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Detta är ett av Upplandsmuseets moder
naste föremål UM40166. Det är insamlat 
vid en samtidsundersökning 2006/7 och 
är som sådant ett föremål som ska kunna 
berätta om vår tid. 

Men vad är det egentligen? Musei
tjänstemän har en viss förkärlek för att 
beskriva föremål efter deras yttre egen
skaper. På det viset är svaret på vad detta 
är för något att det är en rektangulär bit 
snabbstål som är 55 mm lång. Men ett 
föremål har också en proveniens - det 
kommer någonstans ifrån och har brukats 
av någon i någon situation. Denna bit 
snabbstål blir genast mycket intressantare 
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om vi kan lägga till att den kommer från 
Bahcos fabrik i Enköping och har använts 
i tillverkningen av skiftnycklar. Den är in
samlad i anslutning till den samtidsdoku
mentation som gjordes där i samband 
med att produktionen lades ner och flyt
tades utomlands. Fortfarande står man 
ändå frågande inför denna bit stål. Om 
jag lägger till att jag tolkar den som ett ex
empel på en ofta framförd uppfattning 
om att svenska industriprodukter står för 
kvalitet, på yrkeskunskaper och krop
pens användning i industriproduktion 
blir förhoppningsvis detta föremål ännu 
intressantare. 
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Föremålet är en tolk och användes för 
att granska måtten på delarna till skift
nycklar i Bahcos produktion. Tolken är 
helt enkelt en slag måttsats med vars 
hjälp form och storlek på en blivande 
skiftnyckel kan kontrolleras. Olika delar 
av skiftnyckeln framställdes separat och 
skulle i slutet av tillverkningen samman
fogas till ett verktyg. För att de skulle 
passa med varandra var kraven på preci
sion mycket högt ställda. Avvikelser på 
någon hundradels millimeter kunde få 
förekomma, men inte mycket mer än så. 

Redan från början salufördes skift
nycklarna från Enköping som en produkt 
av hög kvalitet. 1892 tog uppfinnare och 
fabrikör JP Johansson patent på den och 
påbörjade tillverkningen i den egna verk
staden. Den såldes på den internationella 
marknaden redan efter några år. Då salu
fördes den med orden "när vi nu derföre 
sända ut den 'Svenska Stålskiftnyckeln' i 
marknaden, äro vi fullt övertygade att 
densamma skall blifva en välkommen 
nyhet för alla förbrukare af dylika verk
tyg, i synnerhet som den är tillverkad 
med största noggrannhet och af bästa 
svenskt stål" .1 För många hantverkare och 
hemmafixare är namnet Bahco idag syno
nymt med kvalitet, i Sverige såväl som i 
många andra länder världen över. 

Att vara tillverkare av vad som anges 
vara marknadens bästa handverktyg, för
pliktigar naturligtvis. Och ger råg i ryg
gen. För de som arbetade i Bahcos fabrik i 
Enköping var kvaliteten en del av yrkes-

Kvalitet som kännetecken. Reklamskylt från 1930-
talet i f P-sällskapets ägo. 

identiteten. I en av de intervjuer som gjor
des för museets räkning i samband med 
nedläggningen av tillverkningen, förkla
rade en av dem som var anställda hur det 
ingick i insocialiseringen på arbetsplat
sen: 
Man var stolt över det man gjorde. Man var 
stolt över de där skiftnycklarna, över de där 

tängerna som kanske inte betyder så mycket 

för gemene man. Men för alla de som stod och 
gjorde dem så betydde de mycket. Och det 
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Måtten på löpare kontrolleras med hjälp av tolkar. 

fick man inpräntat i sig från början. Vi står för 

kvalitet, vi ska inte göra några skitsaker, utan 

det var flaggan högt och raka ryggar. 

Kvalitetstänkandet genomsyrade varda
gen på Bahco, både som ledordet framför 
andra för att beskriva varumärket och 
som en faktor som skapade mer eller 
mindre goda arbetare. Den duktiga med
arbetaren tog ansvar för att den färdiga 
produkten uppfyllde högt ställda krav på 

kvalitet. Kvalitet betyder till viss del pre
cision. För att vi som använder skiftnyck
lar utan problem ska kunna rulla tum
men på ställskruven för att öppna och 
stänga huvuden, krävs det att den rörliga 
delen i huvudet ska glida lätt i sin skena. 

Det sätt på vilket verktygstillverkarna 
på Bahco kunde kontrollera att produk
terna hade hög kvalitet var genom ständi
ga kontroller. Efter att ett visst antal verk
tyg passerat genom en maskin, gjordes ett 
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Skaft mäts och deras mått antecknas i protokoll. 

kortare stopp för att kontrollera måtten 
på delarna. Det är i detta arbete som tol

ken användes. Jag citerar en bit ur mina 

egna anteckningar från ett av alla de be

sök som jag gjorde på Bahco: 

En av alla de som arbetar med att färdigställa 

löpare är Anita. Anita tar tre löpare åt gången 

och placerar dem i maskinerna. Den gulvita 

oljan sprutar ut ur munstycken. Det stänker 
lite på kläderna, och handskarna Anita har på 
sig är rejält blöta. [-]Anita tar 6 löpare, tar av 

sig sina oljiga handskar och börjar mäta. Hon 

har uppgifter om vilka måtten ska vara för 

varje kritisk del tillgängliga på papper, men 
det mesta sitter ändå i huvudet. Toleranserna 

är inte stora, det får skilja några hundradels 

millimeter från vad ritningarna anger. Med 

tolkar kontrollerar Anita att maskinerna har 

gjort vad som förväntas . Hon för in löparen i 
tolkarna och kollar så de inte glappar, inte 
överstiger max- och minivärden eller rent av 
inte kommer in i tolken. 
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Att göra bra ifrån sig på arbetet är att hålla 
kvaliteten hög. Den medarbetare som slar
var med kontrollerna och inte gör korrige
ringar i maskinerna om något skulle vara 
fel, får tillbaka verktygsdelarna för att 
justera om dem. Det försenar tillverkning
en och ger dessutom merarbete för flertalet 
av de anställda. Den som är duktig kan 
dessutom, som Anita i citatet ovan, se med 
ögonen eller känna med handen om någon 
del inte håller måtten. Mycket av kontrol
len sker utan tolkar eller andra mätverk
tyg. Men även när tolken används är det 
ögonen och händerna som avgör om de
larna får godkänt och kan passera vidare 
genom tillverkningens många stationer. 

Ett högmekaniserat industriarbete är 
således inte ett arbete där maskinerna ta
git över helt. Det kräver fortfarande en 
människa med hörsel, syn och kännande 
händer för att det ska fungera. För att 
kvaliteten på Bahcos verktyg skulle hål
las på en hög nivå, var den anställdas 
sinnen av mycket stor betydelse. Med 
hjälp av bland annat en tolk fick Anita 
och hennes kollegor kontrollera att talet 
om kvalitet inte bara var tomma ord. På 
detta sätt tolkar jag tolken som ett uttryck 
för kvalitetstänkande på det som en gång 
var Bahco verktyg i Enköping, som en på
minnelse om vilken vikt den vakna och 
sinnliga arbetaren har i en industri även 
om maskiner och datorer finns i till
verkningen samt att den duktiga in
dustriarbetaren är den som förmår an
vända sina sinnen i kvalitetens tjänst. 
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