
 

 

 
Foto System 3R Vällingby 

14. 3R – Symbolen för överlevnad och framsteg 

   Jag åkte världen runt och höll föredrag om lösningar för överlevnad och framsteg i en 

värld där hjulen snurrade i ett allt snabbare tempo. Man tog inte hänsyn till utvecklingen 

på lång sikt. Mitt verktyg var 3R. Jag hade upptäckt att 3R kunde lösa de flesta av de 

problem som stod i vägen för en utveckling under ordnade former med syfte att rädda 

Jorden för kommande generationer. Läs vidare avsnitt 1. 3R Nyckeln till överlevnad och 

framsteg. 
   Mina erfarenheter från såväl stora som små företag inom tillverkningsindustrin visade 

stora brister i helhetssyn, vilket var negativt för både samhällets utveckling och för 

individen. När jag nu fick tillfälle att starta ett eget företag från grunden fick jag 

möjligheter att söka lösningar som skulle forma det hållbara företaget. 
   Verkstadsindustri och hantverk tillhör våra äldsta industrigrenar, med inrotade vanor 

och i många fall gammaldags tänkande. När jag på hemmamarknaden tog de första 

stapplande stegen i mitt företagsbygge fick jag ofta kommentaren att jag var för ung och 

oerfaren och att jag inte hade något att komma med. När det gällde åldern var det ett 

övergående handikapp. När det gällde erfarenheter så gällde det att visa på nya 

lösningar som gav snabba resultat för kunden utan stora investeringar. 
   När jag gjorde företagsbesök, var som helst i världen, begärde jag alltid att som första 

steg få göra en runda i verkstaden. Därefter kunde jag under ordnade former samla 

ansvariga personer och berätta om vilka förbättringsområden jag hade uppmärksammat. 

Jag kunde visa vilka förslag till lösningar som fanns för att öka produktiviteten, öka 

flexibiliteten, öka precisionen och dessutom gjorde jobbet roligare för medarbetarna. 
   Det gällde att främst sälja in nyttan med våra System 3R-produkter och inte fokusera 

på kostnaden. Den nödvändiga investeringen som krävdes för att uppnå det utlovade 

resultatet tjänades snabbt in.  
   Genom 3R-symbolen som alla kunde förstå och ta till sig öppnades dörren för vidare 

diskussioner och beslut om investering. Teori och praktik gick hand i hand.  
   Inom vårt egna företag var 3R-flaggan ständigt i topp för att påminna om den 

företagskultur som grundades på den självklarhet som 3R stod för i det dagliga jobbet. 

Brister i kunskap och bristande ordning och reda är det största hotet mot överlevnad och 

framsteg. Detta inte minst i tider av utmaningar från de globala klimatstörningarna.  
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