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Forskar för att rädda liv i       trafiken
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KOLLAR FÖRAREN. På en skärm i forskningsbilen går 
bland annat att se hur föraren beter sig.

VÅRGÅRDA: Här är 
nischföretagen som vill 
lägga världen under 
sina fötter – och vara 
kvar i Vårgårda. 
Metodio och Mevisio 
hjälper arbetsplatser 
att hålla ordning på  
sina flöden, spara tid 
och tjäna pengar.

Att tid är pengar är en gam-
mal sanning, som fortfaran-
de är aktuell. Många företag 
men också kommuner och 
landsting använder strategin 
Lean, för att ha en så effek-
tiv produktionsprocess som 
möjligt.

De båda företagen Metodio 
och Mevisio har specialise-
rat sig på att skräddarsy och 
leverera Lean-tavlor till ar-
betsplatser. Metodios tavlor 
är förtryckta whiteboardar 
medan Mevisios tavlor är 
stora digitala touchskärmar. 

Ordning och reda
Mats Ljungqvist har tidiga-

re jobbat på Saab i Trollhättan 
och sedan som Lean-konsult. 
För några år sedan såg han 
ett behov hos sina kunder av 
whiteboardtavlor och även 
magnetark med eget tryck.

Det ledde till att han grun-
dade Metodio för fyra år se-
dan. Fram till i höstas fanns 
företaget i Prinfohuset och 
flyttade då till större lokaler 
på Centrumgatan.

– Visuell styrning är en av 
huvudprinciperna inom Lean.  
Vi säljer till hela Sverige, 
Europa och USA, säger Mats 
Ljungqvist.

Med hjälp av tavlorna har 
kunderna kontroll på exem-
pelvis produktion, kvalitet, 
leverans, säkerhet och miljö. 

Det är ordning och reda som 
sparar tid och därmed pengar.

– Vi har tavlor till alla ty-
per av verksamheter, till vil-
ket behov som helst, säger  
Hesam Rafei Lindblad.

Ska växa
Han är verksamhetschef 

på Metodio och den som 
numera har mest hand om  
whiteboardarna.

Mats Ljungqvist ägnar sig 
mer åt Mevisios digitala tav-
lor. Han grundade det före-
taget för cirka ett år sedan 
tillsammans med kollegan 
Marcus Wejderot i Stock-
holm.

– Man kommer åt tavlorna 
online och kan spara data, sä-
ger Mats när han beskriver 

fördelarna med de digitala 
Lean-tavlorna.

De båda systerföretagen 
sysselsätter än så länge sex 
personer – två i Vårgårda, 
tre i Stockholm och en i Bar-
celona.

– Vi har planer på att bli 
mycket större. Företaget ska 
växa utåt, marknaden ska va-
ra hela världen, men vi ska 
inte någonstans, säger Hesam 
Rafei Lindblad, som har flyt-
tat tillbaka till Vårgårda med 
sin familj på senare år.

Som ljuv musik
Han ser stora fördelar med 

att bo och arbeta här och är 
inställd på att fortsätta med 
det. Även kollegan Mats 
Ljungqvist framhåller för-

delen med att ha jobbet på 
promenadavstånd hemifrån.

– Alla de där minuterna jag 
sparar kan jag lägga på att 
utveckla företaget, säger han.

De orden är som ljuv mu-
sik för de båda Centerpoliti-
kerna Bengt Hilmersson och 
Mikael Larsson, vars besök 
på Metodio och Mevisio AT 
har hängt på.

– Man blir jätteglad. Fan-
tastiskt roligt att ha det stora 
i det lilla, säger riksdagsleda-
moten Mikael Larsson.

– Vi behöver ha tänkande 
företag på små orter, fyller 
Vårgårdas kommunalråd 
Bengt Hilmersson i.
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Deras tavlor spar 
tid och pengar
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65 TUM. Så stor är den digitala Lean-tavlarn bakom Hesam Rafei Lindblad och Mats Ljungqvist. Till höger de båda 
C-politikerna Bengt Hilmersson och Mikael Larsson.
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FÖRTRYCKTA FÄLT. Lean-tavlorna utformas efter kundens egna behov.Veoneer visade upp forsk-

ningsbilen på CES, en stor 
elektronikmässa i Las Vegas 
i januari. Veoneer Swedens 
vd Daniel Åhlström säger att 
responsen från biltillverkar-
na är bra.

Forskarna i Vårgårda är 

således på rätt väg.
– Det är det roligaste jobbet 

man kan ha, säger Christian 
Svensson.
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MOT FRAMTIDEN. Från vänster Stefan Andersson, Christian Svensson och Annika Larsson vid Veoneer Research & Innovation. Till höger Daniel                                          Åhlström, vd Veoneer Sweden AB.


