BILAGA 1: Intervjuer företag
Utifrån de osäkerheter man upplever (av såväl prima som återvunnen råvara) vilka konkreta effekter
ser man, uppdelat enligt figuren?

Exempel på frågor och följdfrågor som ställts under intervjuerna
Vilka plastprodukter och plastmaterial arbetar ni med?
Vilka osäkerheter med att använda återvunnen plast i era förpackningar känner ni är de viktigaste…
kanske vilka osäkerheter är besvärligast för förpackningar över huvud taget.
-

Är det så att ni inte får någon spec på förpackningsplasten (tillsatserna)?
Tar ni idag in den informationen för jungfrulig plast?

För arbetsmiljöfrågan, förlitar ni er på listor, eller har ni möjlighet att mäta farliga ämnen?
-

-

Miljöaspekten kring en del farliga ämnen kan man kanske hantera genom att se till att det
oskadliggörs efter användning, medan om de är akut hälsofarliga under användning är det
kanske värre?
Är detta en issue oavsett, om man byter plasttyp (även till en virgin).
Men om jag kommer in med en ny grade av PP-plast så kan ju den också fälla.

Öppnar man upp för (oro) för fler risker när man funderar på återvunnet, än för virgin?
Är marknads/kvalitet/miljörisken större eller mindre än i vanliga fall, och är risken stor att vi behöver
ha en riskvärdering även för en ny (virgin) materialfraktion.
Vilka volymer och hur många leverantörer har ni på plast (förpackningar)
-

Men är det 10tal, hundratal eller tusental.
(I det här projektet bortser vi från det material som ni inte har rådighet över även om det
hamnar i er avfallshantering) Vi är mer intresserade av ”det här tar vi in”.

Hur stora volymer rör det sig om?
Är det någon stor prisvariation, har ni fasta priser på era förpackningar?

-

Är det indexbaserade priser, mot oljepris eller?

Hur långa prisavtal har ni? omförhandlas de årsvis eller mer sällan?
-

är det stabila priser för er?
Ber leverantören om omföhandling?

Får ni reda på om råvaran är återvunnen då.
-

Har de några relaterade KPIer de ska rapportera?
Har ni en självutvärdering för leverantören vid val av leverantör? Frågar den om ÅV?

Om vi ser på leverantörsmätetal, leveransäkerhet t.ex. hur bra är era leverantörer på
leveranssäkerhet? Kommer leveranserna i tid?
Kvalitet: har ni några rejektsiffror?
Tror ni någon av dessa kommer ändra sig när ni för in återvunnet?
Kostnader stabila?
Arbetsmiljö, mäter ni några effekter?
-

Vilka lukter är känsligast

Vilka riskanalyser görs? FMEA? PPAP?
Vilka tester och prover görs?
Vad behöver man för säkerhetslager?
Vilka är de kortsiktiga och långsiktiga åtgärderna om man stöter på problem?
Är det någon risk att vikten påverkas av att man går till ÅV?

