
 

Kommunikationskompassset 
Strategisk kommunikation - Albertslund Kommune 2012-15  



  

VORES BY 
FÆLLESSKAB OG KREATIVITET 

 Børnenes by Erhvervskommune Klimalaboratorium 



Hvad skal kommunikationskompasset? 
Et kompas viser retning. Det betyder, at dette ikke er en strategi, men er valg for den 

strategiske kommunikation i Albertslund Kommune fra 2012-15. Vores strategiske 

kommunikationer tager udgangspunkt i byens hovedstrategier Forstad på Forkant og 

Albertslund 2024. Kompasset flytter sig med strategierne for kommunen… 

 

Det betyder også, at alt ikke er LIGE gyldigt. Med udgangspunkt i kommunens strategier er 

taget tre strategiske valg, som prioriterer vores kommunikation. De skaber retning. Strategi 

handler om at tage valg, fravalg og prioritere Det er blevet gjort i Forstad på Forkant og 

Albertslund 2024 – og det har banet vejen for den strategiske kommunikation. På den måde 

kan vi blive skarpe og dermed kommunikere strategisk og bidrage til målopfyldelse ved at 

kommunikere målrettet mod definerede målgrupper. De tre strategiske spor i kompasset 

her, kan bidrage til at opnå en række af målene i Forstad på Forkant. Og vigtigst – vi kan 

være ærlige, når vi kommunikerer dem; vi har gode rammer som børnenes by, vi har 

rammer, placering og projekter i pipeline, der gør os til en attraktiv erhvervskommune. Vi 

har talrige vellykkede eksempler på Albertslund Kommune som grønt laboratorium, en lang 

og forankret grøn historie, Albertslundkonceptet og mange nye projekter i pipelinen. 

 

Kommunikationskompasset giver et visuelt overblik over de tre strategiske spor med 

temaer, der vil bidrage til at det får et virkeligt liv. I sidste del af det visuelle kompas gives et 

eksempel på, hvordan man kan arbejde videre med sporene… 

 

Det er netop meningen med et kompas, at det skaber retning – og dermed åbner op for 

forskellige veje.  
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Eksempel på udvidelse af temaerne, der kan understøtte “Børnenes by” 

Albertslund 

Centrum 

Skolestrategi 

60/40 Vestskoven 

70% økologisk 

Børnefestugen 

Badesøen 

Cykelstierne 

Hyldager, 

Rækkehusene  



”2620 nye naboer”  
- aktiv kommunikationsramme mod målet om nye tilflyttere… 

 

_______________ 



Børnenes by 
Fællesskab 

(demokrati, borgerinddragelse, foreningsliv, social 
ansvarlighed, bæredygtighed, historie, boformer) 

Det fede børne-/familieliv 
(skoler, daginst., økologi, kultur, natur, boformer, Campus 
Albertslund,, stistystem, tæt på KBH, foreningsliv, byliv) 

Fremtidens by 
(den planlagte by, stisystemer, energirenoveringer, 
boligområder, Albertslund Centrum, laboratorium for nye 
løsninger, kreativitet, letbane, Campus Albertslund) 

 

 ___________ 

 

 

Keywords/budskaber/indhold/temaer/stemninger: 



Mål: 500 unge familier etablerer sig

 årligt i Albertslund 

Kommunikationsmål: Kendskabet til Albertslund som 

En god børneby øges blandt 25-40 årige i 

København og omegn. 

___________ 

 



Børnefamilier og unge par på Vesterbro og Nørrebro 

Målgruppe 

Hvad ved vi om dem (fra Index Danmark): Politiken, Berlingske, 
MetroXpress, bruger 

livsstilsmagasiner mere end gennemsnittet, lokalblade i 

København, fagmagasiner som Folkeskolen, Magisterbladet, 

Børn og Unge, de benytter mere digitale medier end 

gennemsnittet, benytter offentlig transport, har større socialt 

netværk end gennemsnittet.  

Procesmålgruppe: Borgere i Albertslund 

Hvad ved vi om dem: Henter i høj grad deres information i  

Albertslund Posten, flytter ud og tilbage igen, der er en del 

pendlere. 



Tre spor 

Handlinger. En lang række beslutninger føder handlinger med sig, 
der taler til målgruppen. Målgruppen skal være ”in mente” ift. 
beslutninger – det vil afføde relevant kommunikation. 

 

Stemninger. Nysgerrighed og eksponering; at målgruppen møder 
fordelene ved Albertslund og mærker Albertslund. Man skal kunne 
identificere sig. 

 

Uddybninger. www.boialbertslund.dk – basen for den 
sammenhængende og facetterede historie om Albertslund – 
naturen, kulturen og arkitekturen i byen. Menneskenes 
energikommune. 

 



Handlinger – fordele og udvikling 

Streetpark, byudvikling (Syd, Hyldespjældet, 

Galgebakken, gårdhavehusene osv).  

Hyldagergrunden, Campus Albertslund, 

Birkelundgård, Kulmøllen, 100% økologisk mad, 

kompetenceudvikling af lærere, bevægelse fast 

element i institutionerne, etc…  

 

 



Stemninger 
– nysgerrighed og identifikation... 

Magasin, go cards, Roadshow – ind til København, samtalesaloner , 

konkurrencer (eks. ”din tur…”), pr på handlingerne, annoncer, sociale medier, 

freebikes, S-tog film, cykelfilm, børnefestfilm, Forbrændingen-film, 

billedcollager,udstillinger, boligområder – deres fortælling i fremtidens by, 

Byens ansigter… 

 

Finger på pulsen ift. skarpe samarbejdsrelationer – Coop om det nye 

supermarked,ejendomsmæglere osv. – output eks. målrettede kampagner med 

ejendomsmæglere,Entreprenører, centerejer… 
 



Uddybninger – sammenhæng og 

”det gode liv”  

www.boialbertslund.dk, skolefilm, film om byliv, film  

om boligområder, byens ansigter, magasin, 

billedfortællinger, cykelfilm, ”den lille håndholdte”, 

”mød en…”   


