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Du jobbar med den. Den finns i bilar, 
broar och båtar. I hushållsprodukter, 
möbler och förpackningar, kläder och 
skor, datorer och mobiler, inom medicin 
och sjukvård. 
    Den kan vara mjuk som sammet och 
hård som flinta.
    Polymer är en fantastisk förening. 
Formbar. Funktionell. Och kostnads-
effektiv. Eller som Leo Baekeland, 
skapare av bakeliten, sade på sin tid: ett 
material som är överlägset det naturen 
själv lyckats skapa.

En LEVANDE 
förening



Plast är också det som förenar oss med 
våra medlemmar. 
    Vi älskar branschen, möjligheterna, 
företagarandan och uppfinningsrike-
domen. Och vi lägger all vår energi på 
att skapa plats och affärsmöjligheter för 
små och medelstora företag inom svensk 
plastindustri. Vi lobbar och bevakar. 
Servar och informerar.
    De flesta medlemmar kallar oss SPIF, 
vilket står för Svensk Plastindustriförening, 
en branschorganisation inom Svensk 
Industriförening. 

Plasten har som inget annat material påverkat vår välfärd och 
vardag, skapat debatt och glädje, affärsmöjligheter 

och designikoner.



Perstorp var först, med fenolhartsen isolit. 
Året var 1918. Idag finns över sjuhundra 
varianter av plast. Utvecklingen går vind-
snabbt. Konsumtionen ökar. Konkurrensen 
är knivskarp.
    Som medlem i SPIF får du löpande 
information om nya lagar, direktiv och 
förordningar. Du får hjälp med omvärlds-
bevakning och utbildningspaket. 
    Ditt företag marknadsförs dessutom på 
Plastportalen.se - inköparnas genväg till 
svenska plasttillverkare. 
    Vi hjälper dig att synas. Och vi ser till 
att göra oss hörda i viktiga branschfrågor.

Med rätt råvara och tillverkningsmetod kan 
produkter av plast göras helt kretsloppsanpassade. 



Du jobbar i möjligheternas bransch. 
Men precis som andra företagare möts 
du också av svårigheter, som stjäl energi 
och produktionstid. 
    Ofta kretsar problemen kring juridik. 
Om allt från snåriga miljölagstiftningar, 
patent och licenser till frågor om arbets-
rätt, försäkringar och certifieringar.
    Våra jurister har lång branscherfaren-
het. Som medlem kan du ringa när som 
helst och få snabba och korrekta svar 
och råd. Vi kan även företräda ditt 
företag i olika juridiska sammanhang.

Den lätta vikten, formbeständigheten och kemiska 
motståndskraften gör plast till det perfekta materialet.



För en bra plastprodukt finns inga gränser. 
Fungerar den i Sverige går den med 
stor sannolikhet hem även i andra länder.
    Då är du välkommen att importera vår 
kunskap och erfarenhet av exportfrågor. 
Av internationella utbyten och förhand-
lingar, ekonomiska och juridiska avtal, 
mässor och marknadsföring.
    Minst lika värdefull är all den kompe-
tens som finns i nätverket kring SPIF och 
inte minst bland våra medlemsföretag. 

Plast kittlar kreativiteten och är favoritmaterialet för 
konstruktörer, designers och arkitekter världen över. 



Svensk plastindustri har all anledning 
att sträcka på sig. Många företag 
förtjänar att lyftas fram som förebilder, 
inte minst när det gäller design, kvalitet 
och produktutveckling.
    Med priset Swedish Plastic Industry 
Awards belönar SPIF Sveriges bästa 
plastleverantörer. Och tillsammans med 
Konstfack utlyser vi varje år en tävling 
för unga designers.
    Vi bevakar inte bara dina och branschens 
intressen. Vi bejakar dem också.

Vilka av dagens plastföremål tror du blir 
morgondagens samlarobekt?



Välkommen till 
Svensk Plast-

industriförening 
SPIF!

Spif erbjuder Juridisk och ekonomisk rådgivning. Lobbying. 
Utbildning. Aktuell branschinformation. Omvärldsbevakning.  
Mässor. Branschutbyte. Nätverk. Plastportalen.se
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