
GÖTEBORG ENERGI
Marked: Sverige
Virksomhed: Göteborg Energi er 
Vestsveriges ledende energiselskab. 
Datterselskabet Göteborg Energi 
Din El AB er Sveriges fjerdestørste 
elhandelsselskab. 

POSTNORDS LØSNINGER
PostNord Strålfors har udskiftet den 
tekniske platform til e-faktura og 
fysiske forsendelser hos Göteborg 
Energi Din El. Webværktøjet Access 
giver adgang til både digitale kanaler 
og digitalprint til fysiske forsendel-
ser. Tilslutning til digital mailboks.

Case Göteborg Energi – Digitale betalingsløsninger i omnichannel tager over
Flere digitale betalingsløsninger i omnichannel er målet for Göteborg Energi. 
– Vi vil følge vores kunder på deres digitale rejse og tilbyde god, prisbillig og miljøsmart 
kommunikation, siger Andreas Welinder, enhedschef CRM. 

PostNord Strålfors’ rolle: Göteborg Energi har stort fokus på digitale betalingsløsninger i 
omnichannel med PostNord Strålfors som samarbejdspartner. Andre ydelser og produkter 
omfatter analyse, logistik og kommunikation. Læs mere på stralfors.dk.

Udfordring:
è  Ét varemærke for Göteborg Energi  

og datterselskabet Din El 

è Udskiftning af teknisk platform

è Ny grafisk profil 

For lidt over et år siden fusionerede Göteborg 
Energi og datterselskabet Din El under moder-
selskabets varemærke. Fra indtil da at have haft 
dobbeltudgaver af funktioner som websted, 
telefonomstilling og intranet skulle alt nu samles 
under moderselskabets varemærke med nyt 
logo og ny profil. 

Fakturaer, aftalebekræftelser og velkomstbre-
ve skulle gennemgås, og den tekniske platform 
skulle udskiftes. Kommunikationen med kunden 
skulle også gøres mere personlig.

”Selvom vi stadig benyttede to systemløs-
ninger, skulle vi kommunikere med omverdenen 
som ét selskab. Der skulle for eksempel kun være 
ét telefonnummer til kundeservice for at gøre det 
så nemt som muligt for kunden”, siger Andreas 
Welinder, enhedschef CRM.

Løsning:
è Webværktøjet Access

è PostNord Strålfors’ portal til e-faktura

è Flere kanaler til automatiserede flows

Ved sammenlægningen skiftede Göteborg 
Energi Din El teknisk platform til e-faktura og 
fysiske forsendelser. De kunder, der har valgt e-
faktura, får den nu via PostNord Strålfors’ portal. 
PostNord Strålfors stiller desuden webværktøjet 
Access til rådighed for fysiske forsendelser. Da 
det giver adgang til både digitale kanaler og 
digitalprint, er det nemt hurtigt at udskifte tekster 
og billeder, og administration af fakturaer kan på 
den måde kombineres med dagsaktuel markeds-
information. Tilslutning til den digitale mailboks 
Kivra udgør endnu en løsning.

”Da vi sluttede os til Kivra, var det en utrolig 
gnidningsløs overgang; vi formulerede krav, og 
PostNord Strålfors førte dem ud i livet. I løbet af 
nogle få måneder var vi i gang. PostNord Strål-
fors og Kivra var virkelig professionelle og vidste, 
hvilke roller de skulle påtage sig i oplægget”, siger 
Malin Letell, procesudvikler inden for marketing 
og salg.

Den nye ordning indebærer endvidere bedre 
forudsætninger for at kunne benytte flere 
kanaler til automatiserede flows, for eksempel 
information til kunder, som flytter eller fornyr 
aftaler.

Resultat:
è Store besparelser

è Digitale løsninger tager over

è Kundeunik information på fakturaen

Kundeunikke oplysninger om prisændringer, 
som tidligere sendtes ud separat, kan nu let 
lægges ind på fakturaen, hvilket indebærer store 
besparelser. 

Betalingsløsninger i omnichannel øger fleksi-
biliteten, hvilket fører til, at færre vælger papir. 
Kivra, EDI løsninger og Internetbankfaktura tager 
over i stedet for. Göteborg Energi udbygger også 
sine kundeservicesider, hvor kunderne nemt kan 
få svar på mange spørgsmål.

”For kunderne er det vigtigt med enkle aftaler 
og at kunne løse deres problemer hurtigt. Der 
skal være en integrering mellem en responsiv 
web og egne sider”, siger Malin Letell.

”Vi vil følge kunderne på deres digitale rejse 
og holder øje med de trends, der findes. Digitale 
løsninger har et godt miljøsignal, og vi vil være 
med helt fremme. Vi har et kanalmiks og arbej-
der med det, kunderne ønsker, men styrer al 
kommunikation i retning af øget digitalisering”, 
siger Anders Welinder.

”Vi vil følge vores kunder 
på deres digitale rejse.”


