
DET BETALER SIG AT ARBEJDE  
KREATIVT MED FAKTURAEN 

Ældre sagen er med sine mere end 585.000 
medlemmer Danmarks største social-humanitære 
organisation. Ældre Sagen arbejder for at sikre, 
at alle kan have et aktivt og meningsfyldt liv, uan-
set alder. Ældre Sagen deltager og blander sig i 
samfundsdebatten, og har stor betydning for 
mange mennesker hver dag via sine mere end 
10.800 frivillige og sin rådgivning. 

Ældre Sagen har undersøgt, hvilket 
aftryk en ny og kreativ udform-
ning af den fysiske faktura sætter 
i målgruppen. Hvad sker der, når 
man som afsender arbejder aktivt 
med det visuelle, graden af person-
lig henvendelse og øjenhøjde, og 
brugen af spændende, anderledes 
indhold – i en ellers meget traditio-
nel genre som fakturaen? Og hvor 
berettiget er en fysisk faktura over-
hovedet i år 2011?

Nielsen blev grundlagt i 1923 af Arthur C. Nielsen. 
I dag er Nielsen den førende globale leverandør af 
markedsundersøgelser, analytiske systemer og 
værktøjer samt strategisk kunderådgivning. 
Nielsen har som mål at levere objektiv, pålidelig 
og værdifuld markedsinformation og forbruger-
indsigt. Vores ambition er at hjælpe kunderne 
til at tage de bedst mulige markedsføringsbeslut-
ninger med henblik på at skabe øgede omsæt-
ning og overskud.



EN FAKTURA BEHØVER IKKE BARE  
VÆRE ET GIROKORT
For mange er en faktura måske bare en hurtig opregning 
af nogle beløb, en betalingsdeadline, og nederst sidder 
der et indbetalingskort. Sådan er det ikke i Ældre Sagens 
verden.

Allerede for år tilbage begyndte Ældre Sagen at bruge 
kontigentopkrævningen som et slags brev – et medie, 
hvor der var plads til at levere andre budskaber også. 
Imidlertid gav Ældre Sagen sig til at undersøge, om de 
kunne gøre endnu mere. Kunne man arbejde med det 
visuelle, det kreative udtryk og indholdet – i forsøget på 
at arbejde med både erindring, forståelse, liking og image. 
At bruge fakturaen som et egentligt brev, med alle de 
positive effekter og følelser et brev afføder, viser sig at 
være en god idé. 

SÅDAN TESTEDE ÆLDRE SAGEN 
– HVAD OG HVORDAN
Ældre Sagens medlemmer modtager deres kontigentop-
krævning 2 gange om året sammen med medlemsbla-
det. En ny udformning af fakturaen, hvor der bruges 
farver og billeder, hvor bagsiden udnyttes med både 
tekst, billeder og tilbud, og hvor henvendelsesformen 
gøres mere personlig ved hjælp af et ’Kære’, sendes ud 
med posten og testes af Nielsen. I december 2010 gen-
nemfører Nielsen 510 CATI-interviews om denne udsen-
delse. Desuden gennemføres 116 online interviews, hvor 
medlemmer direkte sammenligner den nye og en ældre 
faktura (onlineinterviewene er ikke repræsentative for 
Ældre Sagens medlemmer). 

NY: 75 %

GAMMEL: 68 %

NY: 59 %

GAMMEL: 49 %

NY: 42 %

GAMMEL: 34 %

NY: 77 %

GAMMEL: 85 %

Fakturaen er overskuelig 
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Hvilken faktura og visuelt  
udtryk foretrækkes? 

Fakturaens indhold opleves pålideligt 

OVERSKUELIG MED BILLEDER OG RELEVANT INFORMATION
Sammenligner man den gamle og den nye faktura, viser testen, at det er fint at være 
kreativ i en traditionel genre, men at man alligevel ikke skal træde helt ved siden af 
den forventede form, når indholdet samtidig skal fremstå troværdigt:



BLÆK FREM FOR BITS & BYTES
Undersøgelsen viser, at Ældre Sagens medlemmer i altover-
vejende grad ønsker at få ikke bare medlemsbladet, men 
også deres faktura på papir frem for i en elektronisk form. 

FAKTURAENS GENNEMSLAGSKRAFT SOM BREV 
• Udnyt fakturaen som en vedkommende, informeren-

de, personlig henvendelse. 66 % af Ældre Sagens 
medlemmer ønsker at modtage fakturaen med po-
sten – altså som et brev

• 8 ud af 10 gemmer det nye fakturabrev
• 33 % har gjort eller overvejer at gøre brug af tilbuddene
• Image: 11 % har en bedre eller endda meget bedre 

opfattelse af Ældre Sagen efter at have modtaget den 
nye faktura

SUMMA SUMMARUM 
• Kreativitet med billeder og den personlige henvendel-

sesform i fakturabrevet bliver modtaget positivt af 
medlemmerne 

• Udnyt fakturaen til at kommunikere andet end beta-
ling, nu du alligevel er ude. Et fakturabrev har høj 
gemmeværdi

• Blandt Ældre Sagens medlemmer foretrækker 2 ud af 
3 at modtage fakturaen med posten

GAMMEL FAKTURA NY FAKTURA
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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 fx besøge postdanmark.dk/brevetsstyrker og down-
loade:

• Beskrivelser af andre cases fra fx Kræftens Bekæmpelse, Ikano 
Bank, Danske Spil og Den Grafiske Branche. 

• ”Danskernes brevvaner 11” - en analyse, der fortæller om  
danskernes holdning til brevet.

• En vejledning, hvor kommunikationsforsker, ph.d. Anne  
Katrine Lund giver gode råd om at bruge breve til at  
skabe relationer.

Vil du hellere have materialet i trykt udgave? Så send en e-mail 
til brevet@post.dk og fortæl hvilke analyser og cases, du ønsker 
at læse.


