
 

 F
lera inköpare och säljare i fack-
handel anser att bågsågen är 
på väg bort från byggarbets-
platsen. Att den de senaste 10 
till 15 åren har konkurrerats ut 

av eldrivna sågar, exempelvis tigersågen. 
Men på NCC:s bygge i Sundbyberg är bågså-
gen fortfarande i allra högsta  grad ett verktyg 
att räkna med. Lagbasen Bosse Johansson 
tycker att bågsågen är ett bra komplement.

– Det är jobbigt att ta med sig sladdar när 
man ska förflytta sig mellan fem och sex 
gånger på en timme, säger han.

Men visst finns det en generationsskillnad. 
De yngre byggnadsarbetarna  gillar den inte 
lika mycket som de äldre. Rikard Lindkvist, 
29, sågar av reglar med bågsågen, men inte 
så mycket mer.

– Annars blir det mycket cirkelsåg och 
sticksåg, förklarar han.

Hemligheten bakom en bra bågsåg hand-
lar till stor del om bladspänning. Att stom-
men är stabil, så att bladet blir lagom spänt. 
Bågsågen får inte vara för mjuk eller klen. 
Andra viktiga kriterier är bladbyte, grepp 
och fäste.

Den vanligaste bågsågen som säljs på 
marknaden och används på  byggarbetsplat-
serna heter Bahco Force Ergo (30 tum). Det 

Den vanligaste bågsågen är också den bästa. Vinnarsågen i testet heter 
Bahco Force Ergo. ”De andra sågarna kan ju inte tävla med Rolls-Roycen”, 
säger snickaren Tommy Wennman.
TEXT KATARINA CONNHEIM  FOTO ANNA SIMONSSON OCH ANKI SYDEGÅRD

SÅGADE SIG RAKT    
TILL FÖRSTA PLATS

Bland de yngre används bågsågen mest till att såga av reglar. Samuel Tervanen provar Ironsides såg som fick betyget två i testet.

TEST BÅGSÅGAR
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G-MAN

89 kronor

4,0

4,0

4,0

3,5

”Bra grepp”
”Godkänd”
”Dåligt med plastbygeln vid hand-
taget”

Pris

Bladspänning

Bladbyte

Grepp

Fäste 

Kommentarer

Slutbetyg

BAHCO FORCE ERGO (30 TUM)

184 kronor 

5,0

4,5

4,5

4,5

”Bra spänning” 
”Lätt att byta blad”
”Bästa sågen”
”Bra grepp”

BAHCO FORCE (24 TUM)

 
173 kronor

4,5

4,0

4,5

4,5

”Stabil och säker”
”För liten” 
”Fungerar bra där det är lite 
ont om utrymme”

IRONSIDE

79 kronor (exkl. moms)

3,0

1,5

2,5

2,0

”För trång bygel” 
”För lätt”
”Riktigt dåligt med skruv och 
mutter vid bladbyte”
”Fladdrig”

STANLEY

76 kronor

3,0
  
2,5
 
2,0

2,5

”Inte bra med vingmutter vid 
handtag”
”Trångt med handskar” 
”Fladdrig”

LUX

129 kronor

2,5

3,5

2,0

2,0

”Skräp” 
”Lätt att byta blad”
”Greppet är för sladdrigt”

WISENT

129 kronor

2,5

1,5

2,0

2,0

”Otymplig” 
”Dåligt grepp”
”Svårt med byte av blad”

är också den såg som får bäst betyg i Bygg-
nadsarbetarens test. Snickarna ger den topp-
betyg för bladspänningen. Den har tyngd. 
Dessutom är den stabil och kraftig.

– Den är skön. Det blir i alla fall rakt när 
jag sågar, säger snickarlärlingen Samuel Ter-
vanen.

Greppet är bra och bladbytet går smidigt. 
Ett stort plus är fästet, som snickarna upple-
ver som säkert. Det fi nns inga muttrar som 
kan falla av.

– Piggarna sitter fast. Det är enkelt att 
skruva bort bladet. Det är bara att vrida på 
vredet så släpper bladet, säger Tommy Jans-
son.

Bahcos lillasyster (24 tum) får också bra 
betyg. Övervägande fyror och femmor. Men 
här tycker de fl esta att den är för liten. Ett 
plus är att den kan vara bra i trånga utrym-
men.

Uppstickaren G-man är nästan hundra-

lappen billigare än Bahco och för det relativt 
låga priset får man ändå en ganska bra såg.

– Den är hyfsad. Det fi nns inget som 
lossnar och bladbytet är bra, säger  Tommy 
Wennman.

Sedan är det slut på bra sågar. De återstå-
ende fyra sågarna i testet är värdelösa, tycker 
snickarna. Ironside upplevs som fl addrig och 
det är krångligt med bladbytet.

–Skruven sitter vid fronten och man måste 
ha med sig skruvmejsel för att byta blad. Jag 
tycker att den är sämst, säger Rikard Lind-
kvist.

Det är också risk att muttrarna vid fästet 
trillar av. Hela sågen känns instabil.

– Det är risk att den blir krokig om den 
åker i backen, säger Tommy  Wennman.

Stanley får också genomgående låga 
betyg. Ett stort minus är vingmuttern vid 
fästet som snickarna irriterar sig på. Ris-
ken är stor att den trillar av. Handtaget, by-

BAHCO FORCE (24 TUM)BAHCO FORCE ERGO (30 TUM)

’’Det sjunger inte i 
sågen. Släng den i 
Sverkers soptun-
na.’’

geln, är för trång och det är svårt att få in 
vinterhandskarna.

– För min del får de gärna ta bort bygeln, 
säger Bosse Johansson.

Wisent och Lux är lika dåliga. Wisent är 
för liten, otymplig och  har dåligt grepp. Hos 
Lux är bladspänningen för mjuk. Det blir 
inte något motstånd.

– Det sjunger inte i sågen. Släng den i Sver-
kers soptunna, säger Tommy  Wennman. ●
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G-MAN

89 kronor

4,0

4,0

4,0

3,5

”Bra grepp”
”Godkänd”
”Dåligt med plastbygeln vid hand-
taget”

Pris

Bladspänning

Bladbyte

Grepp

Fäste 

Kommentarer

Slutbetyg

BAHCO FORCE ERGO (30 TUM)

184 kronor 

5,0

4,5

4,5

4,5

”Bra spänning” 
”Lätt att byta blad”
”Bästa sågen”
”Bra grepp”

BAHCO FORCE (24 TUM)

 
173 kronor

4,5

4,0

4,5

4,5

”Stabil och säker”
”För liten” 
”Fungerar bra där det är lite 
ont om utrymme”

IRONSIDE

79 kronor (exkl. moms)

3,0

1,5

2,5

2,0

”För trång bygel” 
”För lätt”
”Riktigt dåligt med skruv och 
mutter vid bladbyte”
”Fladdrig”

STANLEY

76 kronor

3,0
  
2,5
 
2,0

2,5

”Inte bra med vingmutter vid 
handtag”
”Trångt med handskar” 
”Fladdrig”

LUX

129 kronor

2,5

3,5

2,0

2,0

”Skräp” 
”Lätt att byta blad”
”Greppet är för sladdrigt”

WISENT

129 kronor

2,5

1,5

2,0

2,0

”Otymplig” 
”Dåligt grepp”
”Svårt med byte av blad”

SÅ HÄR GJORDE VI:

Vi köpte sju olika modeller av bågsågar 
som vi hittade i fack- och detaljhandel.
Urvalet gjordes efter samråd med 
snickare och fackhandel. Vi gör inte 
anspråk på att testa alla märken som 
fi nns på marknaden. Priserna är inklusive 
moms, förutom Ironside, som bara 
fi nns till salu i fackhandeln, vars pris är 
exklusive moms.
Åtta snickare på en byggarbetsplats i 
Stockholm har använt alla bågsågarna 
i cirka tre veckor. De har betygsatt 
bågsågarna där 1 är sämst och 5 är bäst. 
Redaktionen har sedan satt slutbetyg 
och vägt in priser, snickarens betyg och 
kommentarer.

Testlaget, från vänster: Tommy Karlsson, Samuel Tervanen, Bosse Johansson, Tommy Jans-
son, Rikard Lindkvist, Alexander Edin, Jimmy Tiljander och Tommy Wennman. 
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FLADDRIG


