2 (14)

22

MOTTAGARE AV RAPPORT
Wargön Innovation

september 2017

INLEDNING
Wargön Innovation gav under våren 2017 IMCG i uppdrag att ta fram en
kommunikationsstrategi för ett av sina projekt, ”Sorteringsteknologier och affärsmodeller
för textilavfall”.
Underlag till kommunikationsstrategin har bland annat tagits fram genom en enkät som
skickades ut till samtliga projektpartners och genom en workshop som hölls i juni 2017.
Alla projektpartners bjöds in till att medverka på workshopen. Förutom Maria Ström och
Stig Fredriksson från Wargön innovation deltog även Tomas Karlsson från Stena Recycling
och Boel Carlsson från Vänersborgs kommun. Kommunikationsbyrån IMCG ledde
workshopen och har sammanställt strategin.
Leveransen består av:
§
§

§

denna rapport med strategi.
en excelfil med sammanställning av enkätsvaren från projektpartners. Vi
rekommenderar att fylla i aktivitetsplan löpande i samråd med projektpartners
kommunikatörer.
ppt som presenterades på ett avstämningsmöte ht 2017.

För den del av kommunikationsstrategi som rör sociala medier och video hänvisar vi till
Strategi Sociala Medier - rutiner och arbetsmodeller Wargön Innovation, som togs fram på
beställning från Wargön Innovation våren 2017.
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FAKTA OM PROJEKTET
Sorteringsteknologier och affärsmodeller för textilavfall
Projektägare: Innovatum, huvudman för Wargön Innovation
Projekttid: 3 oktober 2016 – 4 april 2018
Projektdeltagare: Wargön Innovation, Innovatum, Röda Korset, Myrorna, IL
Recycling/Stena, Re:newcell, Berendsen Textilservice, KappAhl, Högskolan Väst, Högskolan i
Borås, Vänersborgs kommun, Fastighets AB Vänersborg, Varner, TEXAID.
Projektfinansiär: Energimyndigheten

PROJEKTBAKGRUND
Projektfokus är resurseffektiv sorteringsanläggning med fokus på affärsmodeller.
Projektet är en del av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som ska bidra till
att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Projektet skapar
förutsättningar för etablering av en nationell pilotanläggning och samlingsplats för
utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för ökat resursutnyttjande av textilt
avfall.
Anläggningen ska utveckla, verifiera och driftsätta effektiva metoder och teknologier
samtidigt som nya affärsmodeller tas fram och testas, vilket öppnar upp för cirkulära
textilflöden med ett antal nya miljö- och affärsmässigt bättre avsättningsmarknader för
textilt avfall än idag, där endast en mindre del av det textila avfallet kommer till bra
användning exempelvis i form av återbruk via välgörenhetens second hand.

NULÄGE
Utifrån projektgruppens nuvarande kännedom om marknaden finns det inga direkta
konkurrenter till idén om en resurseffektiv sorteringsanläggning, men ett par snarlika
initiativ, exempelvis Mistra FF och Siptex. Man ser möjligheter att lära av internationella
exempel.
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KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2017
I framtagningen av en strategi har IMCG tagit hänsyn till att Wargön Innovation delvis
kommer att ha en kommunikationsresurs att anlita via Innovatum. Eftersom tiden är knapp
och målsättningen ligger ganska högt med att positionera projektet rekommenderar vi att
ni fokuserar på att rigga ordentligt för att nå ut via respektive projektpartners befintliga
kanaler istället för att bygga en egen plattform eller endast använda projektägarens (WI)
kanaler. Målsättning och målgrupper spänner ganska brett därför är en rekommendation
att prioritera vad som måste uppnås först och utifrån det prioritera aktiviteterna.
Ställ dessa fyra kontrollfrågor för att prioritera, säkerställa spridning och positionering
när ni skapar innehåll eller beslutar om aktiviteter:
§ Intressant: Finns det en skarp nyhetsvinkel, likt en tidningsartikel?
§ Expertis: Positionerar innehållet projektet?
§ Engagemang: Kommer det att läsas, gillas och/eller delas?
§ Räckvidd: Finns det möjlighet att någon av projektpartners också kan publicera
materialet? Utgå från svaren i enkäten.
Om inte en eller flera av frågorna besvaras med ja, är rekommendationen att ni prioriterar
bort materialet/aktiviteten.

NÄTVERKSKOMMUNIKATION FÖR BÄSTA EFFEKT
Alla projektpartners har egna upparbetade kommunikationsplattformar, därför
rekommenderar IMCG att fokus läggs på att nyttja den potentialen som det innebär. Varje
partner har fått en enkät skickad till sig där de har angett i vilka kanaler de kan sprida
content kopplat till projektet i förhållande till sin organisations kommunikationsstrategi och
hur de jobbar med material utifrån. Projektpartners som har svarat:
§ Varner
§ Berendsen
§ Stena Recycling
§ Högskolan i Borås
§ Textaid
§ Vänersborgs kommun
§ Girindus
§ Högskolan i Västx
§ Röda korset
§ Stockholms Stadsmission
§ Kapp Ahl
§ Emmaus Björkå
Ej svarat:
§ Peter Grimshorn på Hans Andersson
§ Myrorna
§

www.imcg.se
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Lämpliga nationella event
Insamlingsförsök från hushåll i Vänersborg

PRIMÄRA BUDSKAP
”Vänersborg kan gå före”
”Det är här det händer – de starka aktörerna finns här”
”Samverkan”
”Välgörenhet”
”Industri”
”Plats”
Dessa budskap togs fram under workshop. Det kan finnas behov av att uppdatera dessa
för att synka med Wargön Innovations budskap och för de partners som uttryckt att de
främst vill nå konsumenter med sina kommunikationsinsatser.
Övriga budskap
”Samverkan mellan många olika aktörer finns här”
”Steg 2 – kommuninvånare i Vänersborg – här skapar vi system som tar hand om era
textilier”
”Avfallshierarki och miljönytta”

CONTENT
För att få ut så mycket som möjligt av nätverkskommunikationen är den rekommenderade
strategin att fokusera på att producera kvalitativt content så att det blir relevant för flera
partners att publicera i sina kanaler. Content marketing handlar om att regelbundet och på
samma sätt och samma ställe erbjuda innehåll som målgruppen sätter värde på. Satsa på
att bli dem som levererar nischade nyheter inom er bransch. Ert innehåll ska spegla en
äkthet i ambitionen att göra skillnad. Exempel på content som kan produceras och spridas:
§
§
§
§
§
§
§

artiklar med tips
intervjuer i artikelform eller video med nyckelpersoner inom projektet (förslagsvis
en från varje partner)
videofilmer från olika events som projektet och/eller partners genomför
intervjuer i artikelform eller video med forskare inom området
Infographics med olika fakta kopplat till sorteringsutmaningen
skapa intressanta stories: berätta om den skillnad som ert arbete kommer att
skapa, för många
debattartiklar

För att få flyt i er produktion av content, dvs innehåll till era kanaler rekommenderar vi att
ni gör en ämneskartläggning: skriv ner specifika ämnen för innehåll som efterfrågas av era
målgrupper och utgår från den listan när ni har idétorka.
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Glöm inte! att dela andras, dvs partners, content är minst lika viktigt som att be andra att
dela och gilla det ni producerar och publicerar. Gilla, dela och kommentera så ofta ni kan.

MEDIESTRATEGI
Med uthållighet och regelbunden produktion i egna och partners kanaler samt bearbetning
av media har projektet Sorteringspilot potential att ta plats i media. Både i artiklar
producerade av journalister och i egna skrivna debattartiklar och insändare.
Skarpa vinklar – så når ni genomslag
För att öka chanserna för genomslag behöver man vinkla ett forskningsområde eller en
sakfråga så att det blir intressant för media. En medialt skicklig talesperson kan också nå
igenom bruset med sina spetsiga citat. Ligg ett steg före journalisterna. Var noga med er
omvärldsbevakning och håll koll på nya undersökningar, lagförslag och direktiv som ska
släppas och erbjud media att era experter kommenterar materialet. Om era talespersoner
(från Wargön Innovation och exempelvis Röda korset) syns regelbundet i era nyheter,
bidrar det också till att etablera dem som experter och ökar chansen att få medverka i
media. Nya undersökningar är ett hav att vaska nyheter från. Statistik och siffror signalerar
objektivitet och trovärdighet och orden ”ny undersökning” förekommer i mängder av
nyheter varje dag.
Det är bra att ha personliga kontakter med media. Om ni redan har en upparbetad kontakt
med en journalist, tveka inte att höra av er om ni vill att hen ska rapportera kring
någonting. Det är självklart inte alltid som journalisten nappar, men ofta uppfattas en
personlig kontakt positivt. För att utöka er träffyta i media bör ni göra en egen lista över
journalister och deras kontaktuppgifter. Gör sökningar i artikelarkiv och skriv ner vilka
journalister som skrivit om och är intresserade av ert fokusområde. Uppdatera listan ofta.
Det är främst till dessa journalister ni bör förmedla nyheter exklusivt. Många journalister är
också aktiva i sociala medier och får sina uppslag till nyheter via uppdateringar på
exempelvis Twitter och LinkedIn. Ibland kan det till och med vara lika effektivt att berätta
något via sociala medier som att skicka ett pressmeddelande. Se även till att tagga upp
journalister och mediepublikationer när det passar att uppmärksamma dem om en
specifik uppdatering. Följ också journalisterna i traditionella medier och i sociala medier,
läs vad de skriver om. Så småningom får ni koll på vad de utvalda nyckelpersonerna tycker
är en bra historia.
Observera dock att det idag inte bara är media som är bärare av information. Bloggare,
twittrare, organisationer och nätverk kan mycket väl bli den kanal som sprider ert material.
Se till att även deras kontaktuppgifter kommer med på er presslista. För att underlätta för
journalister ska ni utnyttja er hemsida. Se till att den är uppdaterad och att
pressmeddelanden, publicerade debattartiklar, kontaktuppgifter till talespersoner samt
bilder fria för publicering finns inlagda.
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Tänk på!
DN Debatt och andra rikstäckande tidningar ger tyngd och status, men ofta är det svårt att
få plats. Att få en debattartikel publicerad i DN innebär en process som ofta inleds med ett
samtal eller mail till redaktören där ni presenterar er idé. Personen kan då avgöra om det
är av intresse för DN eller förslå förändringar i upplägget. Finns det flexibilitet när det gäller
datum för publicering har man större chans. Större tidningar kräver ofta exklusivitet, det
vill säga att debattartikeln inte får publiceras på annan plats i förhand (dock kan man
sprida den i andra kanaler i efterhand). Det är lättare att få sin artikel publicerad i
lokaltidningar eller i branschpress. De har oftast inte krav på exklusivitet, vilket innebär att
man kan bearbeta flera tidningar samtidigt. Störst framgång når man om det finns
möjlighet att anpassa artikeln till den region man vill publicera sig i, kanske med relevanta
lokala fakta från den forskning man lutar sig mot i argumentationen.
Tips på struktur av debattartikel
Presentera en nyhet
För avsändaren är den egna åsikten det viktigaste, men debattredaktören vill gärna ha
nyheter som gör att tidningen nämns i andra media. Ett sätt kan vara att presentera en ny
undersökning eller tidigare opublicerad statistik som belyser frågan.
Sök allianser
Genom att underteckna debattartikeln tillsammans med andra kan allmänintresset
framhävas. Lyckas ni dessutom hitta oväntade konstellationer är detta intressant i sig.
Fundera över era partners, nätverk eller andra allianser som ni kan framhäva.
Belys motsättningar
Tydliggör olika ståndpunkter och ställ gärna någon till svars i debattartikeln.
Debattredaktörer brukar uppskatta skarpa replikskiften och den person som inleder
debatten får i normalfallet också erbjudande om en slutreplik.
Rubricera tydligt
Ofta skriver redaktören en egen rubrik, men ett bra förslag skadar inte. Rubriken ska
tydliggöra budskapet, vara kort och intresseväckande. Använd gärna fyndiga
formuleringar, laddade ord eller en oväntad ståndpunkt.
Bädda för fortsättning
Artikelns avslutning bör sammanfatta budskapet, uppmana till åtgärder eller ställa någon
till svars. Det kan vara bra att avsluta med en konkret fråga till en namngiven person, till
exempel en minister.
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Var beredda att svara
Förbered ett ”frågor och svar-dokument” att ha till hands om journalister ringer. Svara
snabbt på repliker. De är en inbjudan till att förtydliga budskapet och föra debatten vidare.
Vill ni replikera, kontakta redaktören så snart som möjligt.
Fallgropar vid debattartiklar
För lång text
Om texten är för lång minskar dess läsvärde och chans till publicering. Det är en konst att
fånga krångliga sammanhang i en kortfattad text. Överskrid inte det antal tecken
debattredaktören anger.
Bakgrunden i början
En text som börjar med bakgrunden riskerar att tappa läsare på vägen. En bra inledning
innehåller huvudbudskapet och sammanfattar artikeln i några meningar.
Debattredaktören skriver ofta en egen ingress.
Krångligt fackspråk
En artikel med fackspråk och utfyllnadsord blir tungläst. Språket ska vara lätt att förstå,
med korta meningar och tydliga resonemang.
För många budskap
Om artikeln tar upp många frågor försvagas huvudbudskapet och läsbarheten försämras.
Då ökar också risken för att artikeln refuseras. Budskapet ska vara enbart ett och tydligt
formulerat.
Fel tonläge
Använd inte en nedlåtande ton när ni bemöter motståndares argument eller skriver
repliker. Det minskar er trovärdighet. Ironi missuppfattas ofta och personangrepp tyder på
att argumenten tryter.
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TIDSLINJE OCH AKTIVITETSPLAN
En bra plan ger bra resultat. En välplanerad kommunikation innebär kommunikation i rätt
tid, med rätt människor, med rätt innehåll och i rätt omfattning. Vid mindre
kommunikationsinsatser kan det räcka med att göra en plan i huvudet, men vid större
satsningar, event eller beslut är en tidslinje med konkreta aktiviteter till hjälp.
Tidslinje och aktiviteter
IMCG har lagt upp början till en aktivitetsplan i excel-format för projektet. Den föreslår vi
att ni fyller på med händelser och håller som ett levande dokument. Lägg den på en plats
där ni alla har tillgång till den och kan göra tillägg och ändringar. När ni har avstämningar
kring kommunikationsinsatser föreslår vi att ni utgår från aktivitetsplanen. För att arbeta
smart med kommunikationen runt en händelse bör ni ta fram nyheter som är av
allmänintresse och har en tydlig vinkel, likt i media. Diskutera alltid vinklar och gör klart
vem som ska uttala sig. I planeringen av nyhetsmaterial, ställ alltid frågorna “Vad är grejen”,
“Vad är det vi vill att andra ska veta” och “Vad är det viktigaste vi vill få sagt”. Blir svaret bara
att ni ska ha ett event – tänk om! Det finns alltid nyhetsvinklar som kan vara budbärare för
ert event. Gå gärna tillbaka till grundfrågorna:
§ Intressant: Finns det en skarp nyhetsvinkel, likt en tidningsartikel?
§ Expertis: Positioneras projektet?
§ Engagemang: Kommer det att läsas, gillas och/eller delas?
§ Räckvidd: Finns det möjlighet att partners publicerar materialet?
Om inte en eller flera av frågorna besvaras med ja, bör ni prioritera bort vald aktivitet
såvida ni inte ser annan särskild vinning med genomförandet.
Strukturen för aktivitetsplanen som IMCG tagit fram utgår från tidsatta händelser, som kan
vara ett seminarium, ett spadtag, en konferens eller dylikt. För att få ett jämnt flöde av
nyheter över året rekommenderar vi att ni i aktivitetsplanen kontinuerligt fyller på med
flera olika typer av händelser som ni kan bygga nyheter kring, så snart ni får kunskap om
att de kommer inträffa. Det här är exempel på händelser som ni själva tog upp i strategiworkshopen:
§
§
§
§
§
§
§
§

Första spadtaget
Branschorganisationsmöten – ÅV-industri och Avfall Sverige
Swerea IVF – konferens november 2017, Textil ÅV
Nästa sorteringspilot
Earth hour Vänersborg
Lämpliga nationella event
Insamlingsförsök från hushåll i Vänersborg
Intressanta arrangemang med/hos partners
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För händelser som är intressanta men inte knutna till en viss tidpunkt: lägg till dem när ni
har mindre av annat att rapportera kring, så att ni jämnar ut kommunikationsflödet och
arbetsbelastningen. Kring varje händelse sätter ni upp ett antal kommunikationsaktiviteter,
som utförs före, under och efter händelsen. De kommer att hjälpa er att omvandla
intressanta händelser inom området till nyheter. I kolumnen ansvarig rekommenderar vi
att ni skriver in vem som ska utföra kommunikationsaktiviteten, så att ni vet vem som tagit
på sig vad.

SOCIALA MEDIER OCH VIDEOSTRATEGI
För den del av kommunikationsstrategi som rör sociala medier och video hänvisar vi till
dokumentet Strategi Sociala Medier - rutiner och arbetsmodeller Wargön Innovation, som togs
fram på beställning från Wargön Innovation våren 2017.

LYCKA TILL!
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