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Sapa Technology har investerat i två kraftfulla elektronmik-
roskop för sammanlagt 8 miljoner kronor. Det ena finns i 
Finspång. Det andra i ett helt nyöppnat kontor i USA, en 
marknad som växer kraftigt för företaget.

Det nya USA-kontoret ligger i staden Troy, utanför Detroit 
och invigdes den 5 april för att möta efterfrågan i Nord-
amerika. 

– Våra lokaler i Finspång är i det närmaste fulla. Vi 
behövde mer kapacitet. Samtidigt behövde vi komma 
närmare USA. Den nordamerikanska bilindustrin har 
vaknat till på bred front. Det händer mycket vad gäller le-
geringsutveckling och då är det nödvändigt att vara nära 
biltillverkarna. Den nya anläggningen kommer utan tvekan 
att ge oss konkurrensfördelar, säger Jan Strid, VD för Sapa 
Technology.

Företaget jobbar exempelvis mycket med komponenter 
till elbilstillverkaren Tesla, som snart kommer med en pris-
värd mellanklassbil. I Teslas modeller finns flera alumini-
umprofilbaserade delar från Sapa i ramverk, karosser och 
strukturkomponenter. 

Jan Strid nämner också framgångarna med Fords 
lighttruck F150 som blivit 400 kilo lättare tack vare an-
vändning av aluminium – samtidigt som den är betydligt 
bättre i krocktester än sina konkurrenter. Detta får givetvis 
fler tillverkare att titta närmare på aluminium.

– Man kan verkligen säga att vi har vind i seglen just nu, 
konstaterar Jan Strid.

Den nyöppnade filialen har i stort sett samma utrust-
ningsnivå som forskningscentret i Finspång. Där finns 
också ett liknande elektronmikroskop som i Finspång.

– Avdelningen i USA ska fungera parallellt med den 
i Finspång. Målet är att bygga upp samma kompetens, 
men det kommer att ta tid. Därför kommer vi i Finspång att 
stötta anläggningen i Troy med vårt kunnande.

I det nya elektronmikroskopet i Finspång kan man se 
partiklar på 0,7 miljondels millimeter, vilket innebär att 
man kan se ”klumpar” på tre atomer på riktigt bra prov. 

– Det är extremt bra. Vi kommer dock fortsätta använda 
vårt gamla mikroskopet så vi kan få ett ännu bättre flöde i 
projekten, avslutar Jan Strid.

SAPA TECHNOLOGY SATSAR 
NYTT USA-KONTOR OCH NYA ELEKTRONMIKROSKOP FÖR VÄXANDE MARKNAD

STANISLAW ZAJAC, TILL 
HÖGER PÅ BILDEN, ÄR 
CHEF FÖR ELEKTRONOP-
TISK METALLOGRAFI PÅ 
SAPA TECHNOLOGY. HAN 
FÖRKLARAR ATT DET ALLTID 
FINNS MIKROPARTIKLAR 
SOM ”BRÅKAR ME VARAN-
DRA” I OLIKA ALUMINIUM-
LEGERINGAR. DET NYA 
ELEKTRON MIKROSKOPET 
VISAR PARTIKLAR SOM ÄR 
0,7 MILJONDELS MILLI-
METER STORA, ALLTSÅ 
PÅ ATOMNIVÅ. MED 
MIKROSKOPET BLIR DET 
BETYDLIGT ENKLARE ATT 
AVSLÖJA FELKÄLLOR    I 
LEGERINGARNA. VD JAN 
STRID ÄR MYCKET NÖJD 
MED INVESTRERINGEN. 
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VD JENS ZETTERSTEDT HAR ORDET  
MÅNGA KONKRETA INSATSER ÄR PÅ GÅNG

Regeringen har nyligen tillsammans 
med oppositionen enats om en ny 
klimatpolitik, vilket säkert ingen av 
er missat. Det är, som jag ser det, 
en klar möjlighet för Energiriket. För 
att gå mot minskade fossila bränslen 
krävs mycket arbete för att lyfta fram 
alternativen och arbeta med ändrade 
beteenden. Där kan vi göra skillnad.

Jag har under våren träffat de flesta 
av våra medlemmar och ser att det 
finns mycket att göra hos flera och 
det är positivt. Vi har diskuterat kring 
Energiriket och de behov som finns 
hos era företag.  Det jag märker är 
en klar vilja att bli energi- och miljö-
effektivare. Ett bra exempel är Sapa 
Technology, som har ett miljöfokus i 
produkterna genom samarbete med 
Tesla (se artikeln på första sidan). Jag 
har även utifrån diskussionerna med 
er sett andra konkreta saker, bland 
annat så har ett intressant projekt 
kommit upp kring energilagring. Det 
är ett projekt som diskuteras och 

som skulle kunna bli riktigt intressant, 
även om det ännu är i sin linda. Det 
handlar om ett möjligt forskningspro-
jekt för att lagra högvärdig energi 
som sedan kan återanvändas.

Andra konkreta insatser är att vi 
nu planerar körschema för höstens 
energikartläggningar och energinät-
verk. Ni som kommer att vara med 
kontaktas inom snar framtid angåen-
de tidpunkt för uppstart. Studenterna 
från Linköpings Universitet (LiU) är 
redo att börja arbetet i höst. Energi-
riket kommer att vara med på olika 
tillställningar för att kommunicera 
projektet och visa upp oss. Exempel-
vis kommer vi att synas på mässan 
Finns i Finspång och sedan Vecka 
45, där vi kommer att vara värd för 
temat Hållbara Energisystem den 9 
november. Just nu arbetas det med ett 
program som snart är spikat.

Vi arbetar också med att komma 
igång med att utveckla ”Blixtlåset” 

som är uppfinnartävlingen för gymna-
sieungdomar. Jag vill passa på att 
välkomna Johanna Sivesson, som 
började hos oss den 1 juni och skall 
arbeta som företagskoordinator med 
Blixtlåset i fokus. 

Blickar vi framåt skulle det vara 
mycket intressant att lägga tid och 
kraft på det som kan utveckla regi-
onen och Finspång i form av energi 
och miljöteknik. Där är lagring av 
energi en av nycklarna till att minska 
klimatpåverkan. Det ska bli riktigt 
kul att få arbeta vidare med det efter 
sommaren. 

Jag vill passa på att önska er alla en 
trevlig sommar, så kör vi så det ryker 
i höst!


