
ALEKTUM GROUP
Marked: Sverige og Europa
Virksomhed: Kernevirksomheden 
er inkasso. Til dette kobles markeds- 
og kreditinformation, juridisk rådgiv-
ning samt faktureringsløsninger.

POSTNORDS LØSNINGER
PostNord Strålfors hjælper Alektum 
Group med dokumenthåndtering 
og digitale løsninger i omnichannel. 
Sms-løsninger og digitale mailbokse 
er nogle eksempler. 

Case Alektum Group – Den rette kanal giver færre udestående betalinger
Ud af 100 sendte fakturaer i svensk detailhandel går 20 til rykkerbehandling og 3 til inkasso.
At lade restanterne selv vælge betalingsmåde har vist sig at være en smart strategi.
Med hjælp fra PostNord Strålfors får Alektum Group flere kanaler til rådighed til individuelle løsninger.

PostNord Strålfors’ rolle: Fra i starten at udvikle indhold og udseende for breve og fakturaer er 
udviklingen nu gået over til sms-løsninger og digitale mailbokse. PostNord Strålfors giver Alektum Group 
adgang til flere digitale betalingskanaler. Via samarbejdet skabes der også eksterne kontakter til nærtbe-
slægtede brancher. Læs mere på stralfors.dk.

Udfordring:
è Store mængder data

è Pengene tilbage – og kunden

è  4,5 millioner inkassokrav om året 
(Sverige)

Alektum Group har aktiviteter i 16 europæiske 
lande og hovedkontor i Göteborg. Kernevirk-
somheden er inkasso, og de øvrige servicer er 
organiseret ud fra dette.

Opgaven er at minimere kundetabene for 
opdragsgiverne.

Kunderne er primært e-handelsvirksomheder 
inden for områder som teknik og telekommu-
nikation, men også inden for rejsesektoren og 
detailhandel. Kunderne sælger ofte store kvan-
titeter til mindre beløb pr. enhed, for eksempel 
billetter.

Der behandles store mængder data internt i 
Alektum Group. Egen håndtering af kreditinfor-
mation giver svar på spørgsmål om kreditvær-
dighed, betalingsevne og gæld.

– Generelt kan man sige, at for hver 100 
udstedte fakturaer går cirka tre til inkasso, siger 
inkassochef Anders Svensson.

– Ved inkasso har man ikke råd til at benytte 
en forkert kanal; det giver badwill. Vores devise 
er ”Your business with care”. Vi behandler alle 
kunder med omhu. Med de rette tiltag i de rette 
situationer er restanten i stand til at betale.

Løsning:
è Kundevenlige løsninger

è Intern scoring bestemmer kanal

è Kan styrke kundeforholdet

Enkle betalingsmåder og en individuel behand-
ling af restanten er afgørende for resultatet. De 
seneste års samarbejde mellem Alektum Group 
og PostNord Strålfors har resulteret i, at man går 
mere og mere væk fra papirfakturaer. I stedet 
er de digitale betalingskanaler blevet udbygget. 
Ved hjælp af informationerne i egne databaser 
besluttes det, hvilken betalingskanal der fungerer 
bedst for restanten. Alle kanaler er mærket med 
sekvensnummer, så resultaterne kan spores. 

”Via vores database ved vi, hvor meget restan-
ten er i stand til at betale. Vi kan kommunikere på 
en god måde. Det skal være nemt at betale, og vi 
skal finde flere måder, der gør det nemmere.” 

”Vi skal varetage inkassoforretningen klogt. 
Det er et ønske fra vores kunders side, at de kan 
fastholde deres kunder, når gælden er betalt. Gør 
vi det rigtigt, så restanten midt i alle genvordig-
hederne oplever, at der er en, der vil hjælpe, kan 
det til og med styrke kundeforholdet.”

Resultat:
è Rette kanal til rette person

è  Indbetalingerne er steget med 4%

è  Højere grad af synergi ved hjælp af 
 samarbejde

Det individualiserede betalingsoplæg har vist sig 
at give virkelig gode resultater. Efter at Alektum 
Group begyndte at tilbyde flere digitale betalings-
kanaler, er gældsindbetalingerne steget med 
næsten fire procent. Swish, det svenske sidestyk-
ke til MobilePay, er en populær betalingsmåde, 
og også kort benyttes tit. Autogiro, midlertidig 
afdragsfrihed eller at ringe og minde om, når det 
er tid til betaling, er andre løsninger. 

”Restantens situation er ofte kun forbigående. 
Vi skal lytte og opbygge kundevenlige alterna-
tiver. Vi skal ikke bare sende en støvet papirfak-
tura, når der findes så mange friskere løsninger”, 
siger Anders Svensson.

”Vores samarbejde med PostNord Strålfors har 
stået på længe. Det giver store fordele, at vi kan 
benytte os af PostNord Strålfors’ kontakter og 
tilbud. De supplerer med kanaler, vi ikke har ad-
gang til, og vi arbejder parallelt med de systemer, 
der findes. Ved at arbejde sammen opnås højere 
grad af synergi, og vi taber ikke noget på gulvet 
undervejs. Vi får den rette kanal til rette person.”

”Det skal være nemt at 
betale, og vi skal finde 
flere måder, der gør det 
nemmere.”


