
Allt började i värdshusets kök
När värdshuset i Finspång var till försäljning slog 
Stephan till. Tillsammans med den kockutbilda-
de sonen Andreas drev de verksamheten i sex år.

Under en resa till Tyskland fick Stephan syn 
på ett intressant grillgaller. Väl tillbaka i Fin-
spång tog han kontakt med Ari Leidelöf på Sapa 
Heat Transfer, som hjälpte honom att ta fram en 
egen ugnsplåt som liknande grillgallret.

Visionen var att skapa en plåt med unik 
aluminiumlegering som alstrar värme och som 
dessutom är mycket enkel att göra ren. Plåten 
skulle vinna både tid och ge saftigare mat, dess-
utom skulle den minska arbetsmomenten inom 
storköksindustrin. 2010 fick iPinium patent på 
sitt koncept.

Plåten testades med fantastiskt slutresultat 
i köket på värdshuset och blev startskottet för 
en rad innovationer som nu bildar den breda 
produktkartan för iPinium. 

Brett utbud
Idag finns bland annat kantiner, bakplåtar, grill-
galler, potatisbakare och äggstekare i det unika 
materialet. Dessutom finns nu även det paten-
terade upptiningsskåpet Tina, delägt av iPinium, 
i sortimentet.

Målgruppen är främst storkök och restau-
ranger, men även privatpersoner.

– Det är verkligen spännande att se att folk i 
branschen börjar förstå hur våra produkter kan 

revolutionera deras vardag. När Andreas börja-
de jobba i bolaget innebar det en direktkontakt 
med slutanvändaren, så som exempelvis kom-
muner och restauratörer. Detta har haft avgö-
rande betydelse då vi fått fantastisk respons på 
våra demonstrationer från främst Norrköpings 
kommun. Vi har även nöjet att ha betydande 
avtal med ett flertal kommuner, däribland Fin-
spångs kommun, säger Stephan Forsström.

Framgångar utomlands 
iPinium är etablerade på en mängd orter runt 
om i landet och den nystartade säljenheten 
skapar optimala möjligheter till ökad mark-
nadsföring. 

Företaget finns sedan ett par år tillbaka i 
Frankrike och USA och exporterar även till Ja-
pan. Nyligen gjordes ett Kinabesök och diskus-
sioner förs för etablering i Norge, Dubai, Ma-
rocko och Qatar. 

– Trots att vi jobbar internationellt är jag 
väldigt mån om att använda lokala företag så 
långt det är möjligt. All vår plåt kommer från 
Sapa Heat Transfer. Jag använder även lokalt 
tryckeri och reklambyrå. Jag får snabbt gensvar 
och har bättre kontroll genom alla led. 

– Drömmen är att vårt helhetskoncept ska 
bli den vedertagna normen inom storkök och 
i restaurangbranschen, avslutar Stephan Fors-
ström.

När Stephan Forsström sade upp sig 
på Electrolux Marine hade han redan 
visionen om en revolution inom stor-
köks- och restaurangsbranschen. 

Idag, 13 år senare, skördar egna 
bolaget iPinium stora framgångar, 
både i Sverige och utomlands.

Stephan Forsström  var med och tog fram pro-
dukten Tina för bland annat Electrolux Marine. 
Konceptet var ett upptiningsskåp som kapade 
upptiningstiden dramatiskt. Samtidigt blev slut-
resultatet likvärdigt med färskt. Det kunde även 
användas som kylskåp och dessutom tog det 
tio gånger mindre plats som ett normalt kylrum. 

– Produkten var gudomlig och verkligen en 
revolution på exempelvis kryssningsfartyg, där 
det är extremt snålt med utrymme. Men Electro-
lux valde att flytta sin verksamhet från Alingsås 
till Italien och då kände jag att det var dags att 
tacka för mig, säger Stephan Forsström som då 
var ansvarig för den marina verksamheten.
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Företag i Fokus
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iPiniums VD Stephan Forsström använder plåt från Sapa Heat Transfer till produktionen av företagets unika och framgångsrika 
ugnsplåtar. Nu har försäljningen tagit fart ordentligt, både i Sverige och utanför landets gränser.

iPinium från Finspång
har världen som arbetsplats
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