
LINDORFFS GUIDE TIL DET GODE BREV  
– TIPS OM AT SKRIVE BREVE, DER BLIVER LÆST OG SKABER RESPONS

I løbet af et halvt år testede Lindorff 
forskellige versioner af brevet,  
som ingen vil ha’. Et kort og  
velskrevet brev med et girokort gav 
respons – og døren blev åbnet for 
en dialog med folk, der ikke havde 
reageret på Lindorffs henvendelser 
i mange år. 

Lindorff blev stiftet i Norge i 1898 af Eynar 
Lindorff og kom til Danmark i 1997. I dag har 
Lindorff kontorer i 11 lande og er det førende 
europæiske selskab inden for inkassohåndtering 
og porteføljekøb. Tilgangsvinklen er, at inkasso-
arbejdet sker med en meget høj forretningsetik. 



De fleste virksomheder bruger mange kræfter på at 
formulere sig, når de skriver tekster til markeds- 
føringsmaterialer som brochurer og direct mails. Men 
når det kommer til administrative breve, er det tit 
mere tilfældigt, hvordan de er skrevet og sat op. 

For modtagerne er administrative breve imidlertid 
virksomhedens sande ansigt. Skriver virksomheden 
til daglig på en imødekommende og venlig måde, 
der tager læseren i hånden og skaber en positiv op-
levelse? Eller viser man sig som en stiv, tør og gam-
meldags mastodont, der måske endda taler ned til 
læseren og får modtageren til at føle sig som et 
sagsnummer frem for et menneske?

Et velskrevet brev kan forbedre virksomhedens image  
– og være afgørende for, om læseren forstår bud-
skaberne og foretager de ønskede handlinger. Det 
viser et testforløb, hvor det lykkedes Lindorff at øge 
læseværdien og responsen markant ved at skrive et 
bedre brev med øje for modtagernes situation. 

FOKUS PÅ BREVETS INDHOLD OG EFFEKT
Hidtil har Lindorff sendt traditionelle standardbreve, 
som har givet en meget lille respons. Derfor valgte 
Lindorff at teste, om brevet var det rigtige medie, og 
om et mere venligt og imødekommende brev kunne 
få flere til at reagere. 

I arbejdet med at udvikle det nye brev brugte Lindorff 
bogen ”Skriv breve, der sælger” som inspirations-
kilde. Bogen tager udgangspunkt i retorikkens verden 
og giver gode råd om, hvordan man analyserer kom-
munikationssituationen og disponerer sit brev, så det 
får den ønskede effekt. 

VIGTIGE OVERVEJELSER FØR OG UNDER  
SKRIVEPROCESSEN
Før Lindorff gik i gang med at skrive teksten, blev 
disse spørgsmål afklaret:

• Hvordan er modtagerens livssituation, når jeg  
skriver til ham/hende?

• Hvad skal modtageren vide, tænke og gøre efter 
at have læst teksten?

• Er der informationer, der skal gøres ekstra tydelige 
for at få budskabet klart frem?

• Hvordan skal vi fremstå som virksomhed?

Under selve skriveprocessen var Lindorff desuden 
meget opmærksom på ikke at bruge svære udtryk 
og indforståede formuleringer, der er dagligdags 
sprogbrug i en inkassovirksomhed, men som ikke 
giver mening for en almindelig læser. 

 DEN FORSØMTE KOMMUNIKATION

1. HEY 
En fængende overskrift og et flot layout væk-
ker opmærksomhed og motiverer læseren til at 
læse videre.  

2. YOU 
Appellerer følelsesmæssigt til den enkelte læser 
og fortæller, hvordan afsenderen kan hjælpe 
læseren med at få opfyldt et ønske eller afdæk-
ket et behov.  

3. SEE 
Uddybning af fordelene ved at købe virksom-
hedens produkter eller serviceydelser.  

4. SO 
Brevet slutter med en call-to-action, der gør 
det let at respondere. Læseren bliver fx inviteret 
til at kontakte virksomheden, købe produktet 
eller lignende. Jo flere handlemuligheder, desto 
bedre.

OPBYGNING AF DET SÆLGENDE BREV 
HEY-YOU-SEE-SO modellen beskriver en klassisk opbygning af det sælgende brev:



 DET NYE BREV 

Læs også casen ”Den forsømte kommunikation”, 
der beskriver det testforløb, hvor Lindorff fokuse-
rer på det administrative brev – og hent mere 
inspiration fra retorikkens verden i bogen: 
”Skriv breve, der sælger”. Se mere på bagsiden.

1  Øverst i det tidligere brev stod der “Sag nr xxx”, 
og overskriften lød “Gæld vedrørende xxx. Kredi-
tor: xxxx”. I det nye brev taler overskriften til et 
menneske frem for et sagsnummer. 

 Overskriften er fængende og lokker læseren til at 
læse videre. 

2  Indledningen skaber den stemning, der går igen-
nem hele brevet. Lindorff møder læserne, hvor de 
er, og viser empati for deres situation. Sproget er 
aktivt og personligt med jeg/vi/du, så læseren kan 
se, hvem der skriver.

3  Hovedbudskabet er fremhævet, og det gode tilbud 
er en krog, der fanger læsernes opmærksomhed. 
 
Hovedbudskabet uddybes og forklares på en 
måde, der er nem at forstå. 

4  Små overskrifter til de enkelte afsnit hjælper læseren 
på vej, og de bruges fx til kort og præcist at frem-
hæve, at det er nemt for læseren at respondere. 

5  For at have juraen i orden, er det nødvendigt at 
have en formulering om “grundlag for fuldbyr-
delse” med i brevet. Men sætningen er begræn-
set til to linjer, og Lindorff indleder med at advare 
læseren om, at der nu kommer noget juridisk snak.

6  Brevet afsluttes med en invitation til dialog, og 
Lindorff fremhæver, at de er fleksible og vil tage 
hensyn til læserens ønsker og muligheder for at 
afdrage gælden.  
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Kun få modtagere reagerede på de tidligere standardbreve. 
Det nye korte og meget mere imødekommende brev fik 
responsen til at stige til cirka 5 %. 
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FÅ MERE AT VIDE OM BREVET
 
Post Danmark tilbyder dig værktøjer og viden, der gør det 
nemt at bruge breve til at informere, skabe gode relationer 
og øge salget. 

Du kan bestille bogen ”Skriv breve, der sælger”, ved at 
sende en e-mail til skrivbrevedersaelger@post.dk

Du kan også finde masser af nyttig information på nettet. 
På postdanmark.dk/indsigter kan du fx downloade analysen 
”Brevets styrke 2014”, der fortæller om danskernes brevvaner, 
og på postdanmark.dk/cases kan du finde cases med  
Sparinvest, Sydbank, L’EASY, LEGOLAND og en række andre 
virksomheder. 

Vi kan også sende dig materialet med posten. Send en 
e-mail til brevet@post.dk og skriv hvilke analyser og cases, 
du ønsker at modtage.


