkludera arbetare inom både stora, medelstora och små byggföretag, 
krävdes en strategisk plats för enkätundersökningen. Beijers byggvaruhus lämpade 
sig bäst att genomföra undersökningen hos, då alla kategorier inom målgruppen 
var relativt jämt fördelade enligt deras kundregister.  
 
Vi hade som uppsatt mål att få in femtio enkäter, för att försäkra oss om att 
resultatet skulle vara generaliserbart för hela målgruppen. Målet med 
enkätundersökningen, var att få reda på hur målgruppen uppfattade BHS, samt att 
få en insikt i om SNAs problembeskrivning av produkten stämde överens med 
verkligheten.  
 
Enkäten innehöll fjorton frågor. Vissa frågor hade givna svarsalternativ som var 
graderade i fem steg. På flera av dessa frågor hade också undersökningsdeltagaren 
möjlighet att motivera sitt svar i fritext för att ge oss djupare information, som 
kunde vara användbar vid utformningen av det nya handtaget.  
Enkäten upplägg var så att de sex första frågorna var allmänna frågor, som alla 
deltagare kunde besvara. De resterande frågorna var anpassade beroende på om 
deltagaren köpt/använt handtaget eller ej. Frågorna för de som hade använt/köpt 
handtaget, syftade till att utvärdera hur deltagaren upplevde BHS. De deltagare 
som inte köpt handtaget fick motivera varför, och vi passade också på att 
undersöka deltagarens intresse för ett billigare handtag med en liknande funktion. 
 
Undersökningen utfördes på vardagar mellan kl. 07.00-10.00, då det enligt Beijer 
var under dessa timmar de flesta yrkesmännen besökte byggvaruhuset.  
Under enkätundersökningen uppstod ibland diskussioner med deltagarna rörande 
produkten. Värdefull information från dessa diskussioner antecknades, för att 
redovisas för SNA. Efter enkätundersökningen avslutats sammanställdes svar, 
motiveringar samt de kommentarer vi fått in via diskussionerna. Diagram över 
svaren och en sammanställning av kommentarerna, skickades till vår 
uppdragsgivare (se Bilaga 1). 
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4.4 Modelltest med slutanvändare 
För att kunna tillmötesgå slutanvändarnas krav på utformningen av det nya 
handtaget tog vi fram funktionsmodeller som slutanvändarna fick möjlighet att 
testa och utvärdera. Modelltestet, som gjordes i Nässjö lärcenters verkstad, 
utfördes i form av en gruppintervju där åtta professionella snickare medverkade. 
Syftet var att undersöka själva låsfunktionens duglighet och funktionalitet. 
Deltagarna som medverkade i testet var professionella snickare som 
vidareutbildade sig till renoverings- och ombyggnationssnickare, vilket är en 
yrkeskategori som tenderar att använda handsågen och handverktyg i större 
utsträckning än vanliga byggnadssnickare.  
 
För testet hade vi tagit fram tre olika funktionsmodeller av såghandtag där vardera 
handtag markerades med bokstaven A, B eller C (se Figur 5). För att kunna prova 
modellernas funktioner fullt ut, fanns olika typer av klingor ur BHS tillgängliga 
under modelltestet. Yrkesmännen fick prova de olika förslagen, genom att sätta 
fast och ta lös klingan från handtagsmodellerna, för att sedan rangordna 
modellerna utefter hur väl de tyckte de olika låsningsförslagen fungerade. Varje 
deltagare fick fylla i ett enskilt formulär där de rangordnade funktionsmodellerna 
individuellt. Under gruppintervjun förhöll vi oss passiva och lät testpersonerna 
fritt diskutera kring förslagen med varandra. Vår uppgift i sammanhanget var att 
lyssna, anteckna vad som sades samt se till att deltagarna höll sig till ämnet, genom 
att ställa specifika frågor. Varje modells positiva och negativa egenskaper 
diskuterades tillsammans med testgruppen, där de också gav förslag på eventuella 
förbättringar. 
 
Anteckningarna från gruppintervjun samt deltagarnas individuella formulär 
sammanställdes och låg som grund för finjusteringarna som gjordes, innan den 
slutgiltiga prototypen togs fram. 
 

 
 

A 

C 
B 

Figur 5. Funktionsmodellerna som användes vid gruppintervjun/testet, här markerade 
med den bokstav som de refereras till i rapporten. 
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4.5 Genomförande av designprocessen 
Designprocessen inleddes med en informationsinsamling, vilket designbriefen och 
funktionsanalysen sedan baserades på. Idéskissningsarbetet var nästa steg, där 
underlag för processens tredje etapp togs fram. Den tredje etappen var 
framtagning av funktionsmodeller som användes i modelltestet, där ett antal 
slutanvändare deltog. 
Efter modelltestet hölls en delpresentation för uppdragsgivaren. 
Sista steget i designprocessen baserades på resultatet från modelltestet, där 
slutanvändarnas åsikter avgjorde utformningen av den slutgiltiga prototypen som 
togs fram för att visa hur vårt förslag såg ut och fungerade. 
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5 Resultat och analys av undersökningarna 
I resultat- och analyskapitlet presenteras resultatet av de undersökningar och 
intervjuer som genomförts under arbetet.  
 

5.1 Slutanvändarnas uppfattning om ”Bahco Handsaw 
System” 
Enkätundersökningens resultat visar att de flesta yrkesmän tycker att 
handergonomin är viktig för en handsåg och det välutformade handgreppet på 
BHS är något som slutanvändarna uppskattar. Även de som inte tidigare använt 
produkten, fick genom undersökningen möjlighet att känna hur såghandtaget låg i 
handen och tyckte att produkten kändes stabil och skön att hålla i. Dock påpekade 
några att handtaget var för tungt och därför kändes klumpigt. Majoriteten av 
deltagarna tyckte funktionen att byta klinga inte var något som gav något större 
mervärde (se Bilaga 1). 
 
Enligt SNA var problemet för BHS det ”höga priset”. Denna tes stämde till viss 
del då 44 % av undersökningsdeltagarna tyckte att priset var ganska högt. 
Samtidigt visade det sig att 46 % tycket att priset var överkomligt och ytterligare 8 
% tyckte dessutom att priset var ganska lågt. 
 
I frågan om hur många sågar deltagarna förbrukade årligen, visade det sig att en 
yrkesman, enligt både medianvärdet och typvärdet förbrukar fem sågar per år. 
 
Eftersom nära 90 % av de tillfrågade varken köpt eller använt BHS, så fick dessa 
deltagare motivera varför de valt att inte investera i produkten. 
Anledningen till detta varierade, men de tre mest förekommande motiveringarna 
är listade nedan i fallande storleksordning: 
 

• För dyr 
• Verktyget i sig används för sällan 
• Inte sett behovet av funktionen 

 
Dessa deltagare fick också svara på om de skulle vara intresserade av att investera i 
en enklare/billigare variant av handtaget, med samma funktion. Svaret på frågan 
var positivt då nära 60 % svarade ja.  
 
De deltagare som köpt eller använt produkten var få och ett högre antal deltagare 
ur denna kategori hade varit önskvärt för att få ett tillförlitligt resultat på dessa 
frågor. Värt att nämna, är dock att de fem deltagare som använt BHS var nöjda 
med produkten och fyra av dessa fem tyckte att den levt upp till deras 
förväntningar. 
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5.1.1 Analys av enkätundersökningen 

I enkätundersökningen var målet att samla in femtio ifyllda enkäter för att få ett 
tillförlitligt resultat. En tydlig trend i svaren kunde dock anas relativt tidigt i 
undersökningen och därför ansågs att fyrtio enkäter var tillräckligt som underlag. 
 
Enligt SNAs problembeskrivning av produkten, var priset anledningen till att BHS 
inte sålts i den utsträckning de hoppats på. Vår undersökning visar att 
slutanvändarna faktiskt tycker att priset är överkomligt, men att det snarare är så 
att de inte ser någon större nytta med produktens funktion. Man kan se ett 
mönster i undersökningen, då resultatet visar att de som använt produkten också 
är de som faktiskt ser funktionen som nödvändig. Samtidigt säger 
undersökningsresultatet att de som tycker funktionen är obetydlig eller rentav 
onödig, är samma deltagare som aldrig sett produkten eller endast sett den i butik. 
Detta faktum och det påvisade intresset för ett billigare handtag med samma 
funktion, talar mycket för en instegsprodukt som gör det möjligt för kunden att 
förstå nyttan med systemet.  
  
SNA vill att varumärket Bahco ska förknippads med verktyg av hög kvalité och 
med god handergonomi. Slutanvändarnas kommentarer från undersökningen 
bekräftar att BHS, i allra högsta grad, lever upp till detta. Handergonomin för 
handtaget skapar ett mervärde för BHS och majoriteten av slutanvändarna anser 
också att priset är överkomligt. Trots detta visar undersökningsresultatet att 
väldigt få väljer att investera i BHS med motiveringen att handsågen som verktyg 
används för sällan, eller att de inte ser fördelarna med funktionen. Priset är också, 
för vissa yrkesmän, anledningen till att de inte köper produkten. De få deltagare 
som hade investerat i produkten, var nöjda med BHS och fyra av fem skulle 
rekommendera andra att köpa den. 
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5.2 Slutanvändarnas krav på produktens utformning 
Syftet med modelltestet, var att tillsammans med testgruppen diskutera för- och 
nackdelar med de olika funktionsmodellernas låsfunktioner (se Bilaga 3). 
Deltagarna skulle också ange vilken funktionsmodell de ansåg som bäst och ge oss 
förslag på förbättringar inför framtagningen av den slutgiltiga prototypen. 
 
Testpersonernas kommentarer för vardera handtag var följande: 

Låsfunktion A 
Testgruppen tyckte att låsfunktion A kändes slittålig och stark, men att reglaget 
upplevdes komma i vägen för pekfingret som många i testgruppen gärna använde 
som stöd mot handtagets sida. 
En annan nackdel var att låsfunktion A saknade en klämfunktion som förhindrade 
ett spel i sidled för klingan. 
Överlag ansåg testgruppen att låsfunktion A gav ett betryggande intryck och de 
tyckte det var bra att man kände när klingan fixerades i rätt läge. 

Låsfunktion B 
Till skillnad från låsfunktion A, hade låsfunktion B en klämfunktion som 
förhindrade klingans rörelse i sidled, vilket uppskattades av testgruppen. 
Klämfunktionen gjorde också att testgruppen upplevde låsfunktionen som stabil. 
En stor fördel som testgruppen såg med låsfunktion B, var att den erbjöd ett 
smidigt enhandsgrepp vid byte av klinga. Något som både låsfunktion A och C 
saknade. Likt låsfunktion A, tyckte testpersonerna att reglaget var i vägen för det 
stödjande pekfingret och de trodde också att reglaget för låsfunktion B skulle vara 
känsligast för slitage. Andra nackdelar med låsfunktion B var avsaknaden av 
känslan när klingan hamnade i rätt läge.  
 

Låsfunktion C 
Det mest positiva med denna lösning var, enligt testgruppen, att infästningen för 
klingan var synlig. Enligt testpersonerna gav detta en trygghetskänsla, då de säkert 
kunde veta att klingan hade fixerats på rätt sätt. Testgruppen ansåg också att 
låsfunktion C var den snabbaste lösningen vid klingbyte. Reglaget för låsfunktion 
C upplevdes dock som klumpigt och malplacerat. 
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Deltagarnas val av låsfunktion och förslag på förbättringar 
Sammanställningen av deltagarnas poänggradering visade att låsfunktion B var det 
förslag de tyckte var bäst (se Tabell 1). 
Förslag på förbättringar: 

• Få en bekräftelse på när klingan hamnar i rätt läge.  

• Reglaget infällt i handtaget, för att inte vara i vägen vid sågning. 

• Genomtänkt placering av reglage. 

• Montering av klinga uppochned i handtaget. 

• Anpassad vikt och storlek på handtaget. 

 

 

 

                               

  

A B C 
Deltagare 1 3p 2p 1p 

Deltagare 2 2p 3p 1p 

Deltagare 3 1p 3p 2p 

Deltagare 4 3p 1p 2p 

Deltagare 5 2p 3p 1p 

Deltagare 6 2p 3p 1p 

Deltagare 7 2p 1p 3p 

Deltagare 8 2p 3p 1p 

Total poäng 17p 19p 12p 

 
 
 
  

Låsfunkti
on 

Deltagar
e 

Tabell 1. Tabellen visar resultatet av gruppintervju/testet.  
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5.4 Analys av slutanvändarnas krav på produktens 
utformning 
 
Diskussionerna under gruppintervjun och graderingen av de olika förslagen, visar 
att det är väldigt jämt mellan deltagarnas förstahandsval och andrahandsval. Detta 
stämmer också överens med kommentarerna från gruppintervjun, där några 
deltagare påpekade att en kombination mellan låsfunktion A och B skulle vara det 
ultimata. Dock gillade deltagarna reglaget på låsfunktion B mest, då det gick att 
byta klinga på ett bekvämt sätt med ett enhandsgrepp. En god idé inför 
utformningsarbetet av slutprototypen är därför att behålla reglaget från 
låsfunktion B, men försöka implementera de fördelar som fanns i låsfunktion A i 
den mån det går. 
 
Andra förbättringsförslag från deltagarna var att inte ha reglaget på utsidan av 
handtaget då de hellre såg att det var infällt, för att på så vis inte komma i vägen 
för pekfingret vid sågning.  Eftersom det i testgruppen fanns både höger- och 
vänsterhänta personer, uppstod meningsskiljaktigheter rörande reglagets placering. 
De högerhänta tyckte placeringen var bra, medans de vänsterhänta ansåg att 
reglaget satt på fel sida. För att tillmötesgå dessa synpunkter, skulle en alternativ 
lösning på detta problem kan vara att utforma handtaget och reglage symmetriskt. 
Därmed skulle reglaget vara monterbart på båda sidor av handtaget, beroende på 
om användare är höger- eller vänsterhänt.  
 
Enligt deltagarna i gruppintervjun fanns det vissa arbetsmoment och 
arbetsställningar då de var tvungna använda sågen uppochned. De tyckte därför 
att det vore fördelaktigt om klingan gick att montera på ett sådant vis, för att 
förenkla dessa arbetsmoment. En sak deltagarna var helt överens om, var hur 
vikten och storleken för ett såghandtag skulle vara. Beskrivningen vi fick var att 
vikten och storleken skulle vara noggrant avvägt för att inte kännas för klumpig 
och tung, men heller inte för lätt och bräcklig.  
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6 Designprocessen 
Undersökningsresultatet av slutanvändarnas åsikter har varit av stor vikt för 
designprocessen. Under detta kapitel beskrivs resultatet av designarbetet. 

6.1 Informationsinsamling, designbrief och 
funktionsanalys 
En informationsinsamling genomfördes i de inledande delarna av projektet. Mötet 
med SNA gav en god inblick i vad projektet skulle innefatta och resultera i. I 
förundersökningen gjordes en konkurrensanalys där vi fann företagen Edwin, 
Irwin och Stanley som de tre främsta konkurrenterna. Av dessa tre var det endast 
Stanley som hade utvecklat ett system likt BHS. 
 
En designbrief gjordes för att bestämma vad produkten vill vara, samt beskriva 
huvudfunktionen och dess tilltänkta brukare. För att få klarhet i vilka funktioner 
produkten bör innefatta gjordes också en funktionsanalys, där alla ingående 
funktioner för handtaget delades in i lämpliga områden och värderades. Både 
designbriefen och funktionsanalysen är baserad på diskussioner med 
uppdragsgivaren under uppstartsmötet. Designbriefen visas nedan och 
funktionsanalysen visas i Bilaga 2.  
 

Vad vill produkten vara? 
Produkten är ett såghandtag som tillåter byte av utslitna klingor, eller vid olika 
typer av applikationer och material. 

Vad är produktens huvudfunktion? 
Produktens huvudfunktion är att tillåta handhavaren att manövrera klingan.  

Vem är brukaren? Och hur ser brukaren på produkten? 
Slutanvändaren för produkten är professionella hantverkare som använder 
handverktyg dagligen i sitt yrke. Slutanvändaren ser produkten som en länk mellan 
klingan och handen.  

Ska produkten ingå i ett befintligt produktsystem? 
Produkten kommer att ingå i BHS och utformningen ska vara anpassad efter 
Bahcos mellanprisklass. 
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6.3 Idéskissning 
Utifrån designbriefen och funktionsanalysens riktlinjer, skissade vi upp idéförslag 
på infästningen av klingan. Idéförslagen sorterades in i grupper, utifrån hur 
klingan fästs i handtaget (se Figur 6). De skissförslag som vi ansåg hade störst 
potential ur varje grupp, togs vidare till nästa stadie i utformningsarbetet som var 
att ta fram funktionsmodeller. Variationen på förslagen var viktig för att inte 
utesluta något alternativ. 
 

 
 
 

6.4 Framtagning av funktionsmodeller 
Tre funktionsmodeller togs fram baserade på våra skissförslag. 
Funktionsmodellerna gav möjlighet att fysiskt testa de olika funktionerna och gav 
en tydlig bild av hur den framtida produkten kan komma att fungera. 
Modellerna skulle skilja sig åt i sättet man fäste klingan i handtaget, så att olika 
förslag på infästningslösningar erbjöds. Det var dock viktigt att modellerna höll en 
jämn kvalitet i utförande för att inte få ett missvisande resultat, i det test vi skulle 
göra på slutanvändarna. Varje modell gavs en bokstav för att enkelt kunna 
särskiljas under testet (se Figur 7). 
 

 
 

A C B 

Figur 6. Visar ett urval av skisser från respektive grupp.  

Figur 7. Figuren visar de modellerna som tagits fram inför slutanvändartestet. Var 
modell har en bokstav för att kunna särskiljas under testet.  
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6.5 Test av modeller med slutanvändare 
Resultatet av testet redovisades under avsnitt 5.2, där låsfunktion B ansågs som 
bäst fungerande. Kommentarer och förbättringsförslag från testpersonerna, 
används som underlag vid utformningen av den slutgiltiga prototypen. I figuren 
nedan visas några av deltagarna som medverkade vid testtillfället(se Figur 8). 
 

 
 
 

6.6 Delpresentation för uppdragsgivaren 
Efter resultatet av testet sammanställts hölls ett avstämningsmöte med vår 
uppdragsgivare från SNA. Vi presenterade våra funktionsmodeller och 
testresultatet för honom, samt beskrev hur vi planerade att gå vidare i arbetet. 
  

Figur 8. Visar några av deltagarna under slutanvändartestet.  
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6.7 Finjusteringar och framtagning av slutgiltig prototyp 
Testresultatet användes för att finjustera den framröstade modellen innan vi gick 
vidare till prototypstadiet. Framtagningen av den slutgiltiga prototypen 
genomfördes med hjälp av CAD-teknik. En modell med det fördefinierade 
handgreppet scannades in via en 3D-scanner. Låsfunktion B ritades upp i CAD-
programmet och justerades med de förslag på förändringar som framkom under 
gruppintervjun. Den färdiga CAD-modellen skrevs sedan ut i en 3D-printer (se 
Figur 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figur 9. Utskriven prototyp i två vyer. 
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6.9 Analys av slutprototyp 
Slutprototypens utseende påminner fortfarande mycket om den ursprungliga 
funktionsmodellen som togs fram i samband med gruppintervjun och 
modelltestet. De förbättringar som testpersonerna såg som nödvändiga har i 
största möjliga mån implementeras för att tillgodose slutanvändarnas krav. 
Reglaget på slutprototypen är försänkt in i sidan på handtaget och har givits en 
välvd yta för att inte komma i vägen för pekfingret vid användning. Ett vred har 
tillkommit som går in i klingans övre grepp och ger en säker låsning av klingan 
samt ger slutanvändaren en bekräftelse att klingan sitter i rätt läge (Se figur 10). På 
grund av utformningen av klingans grepp kunde slutprototypen ej tillgodose 
testpersonernas önskan om att kunna montera klingan uppochned i handtaget. 
För slutprototypens låsfunktion se bilaga 4. 
 

 
 
 
 
 
Handtagets utformning och färgval är anpassat för att överensstämma med de 
riktlinjer som anges i Bahcos desinguide. Enligt designguiden ska en produkt som 
ingår i Bahcos medelklass ha en jämn fördelning av färgerna svart och orange där 
handgreppet ska ha en friktionsyta som ger ökad stabilitet och komfort. Denna yta 
symboliseras på slutprototypen med den svarta färgen på handgreppsdelen. 
Reglaget och vredet är också svarta för att få en jämn färgfördelning samt hjälpa 
brukaren att lättare förstå hur produkten och dess funktioner ska användas. 
  

Figur 10. Visar det tillkomna 
vredet som ger en säker låsning 
av klingan. 
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Formspråket för slutprototypen är utformat med svepande former där raka och 
skarpa radier samt vinklar undvikits för att åter stämma överens med 
designguidens riktlinjer (se Figur 11). Utformningen av slutprototypen har också 
inspirerats av det befintliga handtaget då dessa två ska ingå i samma 
produktsystem och kunna kopplas till varandra. Brukaren ska kunna se denna 
koppling men samtidigt förstå att handtagen tillhör två olika prisklasser. För att 
ytterligare förstärka produktsemantiken har reglaget utformats så att brukaren ska 
veta hur reglaget öppnas och stängs samt tydligt kan känna när reglaget befinner 
sig i låst läge (se Figur 12). 
 

                                 
 
Vid slutprototypens utformning samt konstruktion har också SNA önskade 
tillverkningspris funnits i åtanke. Ingående komponenter för handtagets 
låsfunktion har därför minimerats i den grad funktionen tillåter (se Figur 13). 
Monteringsarbetet för det befintliga handtaget i BHS är en dyr kostnadspost och 
en stor anledning till det höga priset. Det nya handtaget har betydligt lägre 
monteringskostnader, då endast tre skruvar krävs och kan på denna punkt 
jämföras med en vanlig handsåg med fast handtag. 
 
 
 

Figur 12. 
Visar urtaget 
för öppning 
av reglaget. 

Figur 11. 
Visar reglagets 
svepande 
utformning.  

Figur 13. Visar en sprängskiss som jämför av antalet ingående komponenter. Det 
nya handtaget till vänster och ursprungshandtaget till höger. 
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7 Resultatdiskussion  
Under resultatdiskussionen reflekterar vi över det analyserade resultatet och 
diskuterar det ställt mot syftet och frågeställningarna. Vi diskuterar även 
designprocessens utförande, samt hur väl vi lyckats utforma den slutgiltiga 
prototypen utifrån slutanvändarnas krav. 
 

7.1 Diskussion av enkätundersökningen 
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur målgruppen uppfattar BHS samt 
vilka krav målgruppen ställer på utformningen av ett nytt handtag som tillåter byte 
av klinga. Resultatet av enkätundersökningen gav oss svar på vår första 
frågeställning; ”Hur upplever slutanvändaren konceptet BHS sett till pris, funktion 
och ergonomi?” Intresset för vår enkätundersökning var lågt och vi hade hoppats 
på ett något större engagemang från slutanvändarna. Troligtvis bottnar det 
bristande intresset i att sågen som verktyg inte används i samma utsträckning som 
tidigare. 
 
För att djupare kunna analysera enkätundersökningen, hade vi behövt statistik på 
fördelningen mellan antalet undersökningsdeltagare som arbetade på stora, 
medelstora respektive små företag. Vid enkätundersökningen inledde vi dock med 
att muntligt fråga personen om hur stort företaget han arbetade på var. Vi 
uppskattar att majoriteten av de insamlade enkäterna är ifyllda av yrkesmän som 
arbetar på medelstora eller stora företag. Under en diskussion med en av 
deltagarna som arbetade på ett större företag, berättade den intervjuade att 
inköpsavdelningen på företaget gav tydliga restriktioner för vilka verktyg han fick 
ta ut. Bland dessa verktyg fanns inte BHS med, vilket var anledningen till att han 
inte använt sågkonceptet. Om detta gäller för flera större företag, kan det vara en 
förklaring till det låga antalet deltagare som faktiskt använt BHS. 
  
Vi tror att det finns en marknad för SNAs koncept och det ergonomiskt 
utformade handtaget, då det tillgodoser en målgrupp där många anser att 
handergonomin är viktig. Vi tror inte att de potentiella konkurrenterna till BHS 
finns inom det egna marknadssegmentet, utan ligger snarare i den snabba 
utvecklingen av elverktyg. Enligt yrkesmännen används handsågen allt mindre och 
under kortare stunder, vilket gör att värdet av BHSs ergonomiska egenskaper 
minskar. Yrkesmännen, liksom vi, tror att handsågen som verktyg har fått ta ett 
steg tillbaka, eftersom flera batteridrivna verktyg används för många av de 
arbetsmoment handsågen tidigare använts till.  
 
I dagsläget verkar det som att en stor del av målgruppen inte är införstådda med 
BHSs möjligheter, i varken gällande funktionen eller de ekonomiska fördelar 
konceptet erbjuder. Vi tror att utbudet och exponeringen av BHSs klingor i 
byggvaruhusen är av stor vikt för att påvisa konceptets möjligheter och därigenom 
få fler kunder att inse fördelarna med BHS. En noggrannare undersökning av hur 
utbudet och exponeringen sker i byggvaruhusen vore därför intressant att utföra. 
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7.2 Diskussion: gruppintervjun 
Resultatet vi fick från modelltestet var något överraskande. SNA har tidigare gjort 
noggranna slutanvändarundersökningar inför framtagningen av det handtag som i 
dagsläget ingår i BHS. Vi ansåg därför att det måste finnas en anledning till att 
reglaget är placerat på handtagets ovansida. 
 
Låsfunktion A var den funktionsmodell som i störst utsträckning påminde om 
originalhandtaget och resultatet av deltagarnas gradering visade sig bli jämn mellan 
denna låsfunktion och låsfunktion B. Resultatet visade dock att deltagarna 
uppskattade låsfunktion B mest. Detta tror vi beror mycket på det smidiga 
enhandsgrepp som gick att tillämpa vid byte av klinga. För låsfunktion B kunde 
testpersonen hålla handtaget och lossa på reglaget med den ena handen och växla 
klinga med den andra. Låsfunktion A och C var mer komplicerade i detta 
moment, då testpersonen var tvungen att sätta handtaget mot magen som stöd, 
för att sedan använda båda händer för att växla klinga.  
 
Vi blev också förvånade över att låsfunktion C fick ett såpass lågt testbetyg, 
eftersom diskussionerna under gruppintervjun visade tecken på att det var många 
som gillade denna låsfunktion, då de kunde se hur klingan skulle monteras i 
handtaget. Deltagarna ansåg att det gav en trygghetskänsla, som inte var lika 
påtaglig hos de andra funktionsmodellerna. Testpersonerna ansåg också att 
låsfunktion C var den snabbaste lösningen vid byte av klinga. Vi kan därmed 
konstatera att värdet av att snabbt kunna växla klinga, är lägre prioriterat än vad vi 
trodde innan testet. Anledningen till detta motsägelsefulla resultat tror vi beror på 
reglagets klumpighet och placering, vilket också deltagarna påpekade. Möjligtvis 
hade resultatet sett annorlunda ut om utformningen av låsfunktion C hade gjorts 
med en smidigare lösning och placering av reglaget. 
 
Resultatet vi fick in från modelltestet anser vi som tillförlitligt då deltagarna 
tillhörde den yrkesgrupp av snickare som i högre grad använder sig av handsågen, 
till skillnad från vanliga byggnadssnickare. Deras erfarenhet i användningen av 
verktyget tror vi bidrar till åsikter med mer eftertanke och ett större djup, vilket 
höjer kvalitén på det insamlade materialet. 
 

7.3 Diskussion: designprocessen 
Tillvägagångssättet för framtagningen av vårt slutgiltiga förslag för det nya 
handtaget var väl genomtänkt vilket gjorde att arbetet fortskred enligt planen. 
Förundersökningarna som gjordes i inledningen av arbetet var tidskrävande men 
visade sig fördelaktiga under projektets gång. Det svåraste i vår designprocess var 
idégenereringen. Eftersom vi jobbat med produktutvecklingsprojekt tidigare vet vi 
av erfarenhet att man inte kan jäkta fram bra idéer. Etappen brainstorm och 
idéskissning gavs därför stort utrymme i vår planering: vi tyckte att det var bättre 
att skynda långsamt för att säkerställa att de idéförslag som framkom var 
välgrundade och genomtänkta. 
En annan aspekt som gjorde denna etapp än mer komplex, var att vi ville ha klara 
skillnader i funktionsmodellerna som skulle tas fram och användas i modelltestet. 
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Till en början hade vi förhoppningar om att få fram fem olika funktionslösningar, 
men många av våra idéer kasserades då dessa krävde mer utrymme än vad 
såghandtaget vi utgick från erbjöd. Framtagningen av funktionsmodellerna gick 
relativt snabbt då vi hade en modellverkstad att tillgå där våra behov av såväl 
material som utrustning tillgodosågs. 
Tack vare modelltestet med slutanvändarna fick vi fram viktiga synpunkter och ett 
underlag för hur slutprototypen skulle utformas. Eftersom vårt slutgiltiga förslag 
skulle tillmötesgå slutanvändarnas krav på utformning för handtaget hade vi inte 
några förutfattade meningar om hur handtaget skulle kunna komma att se ut. Det 
tankar vi hade innan arbetet inleddes var på vilka sätt vårt förslag skulle kunna 
göras mer kostnadseffektivt, genom exempelvis få komponenter och låga 
monteringskostnader, vilket vi också tycker att slutresultatet lever upp till. 
 
Vår största utmaning i arbetet var CAD-arbetet som visade sig var svårare än vad 
vi förväntat oss. Främsta anledningen till det var de komplexa formerna handtaget 
består av. Detta tvingade oss att använda verktyg i programmet som vi inte jobbat 
med tidigare och därför motsvarar inte vår CAD-modell till fullo de ambitioner i 
ytjämnhet och kvalité som vi hade önskat. Vårt utformningsarbete styrdes också i 
hög grad av Bahcos designguide, vilket försvårade vårt arbete med att framhäva de 
semantiska egenskaperna utifrån eget tycke, genom begränsningar i färg- och 
formval. Vi tycker trots det att vårt arbete och det slutgiltiga förslaget besvarar 
frågeställningarna och förhåller sig till de riktlinjer SNA har för handtaget.  
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8 Metoddiskussion 
I kapitlet metoddiskussion redogör vi för och motiverar de val av metoder som 
använts för att söka svar på våra frågeställningar. Vi beskriver här varför vi valt 
just dessa metoder, samt tankar kring ifall arbetet hade kunnat utföras på ett 
annorlunda sätt. 

8.1 Uppstartsmöte och förundersökningar 
Vi, liksom vår uppdragsgivare, ansåg att ett uppstartsmöte var en god idé att inleda 
vårt examensarbete med. Genom uppstartsmötet fick vi en chans att beskriva 
ramarna för vårt examensarbete och vår uppdragsgivare förklarade vad SNA ville 
få ut av det uppdrag de givit oss. På så vis kunde vi tillsammans klargöra vad som 
skulle göras och vilka förväntningar vi hade på varandra. Vår uppdragsgivare 
kunde också med sin erfarenhet ge oss råd kring hur vi skulle kunna angripa vissa 
komplikationer som var vanligt förekommande i projekt lika det vi skulle utföra. 
 
Med mötet som utgångspunkt fortskred arbetet och vi ansåg att nästa steg var att, 
genom en förundersökning, skaffa oss information och kontakter som skulle vara 
till hjälp under arbetet. Att göra denna förundersökning har flera gånger visat sig 
gynnsamt och vi kan konstatera att arbetet tack vare det flutit på och har kunnat 
genomföras på ett effektivt sätt. 
 

8.2 Enkätundersökning 
Eftersom vår första frågeställning syftade till att skaffa oss en generell uppfattning 
om hur slutanvändarna upplevde BHS. Metoden enkätundersökning kändes 
därför självklar för oss. Genom svar från stickprov ur målgruppen fick vi in 
mätbar data som hjälpte oss att besvara vår första frågeställning.  
 
Trots vårt strategiska val av plats för undersökningen och våra noggranna 
förberedelser, tog enkätundersökningen längre tid än vad vi trodde. Vi tror dock 
inte genomförandet av enkätundersökningen kunde ha gjorts mer effektivt eller 
givit oss ett annat resultat, om vi utfört undersökningen på ett annat varuhus. 
Detta grundar vi på vår uppfattning om att intresset, för såväl undersökningen 
som produkten i fråga, var väldigt lågt. Det låga intresset från vår målgrupp 
märktes redan efter ett fåtal försök på fältet. Vi försökte byta strategi genom att 
komma i kontakt med större företag, som kunde erbjuda en arbetsplats där många 
av deras anställda arbetade. Tyvärr var intresset även här bristfälligt och gav ingen 
framgång. Trots motgångarna i enkätundersökningen tror vi inte att något annan 
metod varit mer effektivt. 
 
Mycket arbete lades ner på enkätens utformning, för att försäkra oss om att få in 
den information vi sökte. Trots detta så märkte vi under sammanställningen av 
materialet att information om hur stort företag varje deltagare arbetade på, hade 
gett oss ytterligare en dimension i analysen. 
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8.3 Gruppintervju 
Vi ville få veta vilka aspekter som är viktiga för en handsåg, för att därefter kunna 
utforma vårt slutgiltiga förslag, så att det stämde överens med slutanvändarnas 
åsikter och krav. Vårt val av metod blev därför att utföra en gruppintervju i 
samband med ett modelltest där ett antal professionella snickare skulle delta. Detta 
var något vi hade planerat att utföra redan från första början, eftersom det är 
viktigt att arbeta nära slutanvändarna i projekt av denna karaktär. Vi hade planerat 
att, genom enkätundersökningen, försöka komma i kontakt med ett företag som 
skulle vara intresserade av att ställa upp på denna gruppintervju. Men som vi 
nämnde tidigare var intresset väldigt lågt och vi fick tänka i nya banor. Vi fann en 
vidareutbildning för snickare på Nässjö Lärcenter med titeln Renovering och 
ombyggnation. Snickarna som gick denna utbildning lämpade sig bra för vår 
undersökning då gruppen hade god spridning i ålder, nationaliteter och 
yrkeserfarenhet. 
 
En svaghet med gruppintervjuer är att resultatet kan vara styrt av grupprocesser, 
där de mer dominanta individerna tar överhand och påverkar övriga 
gruppmedlemmar. Vi valde därför att låta gruppdeltagarna få ett varsitt formulär, 
där de enskilt kunde gradera våra funktionsmodeller efter eget tycke. Vi ansåg 
också att resultatet kunde bli missvisande om vi visade det befintliga handtaget i 
BHS, vid det inledande skedet av gruppintervjun och väntade därför med detta 
tills i slutet av mötet. Vår egen närvaro är en tredje faktor som kan styra resultatet. 
Vi förhöll oss därför passiva under gruppintervjun och lät deltagarna själva 
diskutera de olika funktionsmodellerna med varandra medan vi antecknade det 
som sades. Metoden gruppintervju gav oss ett resultat som förhoppningsvis inte 
blivit för mycket påverkat av de nämnda faktorerna och ett underlag som ger en 
god bild av slutanvändarnas krav på den framtida produkten. 
 
För att försäkra oss om att resultatet verkligen är tillförlitligt hade det varit 
önskvärt att genomföra flera gruppintervjuer. Men eftersom intresset från vår 
målgrupp försvårade möjligheterna att hitta lämpliga deltagare, hade detta tagit för 
lång tid. Dock anser vi att de personer som deltog i den genomförda 
gruppintervjun var representativa för målgruppen. De tillhör en kategori av 
snickare som arbetar mycket med renovering av gamla objekt och därför använder 
klassiska hantverksmetoder och därmed handverktyg i större utsträckning än 
andra kategorier av snickare. 
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8.5 Designmetod 
Vårt upplägg för designprocessen är välarbetat och följer en arbetsgång som vi 
behärskar tack vare vår utbildning. Förutom värdefulla tips som vi fick från vår 
uppdragsgivare på SNA, finns också material i vår litteratursökning som styrker 
vårt tillvägagångssätt. Designprocessen känns logiskt uppbyggd vilket har bidragit 
till ett naturligt flöde i arbetsgången. 
 
Det sätt som denna designprocess skiljde sig från våra tidigare erfarenheter från 
andra utbildningsprojekt, var etappen där vi tog fram funktionsmodeller för att 
testa på slutanvändarna. Denna del i designprocessen kanske inte är lika påtaglig 
vid framtagning av möbler, men för detta projekt kändes den absolut nödvändig 
då vårt slutresultat med största sannolikhet hade sett annorlunda ut om vi inte 
genomfört modelltestet. 
 
Att använda CAD-program och 3D-printer för framtagning av slutgiltig prototyp 
motiveras av att CAD-programmet som användes i projektet ger en bra bild av 
hur produkten ser ut och funktionerna kan där provas visuellt. Eftersom 
produkten är så pass komplex hade det varit svårt och orimligt tidskrävande att ta 
fram en handtillverkad slutprototyp vilket motiverar vårt val att skriva ut modellen 
i 3D-printer. 
 

8.6 Utvärdering: syfte och frågeställningar 
Resultatet som vi fått fram genom våra undersökningar samt den slutgiltiga 
prototypen tycker vi svarar upp till vårt syfte och frågeställningar. 
Resultat presenterar en bild som inte överensstämmer med den problembakgrund 
SNA beskrivit för oss och vi tror därför att det kan vara intressant och av stor vikt 
för SNAs fortsatta arbete med produkten. 
 
Arbetet har haft stort fokus på slutanvändarna och vi anser att det slutliga 
förslaget lever upp till deras önskemål om produktens utformning. Vi har också 
strävat efter att utforma vårt förslag så kostnadseffektivt som möjligt utan att 
försumma den kvalitetsnivå SNA vill tillhandahålla sina slutanvändare. Tack vare 
ett gott samarbete och kontinuerlig kontakt med vår uppdragsgivare på SNA 
stämmer vårt resultat överens med uppdragsgivarens förväntningar och är en god 
grund för ett fortsatt utvecklingsarbete med det nya handtaget. 
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9 Slutsatser och rekommendationer 
 
Under vårt arbete har vi fått en klarare bild av SNAs problem med BHS. Till viss 
del är priset en påverkande faktor och idén med en billigare instegsprodukt kan 
vara ett steg i rätt riktning. Dock tror vi inte att det är lösningen på hela problemet 
då vår undersökning visar att slutanvändarna inte är medvetna om BHS fulla 
potential. En marknadsföringsundersökning i större skala vore en god idé att 
genomföra då vi tror att problemet snarare ligger inom detta område än i 
produktens pris. 

Ytterligare en orsak till problemet är att yrkesmännen tillämpar batteridrivna 
verktyg vid arbetsmoment där handsågen förut sågs som det självklara verktyget 
att använda.  
 
Vår prototyp bör ses som ett första steg i utvecklingen av ett nytt handtag som ska 
fungera som en instegsprodukt. Vi har försökt att utforma den på ett 
kostnadseffektivt sätt men förslaget kan säkerligen utvecklas ytterligare inom detta 
område. 
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o Sett den i butik 22st 

o Använt den vid ett flertal tillfällen 
1st 
 

 

o Har aldrig sett den 10st 

o Använt den vid ett fåtal tillfällen 
7st 
 

11 Bilagor  
   Bilaga 1(1 av 6) 

 

Utvärderad enkät 

 
Detta är sammanställning på de svar vi fick in under enkätundersökningen.  
För varje fråga med givna svarsalternativ redovisas hur många som kryssat för 
respektive alternativ. För de frågor där undersökningsenheten har möjlighet att 
skriva en motivering har vi sammanställt alla de motiveringar vi fick in för 
respektive fråga. 
Diagrammen (blad 5/6 och 6/6) visar den procentuella fördelningen på de svar vi 
fick in. 
 
 
Kryssa i det alternativ som låter bäst och motivera gärna! 
1. Hur välbekant är du med produkten?  
 
 
 
 
2. Hur viktig är hand-ergonomin för en handsåg? 

o Inte alls viktig 1st 

o Mindre viktig 8st 

o Obetydlig 6st 

o Viktig 22st 

o Mycket viktig 3st 
 

Motiver ing :  
• Bra vid vissa tillfällen att ha ett riktigt handtag. 
• Blir lättare att få ett bra resultat. 
• Används inte mycket. 
• Använder sällan, mest eldrivet. 
• Det är så pass lite den används. 
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o Nej 35st o Ja 5st 

   Bilaga 1(2 av 6) 
3. Vad anser du om funktionen att kunna byta sågklinga? 

o Mycket nödvändig 4st 

o Ganska nödvändig 12st 

o Varken eller 19st 

o Ganska onödig 5st 

o Mycket onödig 0st 
 
Motiver ing :  

• Både bra och dåligt. 
• Använder inte fogsvansen så mycket nu förtiden. 
• Bra med olika längder. 
• Kommer bort. 
• Beror på vad ett nytt blad kostar. 

 
 
 
4. Vad anser du om priset för “Bahco Handsaw System”? 

o Mycket lågt 0st 

o Ganska lågt 3st 

o Överkomligt 18st 

o Ganska högt 17st 

o Mycket Högt 1st 
 
Motiver ing :  
Engångssåg kostar betydligt mindre. 
 
5. Hur många handsågar/klingor uppskattar du att du förbrukar under ett 
år? 
 
2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4-5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5-10, 10, 10, 
12-15, 20, 25, 50, 50, 100 
 
6. Har du köpt och/eller använder denna produkt? 
    
 
 
Om du svarade JA; gå vidare till fråga 9. 
Om du svarade NEJ; besvara endast fråga 7 och 8. 
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o Nej 14st o Ja 20st 

        Bilaga 1(3 av 6) 
7. Av vilken anledning har du ej investerat i produkten? 
 
Motiver ing :  

• Aldrig sett den. 
• Dyr. Används sällan. 
• Inte sett behovet riktigt. 
• Har inte sett den. 
• För dyr. 
• Gammal rutin. 
• Använder till gips. 
• Har bara inte blivit så men skulle vilja testa. 
• Priset. Användningsområdet för litet. 
• Har inte sett produkten i butik. 
• Jag använder den inte. 
• Aldrig varit i behov av en. 
• Inte sett. Inte behövt. 
• Gammal vana. 
• Använder inte handsåg så ofta. 
• Dyr. Ser inte fördelen med att byta blad. 
• För dyr. 
• Inte upptäck den i butik. 
• Ej kollat på denna innan jag idag såg den. 
• Dyr. 
• Dyr. Inget behov. 
• Priset. 
• Priset. 
• För dyr. 

 
8. Om det fanns en enklare/billigare variant med samma funktion hade du 
då övervägt att investera i en sådan? 
 
    Inget svar 1st 
 
Vad anser  du vara e t t  r iml ig t  pr is?  
100, 100, 100, 100, ca 100, 100-150, 150, 150, 150, 150, 150,150-200, 250, ca 400 
handtag + klinga, 400 handtag + klinga, halva priset. 
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o Nej 1st o Ja 4st 

o Nej 1st o Ja 4st 

        Bilaga 1(4 av 6) 
9. Av vilken anledning valde du att investera i produkten? 
 
Motiver ing :  

• Fick den av skolan. 
• Chefens köp. 
• Fick den från skolan (bygg) 
• Testa hur den var. 

 
10. Har produkten levt upp till dina förväntningar? 

 
 
 
Motivering: Inga kommentarer från undersökningsenheterna. 
 
11. Vilka fördelar/nackdelar ser du med produkten? 
 
Förde lar :  

• Går att byta klinga. 
• Skön att hålla i under sågning. 
• Bra att arbeta med. 
• Väldigt skön! 

 
Nackdelar :  

• Dyr. 
• Svår att såga med vänster på en högersåg. 
• Priset. 
• För dyr. 
• Dyr, använder den lite. 

 
12. Hur tycker du systemet ”Bahco Handsaw System” är och fungerar? 

o Mycket dålig  

o Ganska dåligt  

o Varken bra eller dåligt  

o Ganska bra 5st 

o Mycket bra 
 
13. Skulle du rekommendera andra att köpa sågen? 
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   Bilaga 1(5 av 6) 

 
 
 
 
 

25%	  

55%	  

17%	  
3%	  

Hur	  välbekant	  är	  du	  med	  produkten?	  

Har	  aldrig	  se1	  den	   Se1	  den	  i	  bu6k	  

Använt	  den	  vid	  e1	  fåtal	  6lfällen	   Använt	  den	  vid	  e1	  flertal	  6lfällen	  

Antal	  deltagande	  enheter:	  40st	  	  

2%	  
20%	  

15%	  
55%	  

8%	  
Hur	  vik4g	  är	  hand-‐ergonomin	  för	  en	  handsåg?	  

Inte	  alls	  vik6g	   Mindre	  vik6g	   Obetydlig	   Vik6g	   Mycket	  vik6g	  

Antal	  deltagande	  enheter:	  40st	  

10%	  

30%	  

47%	  

13%	   0%	  Vad	  anser	  du	  om	  funk4onen	  a=	  kunna	  byta	  sågklinga?	  

Mycket	  nödvändig	   Ganska	  nödvändig	   Varken	  eller	  

Ganska	  onödig	   Mycket	  onödig	  

Antal	  deltagande	  enheter:	  40st	  

0%	   8%	  

46%	  

44%	  

2%	  Vad	  anser	  du	  om	  priset	  för	  "Bahco	  handsaw	  system	  	  
(ca	  250-‐300	  kr/handtag)?	  

Mycket	  lågt	   Ganska	  lågt	   Överkomligt	  

Ganska	  högt	   Mycket	  högt	  

Antal	  deltagande	  enheter:	  40st	  

12%	  

88%	  

Har	  du	  köpt	  och/eller	  använder	  denna	  produkt?	  

Ja	   Nej	  

Antal	  deltagande	  enheter:	  40st	  

57%	  

40%	  

3%	  Om	  det	  fanns	  en	  enklare/billigare	  variant	  med	  samma	  
funk4on	  hade	  du	  då	  övervägt	  a=	  investera	  i	  en	  sådan?	  

Ja	   Nej	   Ej	  svarat	  

Antal	  deltagande	  enheter:	  40st	  



Bilagor 

44 

        Bilaga 1(6 av 6) 

 

 
 
 
 
 
 

83%	  

17%	  Har	  produkten	  levt	  upp	  4ll	  dina	  förväntningar?	  

Ja	   Nej	  

Antal	  deltagande	  enheter:	  5st	  

100%	  

Hur	  tycker	  du	  systemet	  "Bahco	  Handsaw	  system"	  är	  och	  
fungerar?	  

Mycket	  dåligt	   Ganska	  dåligt	   Varken	  bra	  eller	  dåligt	  

Ganska	  bra	   Mycket	  bra	  

Antal	  deltagande	  enheter:	  5st	  

80%	  

20%	  Skulle	  du	  rekommendera	  andra	  a=	  köpa	  sågen?	  

Ja	   Nej	  

Antal	  deltagande	  enheter:	  5st	  
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Funktionsanalys                   Bilaga 2 
Detta är vår funktionsanalys
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Bilaga 3(1 av 3) 

Bildserie på infästning av klinga för 
funktionsmodell A. 
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Bilaga 3(2 av 3) 

Bildserie på infästning av klinga för 
funktionsmodell B. 
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        Bilaga 3(3 av 3) 
  
Bildserie på infästning av klinga för funktionsmodell C. 
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Bildserie på infästning av klinga för slutprototyp. 
 

 

Bilaga 4 


