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FORORD
Vi var ikke i tvivl om, at Anne Katrine Lund var den rigtige at foreslå at skrive
en bog om brevet. Fra sit virke som forsker og som rådgiver om kommunikation kender hun – om nogen – brevet og effekten af et rigtigt brev.
Vi vidste også, at når vi gav hende frie hænder til at behandle emnet, så ville
det blive en bog med et nuanceret blik på brevet. I Post Danmark lever vi
ganske vist af at omdele breve, men heller ikke vi mener, at der i vore dage er
brug for en bog, som blot giver en lyserød version af brevets fremtid.
Med de frie hænder er resultatet Anne Katrine Lunds fortjeneste.
Da vi læste, hvad hun havde fundet ud af, hæftede vi os i særlig grad ved en
ting: Brevet ser ud til at kunne finde sin plads i den offentlige kommunikation,
også i fremtiden. Ingen tvivl om, at det offentlige til hverdag vil kommunikere
digitalt med os og det vil føles nemt og bekvemt for de fleste. Men i de situationer, hvor der er brug for særlig opmærksomhed om et budskab, så vil et
fysisk brev fra kommunen, leveret i brevkassen, stadig have sin berettigelse.
Giv det en tanke: Vi holdt ikke op med at sende breve, da telegrafen,
telefonen og siden telefaxen gav os mulighed for at sende beskeder hurtigt og
over lange distancer. Vi holdt ikke op med at lytte til radio og vi holdt heller
ikke op med at gå i biografen, da fjernsynet blev opfundet Vi er ikke holdt op
med at købe fysiske bøger, selv om mange nu læser e-bøger på deres iPad.
Brevet vil også eksistere, selv om digitaliseringen vinder frem.

Hver gang en ny kommunikationsform dukker op, griber vi straks de ekstra
muligheder for at kommunikere og for at målrette vores kommunikation
efter modtageren. Ofte vælger vi dog kanal ud fra, hvad der lige nu er smart
og moderne. Hvis vi var mere bevidste om den enkelte kanals styrke i situationen, ville vi måske nogle gange vælge anderledes?
Det kommer nok ikke som en overraskelse for læserne af denne bog, at vi i
Post Danmark tror på brevet. Det er ikke ensbetydende med, at vi tror, at folk
og firmaer igen vil sende breve i samme mængder som tidligere. Også vi kan
se fordelene ved digitaliseringen.
Men vi tror på, at breve kan noget særligt, når de bliver brugt rigtigt – også i
en digital Verden.

Henning Christensen
Chef for PostNord Danmark
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METEORNEDSLAGET, DER UDEBLEV
”Papir-breve er et nødvendigt onde, der heldigvis snart overtages helt af det
digitale”. ”Det er en dinosaur, der venter på det endelige meteornedslag.”
Udsagn som disse er ikke usædvanlige, når brevet er på agendaen. Og selv
som tidligere forsker i breve var jeg efterhånden hjernevasket til at dele vurderingen, eller i hvert fald bekymringen: Gad vide, om brevet overlever? Og
gør det noget?
Derfor kom det også lidt bag på mig, at fx Gallups, Megafons og Epinions
undersøgelser af danskernes holdning til brevet blev ved og ved at vise, at
der er stor tillid til brevet. Brevet værdsættes. Og det opleves stadig som en
meget troværdig og afgørende kanal. Men undersøgelserne viste også, at
det kun var modtagernes holdning – alle os ved brevsprækker og postkasser
ved kantstenen. Vi åbner brevene og føler os prioritereret og behandlet
ordentligt, når der kommer et velskrevet brev med information om en
ændring, en nødvendig oversigt eller et svar på en henvendelse.
Derimod mente afsendere i danske organisationer egentlig ikke, at brevet var
så vigtigt. Her var kanalen ikke længere regnet for central. Og her fandt man
en del af dinosaur-fornemmelserne. Brevet var overhalet af det digitale, for
langsomt, for dyrt og nok ikke så effektfuldt. Her havde man set det meteornedslag, der ville udrydde dinosaurerne for altid.
Den dobbelthed var for fristende. Det måtte undersøges nærmere – og Post
Danmark og jeg blev enige om at udgive denne bog.

Det er ikke en tale for en næsten udryddet art ved kanten af et meteorhul,
ej heller et desperat og ensidigt forsvar for en kommunikationsform der er
overhalet. Men en undersøgelse af, hvad brevet kan i dag, nu hvor det ikke
er eneste mulighed, når man er på afstand af hinanden. Hvornår er brevet et
stærkt valg? Og hvad er det, der gør, at modtagerne stadigt og stædigt insisterer på at værdsætte brevet. Kort sagt: hvad kan vi som afsendere i danske
organisationer bruge brevet til i en digital tidsalder?
Tak til alle de mange, der har hjulpet til at gøre denne bog mulig. Tak for inspirerende og udfordrende input – og tak til Post Danmark for at insistere og
ikke mindst samtidig sætte fri, så det ikke blev en bog med ført hånd, men
en bog med et åbent blik.

Anne Katrine Lund,
ph.d. i retorik og kommunikationsrådgiver, København, juni 2014

KAPITEL 1
BREVETS POSITION I EN DIGITAL TIDSALDER
Engang var brevet eneste mulighed for kontakt mellem mennesker på
afstand af hinanden. Nogle af de tidligste breve kender man fra Egypten,
hvor nilbådene fragtede hilsener fra bekymrede mødre og mellem elskende
på afstand af hinanden. Nu kan vi snapchatte, skype eller måske ligefrem
snuppe et billigt fly og ses. Afstand er ikke en udfordring på samme måde
mere – verden er blevet mindre og digitaliseret.
Det kan naturligvis ses på antallet af breve i verden. Hos det internationalt
anerkendte analyseinstitut Morgan Stanley estimerer man, at brevmængden
vil halveres yderligere i løbet af de næste 10 år. I Danmark oplever vi samme
nedgang og endda endnu mere end i sammenlignelige lande, sandsynligvis
fordi vi er et digitalt højtudviklet land. Brevmængden i Danmark er faldet fra
ca. 1,1 mia. breve i 2004 til ca. 600 mio. stk. i 2013.
Udviklingen er dels naturlig, fordi de mange digitale muligheder overhaler
brevet indenom, dels båret af besparelseshensyn. Eksempelvis regner den
danske stat med at spare over 1 milliard kroner ved fuld indfasning af digitaliseringen af kontakten med borgerne i 2016. Ministerier, styrelser, regioner
og kommuner er derfor i øjeblikket meget optagede af at få så meget som
muligt kanaliseret over til de digitale platforme.
”Kommunikation mellem det offentlige og borgerne vil i stigende grad
foregå via de digitale kanaler, vi kender – og flere vil givetvis komme til.

I det offentlige skal vi være knivskarpe på at vælge de kanaler, der giver
mening i det enkelte tilfælde. Mange af os vil for det meste kommunikere
digitalt med det offentlige.
Derimod vil borgere, som ikke kan modtage
posten digitalt, fortsat modtage post fra
myndighederne på papir. I andre tilfælde er
der behov for en kombination af kanaler – som
når man bestiller sit sygesikringsbevis på nettet
og modtager det med fysisk post,” understreger
Digitaliseringsstyrelsens direktør Lars FrellePetersen.

Vi skal konstant gå nye veje, så
vi leverer den offentlige service bedre og billigere.
Danskerne er allerede digitale – så det er naturligt også
at bruge de digitale kanaler i kommunikationen med
borgerne. De midler, der ikke skal bruges til papir, porto og
manuel håndtering af breve på kommunekontoret, kan i
stedet bruges på fx skoler, ældrepleje, sundhed eller anden
velfærd.”
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EN SPILLEVENDE PAPIR-DINOSAUR
Fra november 2014 skal alle danskere have en digital postkasse, og netop
den digitale udvikling får eksperter og kommunikationsfolk til allerede for
længst at have afskrevet brevet. Men brevet ser lidt overraskende for de
fleste ud til at leve i bedste velgående - i modtagernes øjne.

Så kunne man fristes til at kalde brevet for en uddøende professionel kontaktform – teknologisk udryddet og overgået, og fx sammenligne med faxen,
der næppe har et liv på mange kontorer i dag. Men brevet er meget mere
end en forsendelsesform. Brevet er en mange tusindårig tradition, der stadig
hos modtagerne står som noget ganske særligt.
Danskerne værdsætter brevet. Den nyeste undersøgelse fra Wilke (maj 2014)
viser, at modtagerne endnu værdsætter og foretrækker et fysisk brev i mange
situationer – også mange flere end afsenderne tror. Når Wilke fx spørger til,
hvilken kommunikationskanal der giver det bedste indtryk af afsenderen,
svarer 57 % af danskerne det fysiske brev frem for e-Boks og mail. Mens kun
29 % af virksomhederne vælger brevet her.
Der er flere klare tegn på, at virksomheder og offentlige organisationer
ikke tilkender brevet den store betydning, men de modsiges lige så klart af
modtagerne. Fx mener 54 % af danskerne, at det fysiske brev gør, at de føler
sig værdsat. Og interessant nok er tallet endnu højere i både aldersgruppen
18-29 og aldersgruppen 65+.

Danskerne tømmer med andre ord endnu postkassen i stor stil. 78 % af os
tømmer postkassen samme dag. Og hele 90 % åbner breve om privatøkonomi inden for et døgn. 55% mener, at brevet fanger opmærksomheden bedst.
Breve bliver med andre ord åbnet og læst – overordnet viser tallene, at 8
ud af 10 breve fra virksomheder, der modtages i postkassen, åbnes, mens
kun 6 ud af 10 e-mails fra virksomheder åbnes, når vi får dem på en privat
e-mailadresse.
Af særlige styrker ved brevet i modtagernes øjne er også: troværdigt (57%),
overskueligt (57%), viser at det er vigtigt (58%), når det er fortroligt (53%)
og når det kræver fordybelse (58%)
Nogle af begrundelserne for at foretrække brevet ser ud til at være det
konkret fysiske. Man kan let vise et brev til fx en ægtefælle, hvis man skal
drøfte indholdet (57%). Ligesom det stadig fremhæves, at man får et bedre
overblik af det fysiske format og føler sig bedre informeret om fx ændringer
til aftaler med bank, forsikringsselskab, pensionsselskab, teleselskab o.lign.
Her svarer 42 %, at de foretrækker det fysiske brev, 28 % svarer e-mail og
20 % svarer e-Boks.
Et brev i hånden opleves med andre ord mindre flyvsk og forgængeligt hos
mange modtagere. Brevet har traditionerne og vanerne med sig.

HVORDAN FORETRÆKKER DU AT MODTAGE?

Henvendelse fra egen læge,
tandlæge eller hospital om
behandling eller undersøgelse

Rykkere for manglende betaling af
varer eller tjenesteydelser du har
fået leveret
Besked fra forsyningsselskaber om
aflæsning af målere

Henvendelse fra min kommune om
afhentning af affald

40%

35%

5%

51%

46%

3%

8%

43%

7%

Et fysisk brev

e-mail

e-Boks eller borger.dk

SMS

20%

38%

8%

36%

10%

35%

16%

Når Wilke spørger til foretrukne kanaler til forskellige situationer, er brevet også stadig i førertrøjen.

15

MELLEM DET ORDINÆRE OG EKSTRAORDINÆRE, DET
SÆRLIGE OG DET SÆRE
Danskerne er digitalt stærke, men der er alligevel noget, der tyder på, at der
er forskel på at anvende digitale muligheder til musik, spil og film – og så helt
at digitalisere de administrative opgaver for den almindelige dansker.
Eksempelvis har IT-branchens adminstrerende direktør Morten Bangsgaard
været overrasket over, hvor mange der har frabedt sig digitale postkasser allerede inden de offentlige kampagner for den digitale postkasse for alvor er
i gang.

Når 100.000 danskere på få måneder har
frabedt sig en digital postkasse, er det et bekymrende signal. Digitaliseringen kan give store
fordele med bedre service til borgerne og færre offentlige
udgifter. Men der er åbenbart nogle, der er bekymrede
eller modstandere, og her er det vigtigt, at ingen kommer i
klemme. Det danske samfund bliver mere og mere digitalt
på alle områder, så danskerne bør søge hjælp i stedet
for at undgå digitaliseringen. Der er brug for god vejledning og endnu mere brugervenlige digitale løsninger til
danskerne”.
Og brevet har måske ligefrem fået en ny styrke indirekte båret af digitaliseringen. For et brev tager tid at producere og bliver dermed et udtryk for,

at afsenderen har gjort sig umage. Som professor i forbrugeradfærd Torben
Hansen her udtrykker det:

Når man som afsender har gjort sig den umage
at skrive et brev, giver det bl.a. forbrugeren et
indtryk af, at man ikke blot er opportunistisk,
men vil dem noget personligt. Det styrker og vedligeholder
relationen og kan ligefrem udløse reciprocitetsprincippet.
Præcis, som hvis du giver mig en julegave, så synes jeg
også, at jeg skal give dig en. Brevets styrke ligger i dag i
det ekstraordinære ved et brev. Det bæres af to stærke
elementer i tidsånden: tid og eksklusivitet. Tid er vores
største mangelvare, så det, at en organisation har brugt tid
på os, gør indtryk. Og på samme måde kan et målrettet og
måske ligefrem håndskrevet brev efterlade et indtryk hos
forbrugeren af, at vi er noget særligt.”
Eksperter i reklamer og livstil er ikke nær så enige. Nogle står som brevmodtagerne fast på brevets styrker og særpositioner. Andre mener næsten, at
brevet i sig selv er blevet sært.

Verden er under forandring, og mange steder
oplever jeg som rådgiver et opdrag, der hedder:
”Digitaliser!”. Det er også en rationel konklusion
på den teknologiske udvikling, men som på mange andre
områder, så betyder forandring, at man stilles et alt for
simpelt, og alt for unuanceret opdrag. Som da boghandelen skulle blive til e-bogen. Det er den også i nogen grad,
men den er også i meget høj grad fortsat trykt og distribueret. Den store forskel i den industri blev, at man i
stedet for at købe i en fysisk butik, nu køber sin fysiske
bog on-line. Det er min overbevisning, at brevet er ved at
gennemleve samme transformation, og at der hvor brevet
lander, er der, hvor det skaber størst værdi.
Og det gør det rigtig mange steder. Ikke mindst fordi det
nu er muligt at lave breve automatisk, i små oplag og med
meget personligt indhold. Og har man fx noget dybt og
personligt på hjerte, så kan det fysiske brev noget helt
specielt. Et eksempel man kan reflektere over er jule- eller
fødselsdagskortet Vil man helst have det som en e-mail
eller fysisk med en håndskreven hilsen..?” (Jan Køhler,
Director of strategy & partner, RelationshusetGekko)

Synspunktet udfordres fra en anden iagttager af danskernes vaner, nemlig
strategisk direktør i Envision og livsstilsekspert Anne Glad.

Jeg har lige haft fødselsdag og fik fx 550
beskeder på Facebook og et brev fra min tidligere
dagplejemor. Men selv min moster på 73 år var i
år gået over til en mail-hilsen. Jeg er bange for, at brevets
tid er ved at være forbi. Jeg ville sætte stor pris på, hvis det
ikke var tilfældet, for alle elsker jo et gammeldags håndskrevet brev. Men vores tempo er nok ikke til det mere.
Generelt vinder det smarte og hurtige over det besværlige
og langsomme. De mange spam-breve i postkassen gør
også, at brevet daler i agtelse. Omvendt kan vores mangel
på overblik måske gøre, at der er rum til papirbrevet, der
hvor vi har brug for overblik. Og så den mere personlige
hilsen sammen med noget, vi køber over nettet. Her kan
ligge et nyt område for den mere personlige hilsen”.
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Men helt modsat er fremtidsforskeren Anne Skare Nielsen, der er futurist og
partner i Future Navigator, ikke et sekund i tvivl.

Brevet har en fantastisk fremtid. Selvom vi har
computere, bruger vi stadig kuglepenne. Brevet
har en berettigelse, fordi det opfylder et ganske
særligt behov. Der er nogle trends i tiden, der giver brevet
et skub fremad. For eksempel trenden high tech – high
touch.
Jo mere teknisk verden bliver, jo mere har vi brug for
touch. Og her er snail-mailen eller brevet jo en mere
langsom og nær relation end skype, facebook osv. Alene
fordi det tager tid, vi dermed giver hinanden.
Det var en af de ting, gamle hr. Møller satte højt, at skrive
personlige hilsener, fx når han sad i flyvemaskinen efter et
besøg, så var det fast kutyme at sidde og skrive personlige
takkehilsener i hånden. Breve er kommet for at blive.”

Den anden trend, der skubber brevet frem, er den nye ensomhed, som fx
Mediehuset DenOffentlige beskriver.
”I dag er ensomheden tilstede i alle sociale klasser – vi er mere skrøbelige
og alene. Og det gør også brevet vigtigere. Det kan knytte et bedre bånd
og skabe en dedikeret forpligtelse mellem mennesker. Vi burde alle sammen
skrive lidt flere breve. Ikke bare flere breve, men bedre breve og øve os i den
gode, autentiske omgang med andre mennesker.”

MIN ELSKEDE VEN
Spørger man kultur-, litteratur- og sprogforskere er der ingen tvivl om brevets
stærke rødder og afgørende betydning.

Brevets kulturhistoriske betydning kan ikke overvurderes. Næsten al skriftlig kommunikation har
sit udspring i brevformen.
Privat er det brevets karakter af personlig gave, der gør det
til noget særligt. Papirbrevet er et artefakt, en genstand
frembragt af et menneske eller en instans, der virkelig vil
os noget.
Afsenderen har gjort sig den ulejlighed at nedfælde noget
på et stykke papir, signere det, lægge det i en frankeret
kuvert og sende det. Vi modtager brevet som en vigtig
meddelelse. Mange breve gemmer vi. De inderligste tager
vi frem og læser igen, selv om vi godt ved, hvad der står
i dem. Afsenderen har rørt ved dem. Nu bliver vi selv
berørte, mens vi læser”. John Christian Jørgensen, lektor
emeritus ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet og specialist i breve.

Og selv medieforskere med fokus på nutidens mange digitale muligheder
er ikke i tvivl om, at det klassiske private brev har en særstatus til de særlig
vigtige situationer.

Brevet og postkortet forsvinder ikke som følge
af de nye real time-medier, men de får nogle nye
funktioner. Postkort får karakter af opmærksomheder, små gaver, man skænker bekendte og familie, som
man ikke er i kontinuerlig kontakt med. Der er ikke meget
mening i at skrive et postkort og fortælle om de første
dage i Paris, hvis man allerede har sendt tre sms’er og en
e-mail.
Det håndskrevne brev bliver til et medie, man anvender til
meget personlige anliggender. Alene valget af et medie,
der er langsomt i såvel skriveproces som udbringning,
signalerer, at man vil modtageren noget andet og vigtigere
end hverdagslivets smalltalk og funktionelle meddelelser.
Breve er til kærlighedserklæringer, tanker under svær
sygdom, opsigelser af venskab og livstegn efter mange
års tavshed”, siger Stig Hjarvard, professor ved Institut for
Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.
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Han suppleres af sin kollega fra Københavns Universitet, professor Klaus
Bruhn Jensen:

Det personlige brev er et særligt medie, som
vi afsender og modtager i relation til de store
(og små) øjeblikke i livet – ved fødsel, skelsår,
kærlighed, kriser og død. Brevet er et socialt
medie til og mellem de mennesker, der betyder mest.
Og fordi brevet kommunikerer om vores eksistens, er det
ikke blot et gammelt, men også et sejt medie. Brevet
illustrerer en af de mest kendte medieteorier – the medium
is the message – som Marshall McLuhan udviklede i
1960erne. Ofte betyder brevets indhold mindre end dets
form – at det er afsendt, af et bestemt menneske til et
andet. Brevet er budskabet.”

Men hvad har det med brevet til borgeren, medlemmet eller kunden at gøre?
En hel del, fordi netop det private brevs styrker og traditioner lader brevet
med værdi, og som det fx fremgår af de sidste 5-6 års undersøgelser, gør
brevet til noget helt særligt, også når det handler om mere administrative
end sociale dele af vores liv.

Vi har en relation til de organisationer, vi er tilknyttet som kunder, borgere
eller medlemmer. Og de relationer kan styrkes, vedligeholdes eller svækkes
ved brugen af breve i kontakten.
Særligt i det offentlige er papirbrevet jo markant på retur, men forsker i
offentlig kommunikation Karsten Pedersen mener ikke, at kommunikationsformen forsvinder: ”Lige nu er der mange trusler mod papirbrevet. En af de
største er den digitalisering der finder sted i det offentlige. Men der er et par
ting, det er værd at lægge mærke til: For det første er der mange offentlige
myndigheder, der arbejder målrettet på at gøre deres brevkommunikation
bedre.
Såvel SKAT som flere kommuner, styrelser og regioner arbejder med at
forbedre kommunikationseffekten af deres papirbreve. For det andet er der,
uagtet eksistensen af e-Boks mv., fortsat en stor gruppe borgere, som hellere
vil have fysiske breve i postkassen end elektroniske breve.”

Dertil kommer, at selvom det fysiske brev så med
tiden skulle forsvinde, og det kan godt ske, så er
der ikke tegn på, at brevet som genre forsvinder,
for de breve, vi ser i e-Boks, er blot digitale versioner af
fysiske breve. Der er ingen forskel i sprogbrug eller i
opsætning af de breve, som offentlige myndigheder lægger
i e-Boks og så de fysiske breve, som man modtager med
posten. Den store fordel ved at sende og modtage fysiske
breve ligger i vaner og konventioner.
Modtagelsen af et brev i e-Boks kan være nok så effektiv og
besparende, men der er noget helt specielt ved at hente et
brev i postkassen og sprætte det op. Den fysiske konvention
kan en elektronisk version af et brev ikke opfylde”, siger
Karsten Pedersen, ph.d. og lektor i offentlig kommunikation,
Roskilde Universitet.
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KAPITEL 2
MED VENLIG HILSEN STATEN
Staten har travlt med at digitalisere så mange papirbreve som muligt og
henvise borgerne til selvbetjening på hjemmesider. Men det betyder ikke,
at brevet forsvinder helt. En sondering (AKL april 2014) blandt 40 centralt
placerede kommunikationschefer i staten viser i hvert fald tydeligt, at brevet
stadig er en vigtig kanal. Lidt over halvdelen af de adspurgte placerer brevet
som en central kanal.

I HVILKEN GRAD ER BREVET EN CENTRAL KOMMUNIKATIONSKANAL I DAG?

5%
8%
27%

Ikke i samme omfang som tidligere og slet ikke til de mere standardiserede
svar til borgerne. Her giver de fleste udtryk for, at den digitale udveksling vil
være smidigere og billigere.
Men når der er brug for særlig opmærksomhed, er der stor enighed om, at
brevet vil have en vigtig rolle i kontakten med borgerne:
”Brevet har en rolle i fremtiden som en vigtig, men lille, kommunikationsform. Hvis det vokser sig stort igen, mister det en del af sin effektivitet - den
der ligger i, at et brev nu er noget særligt. Hvis det indgår som et præcisionsværktøj i en virksomheds kommunikationsstrategi, kan det formentlig vise sig
fremover at være ekstremt effektivt i særlige tilfælde, hvor der er brug for et
mediativt brækjern” (Niels Hansen, pressekoordinator, DMI)
”Et brev vil spille en mindre og mindre rolle, men vil til gengæld nok betyde,
at man lægger særligt mærke til det, når man endelig får et”
(Carsten Andersen, kommunikationsrådgiver, Rigspolitiet)

35%
25%

I høj grad

	I nogen grad

Slet ikke

	Ved ikke

Sondering blandt 40 kommunikationschefer i staten

	I mindre grad

Brevene bliver brugt i de situationer, hvor modtagergruppen eller situationen kalder på det. Det kan fx være, fordi man ved, at det er en digitalt svag
modtager.
”Breve vil hos os fortsat være et middel til at nå en målgruppe, hvis vi
vurderer, at det er et bedre valg end digital kommunikation.” (Hannah
Maimin Weil, Center- og formidlingschef, Videncenter for Arbejdsmiljø)
Eller fordi de kan være svære at nå ad andre veje, som fx for Kriminalforsorgen:
”I Kriminalforsorgen har vi en procedure, hvor vi stadig sender for eksempel
indkaldelsesbreve til mennesker, som skal i fængsel, med papirpost. Den er vi
ikke klar til at afskaffe endnu, selv om vi ligesom resten af det offentlige er i
gang med at overgå til digital post. En del af vores klienter har et omflakkende liv, hvor vi ikke altid har oplysninger om e-mailadresse, mobiltelefon mm.
på dem.” (Via Christensen, kommunikationskonsulent, Kriminalforsorgen).
Men det er ikke kun modtagergruppen, der kan være afgørende for valget
af brevet som kommunikationskanal til borgere. Mange gør opmærksom på,
at brevet netop kan bruges til at skille sig ud fra den sædvanlige kommunikationsform og dermed markere tydeligt, at fx ”det er vigtigt” eller ”mere
forpligtende end en mail”, som flere udtrykker det.

”Et brev adskiller sig netop fra den daglige strøm af upersonlige og generiske
meddelelser, som alle modtager mere eller mindre konstant.
Desuden må vi ikke undervurdere, hvor et papirbrev med underskrift mv.
understøtter den ”ethos”, som en juridisk afgørelse fra en myndighed skal
have. Desværre har der i min organisation hidtil ikke været tilstrækkelig
forståelse for brevets betydning for omdømmet hos vores kunder/brugere
og stærke interessenter, selvom vi sender 800.000 breve om året. Det er vi
heldigvis ved at ændre ved et større brevprojekt over 2 år” (Laura Auken,
Kunde- og kommunikationschef, NaturErhvervstyrelsen)
”I Kystdirektoratet er brevet stadig en vigtig kanal ved nabohøringer af
borgere ved fx etablering af et nyt kystbeskyttelsesanlæg. Her indgår de i
samspil med vores hjemmeside, som vi henviser aktivt til” (Ole Navntoft,
kommunikationschef, Kystdirektoratet)
En pointe der også bakkes op fra bl.a. Energinet.dk: ”Energinets anlægsprojekter opfattes ofte negativt hos de borgere, der bliver direkte berørt - og
fx får en stor elstation i baghaven. Et brev - som selvfølgelig skal sendes på
det rigtige tidspunkt - viser, at vi anerkender borgernes bekymringer, krav på
information etc.
Her bruger vi brevet, bl.a., fordi vi vurderer, at et brev i postkassen stadig af
mange borgere betragtes som en mere seriøs henvendelse end en mail.”
(Karin Tronbech Hansen, kommunikationskonsulent, Energinet.dk)
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HVOR ER BREVE SÆRLIGT VIGTIGT I KOMMUNIKATIONEN MED BORGERNE?

Klagesvar

17
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14
11

Indkaldelse
Lejlighedsbreve

9

Imødekommelse

9

Følgebrev

7

Bekræftelse

7
5

Information
Andet

4

Rykker

4

Oplysningsrekvirering

4

Opkrævning

3

Især svar på klager, afslag og rykkere vurderes at være centrale, men også de situationer, hvor man har brug for
oplysninger fra borgerne og skal have dem til aktivt at svare på henvendelsen. Sondering blandt 35
kommunikationschefer i staten.

Det ses også tydeligt, når man beder kommunikationscheferne angive,
hvornår de bruger brevet. Det er de ”alvorlige” brevgenrer, de vurderer, nu
er de mest centrale i kontakten med borgerne.
Et eksempel på meget bevidst brug af brevet i kontakten med borgerne kan
ses på de næste sider. Casen er Banedanmark, der aktivt kommunikerer med
nærmiljøet ved større anlægsprojekter.
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NU BYGGER VI
Banedanmark skal de kommende år udbygge og nyanlægge jernbane for 57 mia. kr. for at
fremtidssikre jernbanen. Men selvom det går til det fælles bedste, kan det jo ikke undgå at
genere nogen undervejs.

Foto: Christoffer Regild

Byggeri larmer, jord må eksproprieres, og børn må cykle en omvej til skole. Banedanmark
tager kommunikationen med lokalsamfundet meget alvorligt, og bruger breve aktivt til at
fastholde god kontakt til at forberede og forklare.

KORT OM BANEDANMARK
Banedanmark er en statsvirksomhed, med ansvar for at vedligeholde, forny og udbygge den over 2.000 kilometer lange danske
jernbane. Ligesom de overvåger og kontrollerer den daglige
togtrafik for mere end 45.000 daglige togafgange og ankomster.
Banedanmark beskæftiger over 2.200 medarbejdere.
Banedanmark har hovedsæde i København.

”Det er vigtigt for Banedanmark, at vores anlægsprojekter gennemføres med
en tæt dialog med kommuner og lokalsamfundet generelt. Den dialog er
værdifuld og med til at sikre, at vi kan inddrage flest mulige lokale hensyn
inden for anlægsprojektets rammer,” siger administrerende direktør Jesper
Hansen.
Derfor har Banedanmarks kommunikationsfolk de seneste år haft en meget
vigtig rolle i at være med til at sikre kommunikationen med lokalsamfundet,
og alle kanaler er i spil fra breve til hjemmeside, abonnementsordninger,
annoncer, presse og velbesøgte lokale informationsmøder.

”Brevet bruger vi især til den direkte kommunikation med de helt nære
naboer til byggeriet, når vi vil være sikre på, at de har fået en personlig orientering,” fortæller kommunikationschef Karina Nelsing. ”Der er mange fælder
i god brevkommunikation – især de faglige i en sådan teknisk stærk kultur
som vores.
Derfor er det afgørende for os, at vi som kommunikationsfolk er med til
at sikre, at vi ikke bare skriver for at have informeret. Vi vil gerne give folk
en klar og forståelig information om, hvad der sker, hvornår, hvor længe
og hvorfor, og sikre de let kan komme direkte i kontakt med den relevante
person i Banedanmark. Derfor er vores kommunikationsfolk med hele vejen
fra den tidlige start i projekterne, under hele udførelsen og helt frem til
afslutningen, så de rigtige modtagere hører fra os på det rigtige tidspunkt.”
Banedanmark har løbende evalueret deres indsats på kommunikationsfronten. Og resultaterne viser, at indsatsen bærer frugt. ”Vi havde faktisk så
stor tilfredshed med vores kommunikation, at vi blev i tvivl om måling via
spørgeskemaer gav et retvisende resultat. Derfor lavede vi på et tidspunkt
en telefonundersøgelse. Det gav ca. samme resultat, nemlig at over 90 % af
naboerne er godt tilfredse med kommunikationen.
Vi ved godt, at det ikke fjerner hverken støj eller andre gener, men det
betyder i hvert fald, at de kender til, hvad vi gør, hvornår, hvorfor og hvordan
der arbejdes på at minimere generne”, slutter Karina Nelsing.
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Her er et
eksempel på et
indledende brev
til naboer til den
nye anlæggelse af
Ringsted-Femern
fra 2015-21.

KAPITEL 3
KÆRE PATIENT, PÅRØRENDE OG BORGER I REGIONEN
Regionerne er på den ene side fjernt fra borgerne, fordi mange slet ikke
har deres region på nethinden. Og på den anden side kunne de ikke være
tættere på. For det er deres institutioner, der skriver til os, når vi eller vores
pårørende har brug for hjælp på grund af sygdom. Derfor er brevene fra
regionernes hospitaler og psykiatriske institutioner mm. ofte af afgørende
betydning for os.
Regionerne er naturligvis også i gang med digitaliseringen. Mange breve er
på vej til at digitaliseres, men kommunikationsfunktionerne er ret enige om,
at det ikke bliver helt enkelt.
Region Midtjylland har fx i begyndelsen af maj 2014 sendt et brev til alle
husstande i regionen, om at hospitalerne fremover vil sende en større og
større del af patientindkaldelserne digitalt. ”Det er så stor en forandring,
at vi gerne vil sikre, at alle borgere får besked. Også inden de nationale
kampagner sætter ind i efteråret”, understreger kommunikationskonsulent
Rikke Ellekilde.
Både Region Sjælland og Region Hovedstaden har besluttet, at det ikke sker
på én gang:
”Vi er netop i gang med at overgå til digital post. Men vi sender et papirbrev
til patienterne, når vi første gang skal henvende os - fx. med en indkaldelse for at gøre opmærksom på, at de fremover skal tjekke e-Boksen.”

forklarer kommunikationsdirektør Margrethe Lyngs Mortensen fra Region
Hovedstaden.
Også Region Sjælland og Region Nordjylland har valgt at lade overgangen
ske med et fysisk brev først:
”Et personligt brev skiller sig stadig ud blandt reklamer og adresseløse forsendelser. Det er ingen tvivl om, at vi bliver mere og mere digitale, men brevet vil
fortsat en del år være en kanal hos os. Al vores patientkommunikation bliver i
øvrigt her i løbet af foråret ren digitaliseret. Den udvikling skal blive interessant at følge. Med første indkaldelse til behandling på sygehuset modtager
patienten et fysisk brev - herfra ”kører” det hele digitalt for alle målgrupper”,
fortæller Hanne Ahrensbøll fra Region Sjælland.
Fra Region Midtjylland peger man bl.a. på, at der stadig vil være en del breve
til de yngre målgrupper – og når brevet er et følgebrev:
”Vi indkalder stadig i høj grad patienter ved at sende dem et brev, og selvom
det aftager i løbet af 2014, vil der stadig være patienter, som bliver indkaldt
på den måde. Enten fordi borgeren er fritaget for digital post, eller evt. fordi
vi skal sende fx et prøveglas sammen med indkaldelsen. Og børn (under
15 år) vil vi fortsætte med at indkalde med et papirbrev”, uddyber Rikke
Ellekilde.
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ET UUDNYTTET POTENTIALE
Regionerne har tilsyneladende ikke på samme måde som både stat og
kommuner haft et fælles fokus på deres kommunikation til patienter og
pårørende. Enkelte hospitaler har arbejdet på at gøre teksterne bedre, men
det har ikke traditionelt været et højprioriteret område eller et område,
hvor de professionelle kommunikationsfolk har haft fingre i teksterne, som
Margrethe Lyngs Mortensen udtrykker det her:
”Vi har indtil netop nu overladt indkaldelsesbrevet til bureaukraterne,
desværre.”
”Vi er helt bevidste om, at det vi sender ud, kan påvirke vores omdømme.
Derfor arbejder vi bag linjerne på, at retningslinjer for sprog, design og fx
mængden af information bliver overholdt. Samtidig med at det, vi sender ud,
fagligt set er i orden. Vi udbyder kurser og tilbyder værktøjer og gode råd
om at skrive til målgruppen, men der kan godt være langt ud til den enkelte
lægesekretær, som indkalder patienter,” supplerer Rikke Ellekilde fra Region
Midtjylland. Her har de i løbet af de seneste fire år fokuseret stadigt mere på
patientkommunikationen, eksempelvis har det regionale netværk af kommunikationsfolk udarbejdet en fælles guide til både at skrive til og tale med
patienten.
I Region Nordjylland udrulles over de næste 2 år et stort projekt, der standardiserer den skriftlige information til patienterne – herunder brevene. Alle
indkaldelsesbreve standardiseres, så de klart og tydeligt oplyser om tid og
sted for den kommende aftale.

Derudover følges brevet af et HUSK-bilag, som fortæller patienten, hvordan
han skal forberede sig til aftalen. Fx stoppe med at tage vanlig medicin,
møde fastende, komme i god tid, fordi det kan være svært at parkere eller
tage en pårørende med, fordi man ikke selv kan køre hjem.
”Opgaven med at skrive brevene ligger stadig hos lægesekretærerne, men
den centrale kommunikationsenhed uddanner dem og stiller frasearkiv og
skabeloner til rådighed, og følger standardiseringsprocessen meget tæt, så
alle materialer standardiseres korrekt.
Det er meget nyt for Koncern Kommunikation at have opgaver, der rækker
så langt ud i klinikken – men det er vigtigt at både de sundhedsfaglige og de
kommunikationsfaglige ressourcer går hånd i hånd”, siger kommunikationschef Erik Hagen Jørgensen.
Også i Region Sjælland forsøger kommunikationsafdelingen at bistå.
Her bliver det dog især i de særlige tilfælde:
”I Kommunikationsafdelingen kvalitetssikrer vi kun udvalgte forsendelser
fx HPV breve og Tarmkræftscreeningsbreve. Disse breve bliver også sat op
visuelt af vores grafikere,” eksemplificerer Hanne Ahrensbøll fra Region
Sjælland.

Og det er netop eksempler på brevtyper, som Hanne Ahrensbøll mener også
fremadrettet vil kunne tænkes at eksistere som papirbreve.
”Brevet kan være en god kanal, når man en sjælden gang virkelig kender sin
målgruppe. For eksempel information om HPV vacciner til piger i et særligt
aldersspænd. Med brevet og CPR numrene kan vi målrette vores kommunikation meget direkte. Det er sjældent, at vi har at gøre med så præcis en
målgruppe.”
”Vi kommer til at sende færre breve (især) efter 1. november 2014, men der
vil stadig være borgere, som modtager fx patientindkaldelser pr. brev. Og
hvis vi skal ramme bredt med et vigtigt budskab, vil det sikreste stadig være
brevet – i lang tid fremover”, understreger Rikke Ellekilde fra Region
Midtjylland.
På de følgende sider er et eksempel på en af regionernes arbejde med mere
bevidste breve. Det er Region Hovedstaden, der gerne vil have patienterne til
at føle sig ventede og velkomne.
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Det handler om
patientens oplevelse af
at møde regionen”
- Margrethe Lyngs Mortensen. kommunikationsdirektør, Region Hovedstaden

33

VENTET OG VELKOMMEN
I Region Hovedstaden er et af ni strategiske satsningsområder ”Ventet og Velkommen –
service og patientinddragelse.”
”Det handler om vores service til patienter og pårørende i deres møde med sundhedsvæsenet. Hvordan modtager vi patienterne, hvordan kommunikerer vi til og med patienterne, og
hvordan hjælper vi patienterne rundt på hospitalet. Det handler om patientens oplevelse af
at møde regionen,” fortæller kommunikationsdirektør Margrethe Lyngs Mortensen.

Foto: Jesper Ludvigsen

Halvdelen af alle de klager, sundhedsvæsnet modtager, handler om kommunikation. Da
Region Hovedstaden satte projekt Ventet og Velkommen i gang, var det med udgangspunktet: ”Vi kan gøre rigtig meget bedre i vores kommunikation til patienter og pårørende - ikke
kun for at undgå klager, men simpelthen for at gøre deres oplevelser mere positive. Er du
som patient utryg ved kommunikationen, kan det måske komme til at betyde, at du også
bliver utryg ved personalet og den behandling, du får, selvom begge dele er i top,”
understreger kommunikationsdirektøren.

KORT OM REGION HOVEDSTADEN
Region Hovedstaden er med sine 1,7 millioner indbyggere den
borgermæssigt største af Danmarks 5 regioner. Regionen rummer
29 kommuner og dækker geografisk ca. 6% af Danmarks samlede
areal.
Region Hovedstaden beskæftiger omkring 40.400 ansatte og
havde i 2013 et samlet budget på 39,8 mia. kr. Regionen varetager
en række opgaver indenfor blandt andet sundhed, psykiatri og
regional udvikling.
Region Hovedstaden ledes af 41 folkevalgte politikere. Sophie
Hæstorp Andersen (A) er formand for Regionsrådet.

”Vores ambition er at forbedre hele det skriftlige informationsflow, så patienterne får gennemtænkt og sammenhængende information, og så patienterne oplever, at vi tænker regionen som ét sammenhængende sundhedsvæsen
og ikke myriader af afdelinger og steder, der møder patienten.

Her er indkaldelsesbrevet til undersøgelser og behandlinger helt centralt, da
det oftest er vores første kontakt med borgeren.”
Indkaldelsesbrevet er det første led i den kæde, som patienten skal opleve
som stærk og sammenhængende. Brevet er vigtigt, fordi det rummer den
helt nødvendige information til patienten, og det har en særlig status blandt
regionens skriftlige materiale, fordi det er personligt og derfor bliver læst
mere end det generelle materiale.
Her er det afgørende for Region Hovedstaden at kommunikere personligt
med fokus på modtageren.
”Det er fristende at putte rigtig mange informationer ind i brevet. Men vi
ved, at brevene let kommer til at virke overfyldte og uprioriterede. Meget af
det lovpligtige stof om fx frit sygehusvalg, som traditionelt har fyldt meget i
indkaldelsesbrevet, kan klares med en henvisning til relevante internetsider. Vi
ønsker, at patienterne skal modtage breve, som er imødekommende, lette at
forstå og har et klart prioriteret indhold. Brevene skal især være helt tydelige
i formål med indkaldelsen, tid og sted, varighed og mulighed for afbud.
Derudover skal det være tydeligt, hvor spørgsmål kan rettes hen, hvad der er
den nødvendige forberedelse og hvordan man finder frem. Brevet skaber den
første og vigtige relation mellem patient og hospital. Derfor er vores ambition
også, at patienter fra det første brev føler sig godt informerede og godt taget
imod – med andre ord Ventede og Velkomne,” slutter kommunikationsdirektøren.
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De nye breve skal rette op på, at
patienterne før sagde således:
”Med den måde materialet kommer på, er
det usikkert, hvad der er vigtigt for mig at
læse. Det skal man ligesom gætte sig til.
Det virker helt uoverskueligt at læse det
hele.”
”Der er alt for meget irrelevant information,
som kunne undværes.”
”Jeg må tilstå, at jeg ikke har læst materialet, og det er et helt bevidst valg. Det er ikke
nødvendigt (…) det eneste, som interesserer
mig, er tid og sted.”

<
Fra brugerundersøgelser på fem hospitaler i regionen (2013) ved
vi, at det er vigtigt med kort over hospitalet og gode råd til transport og parkering. Særligt de ældre patienter studerer indkaldelsesbrevet meget nøje, og bruger det til på forhånd at planlægge,
hvor de skal gå hen.

KAPITEL 4
MED VENLIG HILSEN DIN KOMMUNE
I kommunerne er der generelt et tættere forhold til brevet som kommunikationskanal til borgerne end i staten. Sikkert bl.a. fordi kommunerne er langt
mere borgernære og hidtil har haft papirbrevet som primær kommunikationskanal.

Men nogle gange er brevet den eneste mulige måde at komme i kontakt
med borgeren på. Kommunikationsformen afgøres ofte af borgerens eget
valg af kanal (mail, Facebook brev osv.).” (Pia Staalgaard, kommunikationskonsulent, Frederiksberg Kommune)

”I det offentlige er brevet, hvad enten det er i papir eller via den digitale
postkasse, stadig kernen i meget direkte kommunikation til borgeren. Selvom
vi tilstræber at flytte borgerne til hjemmesiden, telefonen eller mail, vil brevet
stadig være kommunikationsform til de mange myndighedsafgørelser, der
træffes hver dag. Jeg mener også, at den digitale postkasse fastholder brevet
som form, fordi den kanal forsøger at mime den fysiske med en postkasse,
en afsender og en modtager” (Ole Bjarke Nielsen, kommunikationskonsulent,
Syddjurs Kommune)

”Vi har længe undervurderet print ud fra en naiv forestilling om, at alt
kunne løses digitalt. Print - og i særdeleshed det personlige brev - kan noget
andet, spørg bare folk, der arbejder med marketing og direct mails.” (Lasse
Krogh Bohse, kommunikationskonsulent og teamkoordinator, Vallensbæk
Kommune)

Men også her påvirker digitaliseringen naturligvis markant. Alle er ved at
gøre klar-parat-digitalisér. Og brevet er derfor på markant retræte, som en
udtrykker det med et glimt i øjet: ”Taler vi om analoge breve eller digitale?
Førstnævnte er jo meget snart fortid :-)” (Thomas Larsen, Teamleder – Kommunikation, Skanderborg Kommune)
Men synspunktet balanceres både af kommuner, der endnu prioriterer brevet
som kommunikationskanal eller ligefrem udtrykker, at kanalen undervurderes
i borgerkontakten. ”Vi har ikke fuldstændig afskrevet brevet, selvom vi bliver
mere og mere digitale i vores kommunikation med borgerne.

”Et brev er og vil være en kommunikationskanal i fremtiden. Men det vil
være som en niche-kanal i forhold til elektroniske kanaler.” (Kim Barren,
kommunikationschef, Svendborg Kommune)
”Brevet er fortsat en af mange muligheder i kommunikationspaletten, som
er godt til noget, men ikke alt. Og vi arbejder målrettet på at digitalisere det
meste. Men hvis vi fx skal invitere borgere til at deltage i et møde med borgmesteren, eller sende julekort til VIP’s, så kan vi finde på at bruge brevet med
borgmesterens underskrift. Men det kan også meget vel gå hen og virke
gammeldags på et tidspunkt.
Lige nu er samfundet i en forandringsproces, hvor mange er kede af, at
brevet falder bort til fordel for digital kommunikation.
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Men efterhånden oplever vi også, at folk reagerer på at få papirpost, fordi
de synes det er gammeldags og besværligt, og fordi de rent faktisk tænker i,
hvad kommunerne skal bruge deres ressourcer på. Men brevet vil altid være
en del af den samlede vifte af kommunikationsredskaber, som kan anvendes
strategisk og målrettet i forbindelse med kommunikationsarbejdet.” (Ulla
Baden, kommunikationschef, Gladsaxe Kommune)

I HVILKEN GRAD ER BREVET EN CENTRAL KOMMUNIKATIONSKANAL I DAG?

9%
23%

”Jeg tror på, at fremtiden byder på en dynamisk vekselvirkning mellem online
og offline kommunikation. Det er naivt at tro, at blot fordi de unge generationer er mere digitale, at så foretrækker de altid en digital kanal. Måske kan
man ligefrem anføre, at jo mere digitale, vi bliver, jo mere gennemslagskraft
vil et brev have - alene af den grund, at der vil gå længere tid imellem, at
man som borger får et.” (Thomas Meyhoff, teamkoordinator/
kommunikationskonsulent, Stevns Kommune)

42%
26%

I høj grad

	I nogen grad

	I mindre grad

Slet ikke

Kommunerne er heller ikke grundlæggende i tvivl om, at brevet stadig er en relevant kommunikationskanal om
end på retræte. Her tal fra sondering gennemført af AKL, april 2014 med svar fra 58 af landets kommuner.

BREVE BLOT I NYE KLÆDER

BREVET SOM ACHILLESHÆL

En stor del af kommunerne understreger også, at brevet som kommunikationsform fastholdes i det digitale udtryk. Som en her udtrykker det:

Mange kommuner har erkendt gennem årene, at kommunikationen
med borgerne i breve har været en kommunikationsmæssig achilleshæl. I
1970’erne begyndte en del af opgøret med ”ping- og pampersproget” og
det, at brevene var uforståelige skranker for borgerne. Og mens kommunale
medarbejdere i forrige årtusinde kom på kurser i at oversætte fra dansk til
”kommunalt”, har kurser og indsatser udviklet sig til at se på den modsatte
transformation; brevet som i højere grad skulle komme borgerne i møde,
være i øjenhøjde og til umiddelbart at forstå.

”Vi sender fortsat breve ud, men de fleste af dem bliver sendt til borgerens
digitale postkasse. Men i min optik er det stadig et brev, der er skrevet
specifikt til den enkelte borger med den samme funktion, som vores breve
altid har haft. Hvis de printer det, ser det ud, som det altid har gjort. Forskellen er blot, at det bliver sendt digitalt og ikke bliver afleveret i den fysiske
postkasse sammen med alle reklamerne.” (Line Trap Mogensen, teamchef for
Kommunikation, Næstved Kommune)
Synspunktet underbygges af mange, der mener, at den digitale postkasse
blot er en ny forsendelsesform til det klassiske papirbrev. Præcis, som da
faxen gjorde det muligt at sætte strøm til papiret. Et synspunkt der unægtelig
gør det praktiske i transformationen til det digitale nemmere, men ud fra et
modtagerperspektiv og suppleret med viden om læsbarhed og overblik på
skærm kan bekymre. Undersøgelser fra bl.a. Rigsrevisionen tyder jo allerede
på, at de offentlige breve er vanskelige at forstå, hvilket ikke bliver et mindre
problem digitalt.

Men målene er ikke nået endnu. Mange kommuner fortæller om, at breve
har været og er for svære at forstå, og at der er et kæmpe pres på telefonerne, fordi mange borgere ringer for at være sikre på, at de har forstået et brev.
Derfor er der mange indsatser for bedre breve rundt om i det kommunale
landskab:
”Vi har prioriteret det i form af kompetenceudvikling til 100 medarbejdere
fra forskellige forvaltninger i 2013, som alle var på et 3-timers kursus i
’Det gode brev’.” (Ulla Iess Andersen, kommunikationskonsulent, Hillerød
Kommune)
”Vi er netop begyndt et forløb med god brevskrivning i vores Jobcenter, da
kommunikationen i breve var underprioriteret. Vi har tidligere kørt et forløb
omkring skriftlig kommunikation med borgerne, men erfaringen er,
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at medarbejdere og typer af breve skifter og selve sproget udvikler sig, så
faktisk er det nødvendigt med et tilbagevendende fokus på brevskrivning,
hvis vi skal skrive breve, som borgerne forstår. Vores idé er at udvikle et standardforløb for god brevskrivning, som vi siden hen kan rulle ud andre steder
i kommunens forvaltning, hvor vi ved, at borgerne har notorisk svært ved
at forstå, hvad vi skriver til dem.” (Rasmus Lindboe, kommunikationschef,
Gribskov Kommune)

HVORDAN KVALITETSSIKRES BREVE?

Visuel identitet

44

Underviser medarbejdere

27

Klare kvalitetskriterier

23

Breve vælges aktivt til

22

Breve på agendaen

16

Breve bruges bevidst

14

Kommunikationsafdelingen har aktiv rolle

1

Evaluerer kvaliteten løbende
Måler kvalitet/effekt
Brevskrivning styres fra centralt hold

1

7
3
2

På trods af udfordringerne med indholdet og formidlingsformen i brevene, er det især den visuelle identitet, kommunerne har fokus på. Sondering blandt 49 kommuner

BREVE VIL SKILLE SIG UD
Økonomi, effektivitet og den fælles digitaliseringsstrategi er nøgleordene
for forklaringen på kommunernes umiddelbare enighed om papirbrevets
retræte. Mange mener, at det helt vil forsvinde, som en her udtrykker det:
”Med de statslige krav om øget digitalisering vil brevet være på vej ud som
kommunikationsredskab i forvaltningen.” (Søren Madsen, kommunikationschef, Billund Kommune)
”Fra kommunalt synspunkt er brev-formatet via papir-post for dyrt i forhold
til at sende til borgerens digitale postkasse. Og da vi er styret af budgetter,
ser vi det som den eneste rigtige vej - naturligvis gør vi undtagelser i nogle
borgeres tilfælde.” (Maiken Mouritsen, kommunikationsmedarbejder, Vesthimmerlands Kommune)
”Det er langt dyrere for kommunen at sende breve frem for e-mails, men
breve får mere opmærksomhed. Brevet virker stærkere. Os der får mange
mails hver dag på jobbet, opfatter et brev i postkassen som noget vigtigt
- noget vi for alt i verden skal åbne og læse. Sådan er det ikke med mails personligt kæmper jeg med at holde indbakken nede. Den ”sander til” og
jeg når desværre ikke alle mails. Det er et problem, og det traditionelle brev
virker stadig stærkere på mig. Men en fordel ved mailen er, at den er fremme
et splitsekund efter, mens brevet er en eller flere dage undervejs…” (Bente
Schjønning, kommunikationsmedarbejder, Frederikshavn Kommune)

”Vi bruger fortsat breve i en vis udstrækning, men er tilbøjelige til at vælge
mail-løsningen, hvis den er relevant. Mail’en har da også fordele - den koster
ikke porto, og den er fremme hos brevskriveren på et splitsekund, ligesom
den er tidsbesparende for medarbejderne. Det er hurtigere at trykke ”send”
end ”print”, og derefter skal kuvertere og poste - men det gode, personlige
og velskrevne brev fra en offentlig myndighed til en borger er bestemt en
uddøende kunstart.” (Jens Bytoft, journalist og kommunikationsmedarbejder,
Varde Kommune)
En del kommuner vil dog stadig reservere særpositioner til brevet. Til de
lejligheder, hvor man gerne vil vise, at man gør sig særlig umage. Når en ny
borger flytter til byen og skal bydes velkommen, eller en særlig kompleks
situation kalder på, at man med et papirbrev viser, at man har taget det
særlig alvorligt:
”Det bliver noget eksklusivt. Noget, man bruger for at signalere kvalitet og
at man har gjort sig umage: ”Jeg har investeret tid og penge i at sende dig
et fysisk brev (selvom det er både dyrt og besværligt) - det gør jeg, fordi du
er vigtig.” (Anna Kristine Mollerup, presse- og kommunikationskonsulent,
Thisted Kommune)
”Jo færre breve vi sender, jo mere effektive bliver de som kommunikationskanal.” (Asmus Nickolei Andersen, kommunikationskonsulent, Guldborgsund
Kommune)
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”Breve har efterhånden opnået en særstatus i virksomheder og offentlige
organisationer, da al kommunikation efterhånden er digital. Men vi må ikke
helt glemme betydningen af et brev. Breve kan gøre et langt større indtryk
og være mere personlige i strømmen af digitale budskaber. Og så husker
vi jo ofte breve bedre end mails. Derfor bør vi i den digitale tidsalder huske
på brevets muligheder, og gentænke dets strategiske betydning og i den
samlede kommunikation fra virksomheder og offentlige
organisationer.” (Jacob Holm Hansen, kommunikationsstrateg/ph.d.
Lyngby-Taarbæk Kommune)

HVOR SER DU BREVETS STYRKER?

Sikre at vigtige budskaber bliver set

26

Vise omhu, professionalisme og efterlade et
troværdigt indtryk af jer som afsendere

25

Sikre at modtageren får omhyggeligt besked

22

Etablere en god relation

17

Sikre at modtageren handler på brevets budskab

”Breve er personlige, hvis de er skrevet personligt. ”Rudekuverter” er ikke
personlige - uanset om de er på papir eller elektroniske. Brevets fremtid er
til det direkte personlige - når man som borger er direkte berørt af noget, fx
høringspart i en lokalplan eller lignende.” (Lars Elmsted, kommunikationskonsulent, Roskilde Kommune)

16

Argumentere for beslutninger
der opfattes negativt af modtagere

15

Vise respekt for borgernes henvendelser

15

Gøre tydeligt opmærksom på, når der er store forandringer

13

Vedligeholde og fastholde en god relation

9

Lukke en sag effektivt

9

SIkre budskab til et budskab eller en sag

5

Andet

5

Kommunerne fremhæver især brevets styrker til at sikre, at indholdet bliver set, vise omhu og efterlade
et troværdigt indtryk. Sondering blandt 49 kommuner.
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NÅR BREVENE SKAL VÆRE BEDRE
Som mange andre kommuner har Stevns Kommune et ønske om at kommunikere nemt og
effektivt med borgerne. Her spiller brevene en vigtig rolle, og Stevns Kommune har konstateret, at de godt kan blive meget bedre.

KORT OM STEVNS KOMMUNE
Stevns Kommune ligger i Region Sjælland. Den nye Stevns
Kommune blev dannet i 2007 ved en sammenlægning af Stevns
Kommune og Vallø Kommune.
Kommunen har 21.825 indbyggere og Mogens Haugaard
Nielsen (V) er kommunens borgmester.

”I 2011 satte vi et stort projekt i gang for at udvikle en ny kommunikationspolitik for kommunen. Et af de nedslag, vi lavede i kommunikationspolitikken, var det gode sprog, som vi gerne vil bruge til at forbedre vores service
over for borgerne ved at skrive imødekommende, korrekt og forståeligt,
uden, at det går ud over brevenes faglige og saglige holdbarhed”, fortæller
kommunaldirektør Per Røner. Derfor satte kommunen gang i et stort anlagt
2-årigt projekt med fokus på skriftligheden i bl.a. brevene.
De færreste kommunalt ansatte har lært at formidle deres faglighed, og
derfor indgik godt sprog og skriveteknik i uddannelsen af ca. 270 ansatte på
kryds og tværs af kommunens administrative funktioner. De mange tips og
tricks til godt sprog og de mange eksempler fra kommunens egen hverdag

var lidt af en øjenåbner for mange af deltagerne, som nu er klædt godt på til
at skrive bedre.
”Målet er, at modtagerne skal kunne forstå det, hvad vi skriver første gang,
de læser det. I vores projekt sidestiller vi formidling og faglighed, så det er
altså ikke nok, at det, vi skriver, er korrekt. Det skal også være til at forstå”,
understreger Thomas Meyhoff, teamkoordinator i Stevns Kommunes kommunikationsenhed.
Sprogprojektet understøtter på den måde direkte kommunens borgerbetjenings- og kanalstrategi, hvor kommunen vil nedbringe antallet af henvendelser fra borgerne til kommunen.
En af de oplagte måder at gøre det på er selvfølgelig at undgå at forklare det
samme flere gange.
”Vi er overbeviste om, at en bedre kommunikation også vil gøre os mere
effektive. Alene af den grund at vi undgår, at borgerne skal kontakte os igen
pr. telefon, brev, mail eller personligt for at få forklaret et brev. Det er dårlig
service for borgerne, dobbeltarbejde for os og det er tid, vi kan bruge bedre
på kvalitet og service. Så det sparer alles tid at ramme plet med det samme,”
slutter Thomas Meyhoff.
Projektleder for Godt sprog-projektet, Mette Holmsgaard Håkan er enig:
”Det har været gennemgående for projektet at få ændret hele vores tilgang
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til det at skrive, så vi nu i langt højere grad møder borgerne, hvor de er. Det
har bl.a. betydet, at vi ændrer på strukturen i vores breve og rydder op i alle
de faglige og tekniske ord, vi er rigtig gode til at bruge mange af. Ord, som
er med til at gøre teksterne uigennemskuelige og svære at læse og forstå.
Derfor har vi valgt at give alle vores standardbreve en overhaling samtidig
med, at vi sætter nye retningslinjer for, hvordan et enkeltstående, personligt
brev skal se ud.
Det handler om at få det vigtigste op først i brevet, dvs. afgørelsen, og så flytte love
og paragraffer ned til sidst, som for det meste vil være sort snak for borgerne”.
Ambitionerne for projektet er høje: det skal blive bedre! Stevns Kommune
ser derfor både på standardbreve, uddanner skribenter, sikrer bedre feedback
i hverdagen ved etablering af ”brev-venner” og meget andet. ”Før vi går i
gang i alle kommunens centre og stabe, gennemfører vi et pilotprojekt i vores
Borgerservice. Formålet er at finde den rigtige metode, inden vi udbreder
brevprojektet til resten af organisationen,” slutter projektleder Mette Holmsgaard Håkan.
Udover godt sprog i breve fokuserer Stevns Kommune i deres sprogprojekt
på godt skriftsprog i almindelighed (fx på nettet) og implementerede i foråret
2014 et nyt set up for deres politiske dagsordener, så det bliver lettere for
borgerne at gennemskue beslutningsprocesserne i kommunen. Godt sprogprojektet i Stevns Kommune afsluttes i sommeren 2015.

< Stevns kommunes nye kodeks
rummer ikke
kun idealer,
men også
kommenterede
eksempler.

KAPITEL 5
KÆRE KUNDE - BREVET FRA VIRKSOMHEDER
Breve fra virksomheder ser ud til at være et mere bevidst valg end breve fra
det offentlige. Mange virksomheder er optagede af at vedligeholde en god
relation til de eksisterende kunder og få fat i nye. Til begge formål og flere
endnu bruger virksomhederne brevet som et aktivt værktøj.

I HVILKEN GRAD ER BREVET EN CENTRAL KOMMUNIKATIONSKANAL I DAG?

Men de er dog ikke mere bevidste, end at modtagernes positive respons på
brevet fra Epinions undersøgelser kommer bag på de fleste. Mange kommunikationsfolk har de senere år være langt mere optagede af at følge med
i alle de nye kanaler end at vedligeholde de gamle. Hele 54% mener i en
sondering blandt 45 virksomheder i Danmark (udvalgt efter omsætning og
slutbrugerkontakt (AKL 2014)), at brevet kan være afskrevet for tidligt.

36%
42%

”Som Epinion analysen - og andre analyser i øvrigt - viser, så er der stadig
mange situationer, hvor et brev fortsat er et bedre redskab/medie til formidling end fx e-mail. Det er dog et billede, der konstant har været i forandring
de senere år, og det forventer jeg fortsætter - derfor mener jeg, at man ”i
nogen grad” afskriver brevet for tidligt, hvis man dropper traditionelle breve
allerede nu.
Breve har stadig en relevans, men som ansvarlig formidler af budskaber og
information til kunder, potentielle kunder og øvrige interessenter, så er det
vigtigt at holde øje med, hvordan de forskellige interessenters behov ændrer
sig,” understreger Charlotte Ejstrup, Nordisk Marketingchef i Tryg.

9%
13%
I høj grad

	I nogen grad

	I mindre grad

78% af virksomhederne mener, at brevet er en relevant kommunikationskanal i dag. Sondering
blandt 45 virksomheder.

Slet ikke
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EN OVERSKUDSKANAL
Det bevidste brev er for virksomhederne et kanaltilvalg, når man gerne vil
ses eller gøre særlig opmærksom på en sag, som bilfirmaet Audi udtrykker
det: ”Brevet kan med fordel bruges til at skabe særlig opmærksomhed. Det
signalerer overskud.” (Bente Maria Kløvgaard, PR-chef, Audi)

HVOR SER DU BREVETS STYRKER?

Sikre, at vigtige budskaber bliver set

Sonderingen blandt virksomheder viser tydeligt denne tendens, og virksomhedernes kommunikationsfolk bruger brevet, når de vil vise særlig omhu.
”I et pengeinstitut, der har sammenlagt filialer, ændret åbningstider og
måttet tage afsked med medarbejdere, har brevet været et naturligt førstevalg, når kunderne skulle informeres om ændringerne. Det signalerer en
anden seriøsitet og vigtighed end eksempelvis en mail eller en besked i
Webbank, og samtidig forbereder man sig mentalt - som modtager af et brev
- på, at indholdet kan være mere seriøst.” (Martin Rask Pedersen, kommunikationsdirektør, Danske Andelskassers Bank)
”Hvis en kunde har valgt at sende et brev, svarer vi også i et brev. Vi kan også
i nogle tilfælde være nødt til at sende rekommanderet. Vi kan vise omhu
og trænge bedre igennem med et brev.” (Mette Honoré, kommunikationsdirektør, Telia)

25

Gøre tydeligt opmærksom på, når der er store forandringer

23

Vise omhu, professionalisme og efterlade et
troværdigt indtryk af jer som afsendere

23

Sikre, at kunden får omhyggelig besked

21

Vedligeholde of fastholde en god relation

17

Sikre, at kunden handler på brevets budskab

16

Vise respekt for kundernes henvendelser

13

Etablere en god relation

11

Lukke en sag effektivt

8

Argumentere for beslutninger,
der opleves negativt af modtagerne

6

Sikre opbakning til et budskab eller en sag

5

Andet

1

Virksomheder er ikke i tvivl om, at brevets styrke især er at gøre opmærksom på budskabet, sikre gennemslagskraft
og vise, at man gør sig umage. Sondering blandt 45 virksomheder.

BREVE ER VIGTIGE FOR OPLEVELSEN OG OMDØMMET
Virksomhederne er generelt enige om, at brevene er vigtige for kundernes
oplevelse af deres service og for omdømmet. Som det her udtrykkes fra et
pensionsselskab:
”Vi har stort fokus på formulering i breve, da kunden allerede her helst skal
opleve god kundeservice. Brevet skal være kort og enkelt formuleret, men
samtidig give kunden de informationer, som er relevante i situationen. Vi ved,
at dårlige formuleringer kan skade vores omdømme hos kunderne, så derfor
er formuleringen så vigtig.” (Susan Hummel Pedersen, kommunikationskonsulent, AP Pension)
Derfor har mange virksomheder ikke alene den visuelle identitet på plads for
breve, men også klare kvalitetskriterier for breve, ligesom kommunikationsfunktionen nogle steder er inde over kommunikationsformen, som det fx
beskrives her fra Telia:
”Vi har bestemt et ansvar og et indsatsområde i forhold til at formulere os, så
kunden forstår og føler sig godt behandlet (en god tone i øjenhøjde). I min
afdeling er vi begyndt at undervise kolleger i både grammatik og tone, fordi vi
ved, at det betyder meget for kundeoplevelsen at få et velskrevet brev (eller mail).
Vi linker vores indsats til vores grundfortælling, hvori vi siger, hvordan vi ønsker at
blive oplevet (kundeløftet).” (Mette Honoré, kommunikationsdirektør, Telia)

Og mange typer af virksomheder ser netop denne gode kundeoplevelse som
en vigtig del af brevets styrker:
”Det er aldrig en fordel at have en enstrenget kanaltilgang i kommunikationsstrategien. Kommunikation bliver stærk, når budskaber er konsistente og
relevante på tværs af flere kanaler, og hver kanal når ud til de relevante målgrupper på forskellig vis. Så for at nå alle målgrupper mest effektivt er et mix
nødvendigt. Brevet har den helt store fordel, at det i højere grad udstråler,
at nogen har gjort noget særligt for mig, og det, at du har haft det fysisk i
hænderne, øger din hukommelse af budskabet. Derfor forventer jeg ikke, at
brevet forsvinder, men det er klart, at de digitale kanaler vinder stadig mere
frem, efterhånden som der kan tilknyttes samme karakteristika. Som fx når
video bliver så skarpt, at det kan erstatte fysiske møder.” (Jan Lyng Lauridsen,
kommunikationschef, SE)
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BREVE KAN TRIGGE HANDLING
Mange virksomheder har delvis til deres overraskelse erfaret, at breve i højere
grad end fx mail kan trigge handling. Det får besøgende til hjemmesiden,
kunder til at tilmelde sig en event eller lignende.
”Vi kan se, at det har stor effekt at henvise til fx selvbetjening via et brev.
Antallet af unikke besøg stiger kraftigt. Det skete fx, da vi orienterede om,
at kapitalpensionen blev afskaffet, og hvilke muligheder medlemmerne så
havde.” (Susanne Bych, kommunikationskonsulent, Lærernes Pension)
Men billedet er ikke entydigt. Andre organisationer har eksempelvis erfaringer
med det stik modsatte, fx Industriens Pension, der har medlemmer blandt de
industriansatte, der ikke er så læsestærke:
”En opringning eller kommunikation på nettet via kundens egen side på nettet
har vist sig at være langt mere effektivt end breve i vores kommunikationsarbejde.” (Jens Almegaard, kommunikationschef, Industriens Pension)
Flere virksomheder fastholder dog brugen af papirbrevet, når det er vigtigt, at
brevet bliver opdaget i den ofte overrumplende kommunikationsstrøm:
”Det drukner ikke på samme måde, som en mail kan gøre.” (Martin Rask
Pedersen, kommunikationsdirektør, Danske Andelskassers Bank)
”Jeg er ikke i tvivl om, at brevet også fremover vil være en vigtig del af kommunikationsmixet. Men brevet vil i højere grad blive benyttet til at forstærke og skabe

trafik til digitale kanaler.” (Thomas Koefoed, marketingsdirektør, Synoptik).
”Vi har situationer, hvor kunden skal udfylde blanketter og den slags. Det er
i dag fysiske breve, og selvom blanketterne bliver elektroniske, sender vi nok
fortsat brev - så vi er sikre på, at kunderne ser det og reagerer.” (Helle Dahl,
kommunikationskonsulent, Nordea Liv & Pension)
Den største barriere er virksomhederne ikke i tvivl om: prisen på at sende et
brev. Og enkelte ytrer også en bekymring om ikke at komme til at virke for
gammeldags ved at bruge et brev: ”I nogle tilfælde opfatter folk det som både
gammeldags og for langsomt med et brev. I disse elektroniske tider, hvor alt
snart handler om hast, forventer folk, at vi kan svare NU.” (Mette Honoré,
kommunikationsdirektør, Telia)

NÅR BREVE ER DET SYNLIGE BEVIS
Særlig vigtigt er brevet i brancher, hvor produktet ikke er synligt. Fra banken,
forsikrings- eller pensionsselskabet, hvor papir er det eneste synlige bevis på
vores relation og tilgodehavende eller gæld.
”Brevet er særligt vigtigt til emner, som kunderne ikke af sig selv interesserer sig for. Og pension er et godt eksempel. Det bliver for fjernt for mange
mennesker, hvis ikke de får noget fysisk i hånden de kan forholde sig til. Vi
bruger også det digitale, naturligvis. Men brevet er, når vi gerne vil sende
kunden et ”kys” og bevare den gode kontakt.” (Helle Dahl, kommunikationskonsulent, Nordea Liv & Pension)
Men enkelte pengeinstitutter giver udtryk for, at deres gamle papirvaner
gør det vanskeligt for dem at bruge brevet effektivt i dag. ”Vi har i mange
år sendt kontoudtog ud pr. brev. Derfor antager nogle kunder, at et brev fra
banken sikkert bare er et kontoudtog eller noget andet kedeligt - og smider
det bare hen i en bunke (dette er ikke en fordom, men dokumenteret). En
løsning er at specialdesigne eller printe på kuverten - men det gør ikke sagen
billigere.” (Bjarne Hvirring, kommunikationschef, Jutlander Bank)
”Vores oplevelse er, at mange breve fra banken ikke en gang bliver åbnet,
men blot lagt over i bunken til breve fra pensionsselskabet og forsikringsselskabet.” (Keld Thornæs, HR- og kommunikationsdirektør, Lån & Spar
Bank)

Andre finansielle virksomheder giver udtryk for, at brevet for dem har og
bliver ved at have en vigtig rolle i kontakten med kunderne. ”Brevet vil i en
god tid fremover spille en væsentlig rolle, og særligt for nogle kundegrupper skal det altid være blandt de medier, der overvejes først.” (Martin Rask
Pedersen, kommunikationsdirektør, Danske Andelskassers Bank)
”God kundekommunikation handler også om valg af medie. Og vi bestræber
os på at give vores kunder valget mellem medierne og kommunikere til dem
via de kanaler, de foretrækker. Vi har alle vores individuelle behov og præferencer, og derfor tror jeg ikke, at brevet bør dømmes ude.” (Nina Johansen,
kommunikationschef, Ekspres Bank)
”Vores erfaringer viser, at unge ikke er særlig glade for mails. De føler sig
taget mere alvorligt, når de modtager et brev, og brevet må meget gerne
signalere seriøsitet frem for at være ung med de unge.” (Susanne Bych, kommunikationskonsulent, Lærernes Pension).
”Vi vil se færre breve, særligt standardbreve, som blot er forbrev til forsikringsbetingelser, faktaark og lignende. Derfor vil antallet af breve, vi sender
ud, blive mindre og mindre - der er dog mange situationer, hvor breve er
nødvendige, eller har en bedre effekt end e-mail, og derfor har breve fortsat
relevans for os i Tryg.” (Charlotte Ejstrup, Nordisk marketingchef, Tryg)
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BREVE GIVER OVERBLIK
Kampen om vores opmærksomhed er enorm i vores hyperkomplekse
samfund. Og det kan være svært både for afsendere at nå igennem og for
modtagere at opleve at have overblik og føle sig i kontrol. Internationale
undersøgelser tyder på, at brevet kan hjælpe os til at føle, at vi får overblik
over noget (Epsilon 2012), og at det især er på områder, hvor indholdet kan
være kompliceret eller af lavinteresse, at det er vigtigt.
Den amerikanske undersøgelse viser tydeligt, at når det er vigtigt for ens
helbred eller et kompliceret felt som det finansielle, så er brevet favorit.
Mens internettet fx foretrækkes ved kommunikation om hobbier eller rejser.
Samtidig supplerer danske undersøgelser med, at der er situationer, hvor
modtagerne foretrækker, at de let kan dele indholdet med andre. Eksempelvis vise deres ægtefælle pensionsoversigten eller fx sætte indkaldelsen
til sygehuset eller invitationen til fødselsdagen op på køleskabet etc. (Wilke
2013)
På de næste sider et eksempel netop fra den finansielle sektor, hvor brevene
er en helt central kanal.
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GOD BESKED FRA BANKEN
Danske Bank har længe været digital frontløber i branchen, men det betyder ikke, at breve
er glemt. ”Vi er meget bevidste om, at det kan være en stor fordel at supplere de digitale
kanaler med et papirbrev. Vi ved, at mange kunder føler, at de får et langt bedre overblik på
den måde og simpelthen føler sig bedre behandlet,” fortæller Senior Vice President Lisbeth
Vedel fra Danske Bank.

KORT OM DANSKE BANK
Danske Bank-koncernen er den største bank i Danmark og en
førende nordeuropæisk finanskoncern med hovedsæde i Danmark.
Vi driver alle slags bankforretninger med fokus på detailbankaktiviteter.
Organisatorisk er banken bygget op omkring tre forretningsenheder: Personal Banking, Business Banking og Corporates & Institutions. De tre forretningsenheder går på tværs af alle koncernens
geografiske markeder.

Hun understreger, at det kan være i mange forskellige situationer, at brevet
vælges til for at give kunden netop den gode serviceoplevelse. ”Vi vælger
naturligvis altid brevet som svar på et brev, men der er også mange situationer, hvor vi gerne vil give kunderne overblik eller informere. For mange er
bankvæsen jo relativt kompleks, og her kan det være rart at få overblikket via
et velskrevet brev.”

Danske Bank har derfor også som en del af deres kommunikationspolitik et
fokus på breve, så der er klare kvalitetskriterier. ”Vi har også fx i mange år
undervist centrale kommunikatører og andre specialister i god brevskrivning,
så vi har altid gjort en stor indsats for gode breve,” understreger Lisbeth
Vedel.
Men det er ikke kun, når emnet er komplekst, at brevet vælges til. Eksempelvis valgte Danske Bank at bruge et brev som en vigtig del af introduktionen
af den ny afdeling, Erhverv Direkte.
For at forbedre rådgivningen af mindre erhvervskunder oprettede vi en
afdeling med erhvervsrådgivere, der kunne rådgive over telefonen, så
virksomhederne kunne trække på deres specialistviden. Selvfølgelig med
udvidede åbningstider, der passede til selvstændige. Tidligere kom disse
kunder sjældent i filialen, og det var oftest en privatrådgiver, de talte med.
Introduktionsbrevet skulle gøre tilbuddet om telefonrådgivning personligt,
og det var vigtigt, at det visuelt adskilte sig fra vores standardbreve. Derfor
lagde Danske Bank vægt på at bruge fotos af rådgiverne og vise forskellige
måder, som man kunne lære afdelingen at kende på, fx kundevideoer og
afdelingssite på hjemmesiden – og flere kontaktmuligheder.
Brevet skulle signalere stærkt til kunderne, at der skete en vigtig ændring, og
at der er mennesker bag telefonnummeret.

55

”Vi ville gerne være sikre på, at kunderne ikke oplevede det som et tab, men
som øget prioritering af deres behov og endnu højere kompetence, specialisering og tilgængelighed,” fortæller Chief Communications Consultant Mie
Rahbek Kragh, ”og derfor valgte vi først at give deres oprindelige rådgiver
mulighed for at give kunden besked, og dernæst at følge op med blandt
andet et brev og en folder om forskellige muligheder for at få rådgivning og
kompetencer kunden fik gavn af.
Brev og folder er vigtige, fordi de er et varigt medie, noget som kunden kan
have liggende på sit skrivebord i længere tid og måske vende tilbage til. Det
er vigtigt, når kommunikationsmålet er at få kunden til at gøre noget anderledes.”
”Det viste sig at tage lang tid at flytte rådgivningen af kunderne fra filialerne
til møder via telefonen. Selvom kun få kunder havde et personligt forhold
til deres rådgiver, skulle de lige vænne sig til at ringe til den nye afdeling. Vi
målte på, om kunden vidste, hvor vedkommende skulle ringe hen, og om
kunden forstod, at den nye organisering var en fordel, fordi ekspertisen i
mindre virksomheder fremover var samlet ét sted”, slutter Mie Rahbek Kragh.

<
Danske Bank har brugt brevet som et vigtigt led i introduktionen af Erhverv Direkte.

KAPITEL 6
NÅR BREVET ER BEDST
Brevet et ikke udryddet af moderne medier og forsendelsesformer, men har
mistet en stor del af sit territorium. Og måske også mere end godt er?
Fascinationen af nye kanaler og krav om besparelser, hvor portoregningen
var let at få øje på, har nok ledt til, at de professionelle kommunikatører har
glemt, at der endnu er mange kommunikationssituationer, hvor brevet er
bedst.
Første del af bogen har givet et indblik i brugen af brevet og refleksioner
over, hvornår og til hvem brevet endnu bruges. I denne del ser vi nærmere
på hvordan - og på nogle af de situationer, hvor brevet er bedst.
Der er ikke tale om et fyldestgørende katalog over situationer, lejligheder
eller funktioner, hvor brevet er bedst, men om inspirerende eksempler fra
virksomheder, ngo’er og offentlige organisationer. Lad dig fx inspirere af det
gode borgmesterbrev, det effektive salgsbrev eller af fakturaen, der ikke blot
sikrer, at kunderne betaler, men at de efterlades med en suveræn
kundeoplevelse.
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SKAB DEN GODE KONTAKT
Førstehåndsindtrykket er afgørende – sådan siger en velkendt talemåde.
Og netop her har brevet en stærk position. Når relationen skal etableres og
komme rigtigt fra start, kan et godt brev bygge broen mellem afsender og
modtager effektivt.
Det har altid været en kernefunktion for brevet, men den styrke er blevet
endnu mere markant i dag, fordi modtagerne oplever, at brevet netop viser
omhu, seriøsitet og troværdighed (Wilke, 2014) og kan give relationen en
tillidsfuld begyndelse. Eksempler er der mange af, fordi både virksomheder,
ngo’er og nogle offentlige organisationer bruger brevet her. På de næste
sider kan du se, hvordan Fredensborg Kommune får en ny borger til at føle
sig meget velkommen og skaber en god start på samarbejdet med et direkte
brev fra borgmesteren.
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VELKOMMEN TIL KOMMUNEN – FREDENSBORG
KOMMUNE
Når nye borgere flytter til kommunen, vil Fredensborg gerne sikre, at de med det samme
føler sig velkomne.

KORT OM FREDENSBORG KOMMUNE
Fredensborg Kommune er en kommune i Region Hovedstaden.
Fredensborg Kommune blev dannet i 2007 efter en sammenlægning af Fredensborg-Humlebæk Kommune og Karlebo Kommune.
Kommunen har 39.585 indbyggere og Thomas Lykke Pedersen (A)
er kommunens borgmester.

”Vi vil gerne byde vores nye borgere velkommen med et brev og samtidig
byde dem ind til et par kunstoplevelser i vores kommune. Vi har derfor fået
mulighed for at vedlægge fribilletter til nogle af vores seværdigheder samt
vores velkomstbrochure, der kort giver et overblik over kommunens mange
tilbud til børn, unge, familier og ældre. Det er vigtigt for os, at relationen
mellem de nye borgere og kommunen får en god start og fortsætter i det
spor”, fortæller kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen.
Derfor sender kommunen et brev til alle nye borgere inden for den første
måned. Brevet er en god kanal til at etablere en fælles relation og sikre,
at borgerne føler sig værdsatte og velkomne.

Det personligt stilede brev fra borgmesteren er med til at give relationen en
rigtig god start.
Kommunen har valgt at benytte det klassiske brev med en lidt højtidelig
sprogstil. Det et er ikke et ”hej”, men en ”borgmesterhilsen”. Sammen med
brevet får borgeren også en velkomstbrochure med praktiske oplysninger og
en fribillet til hver af de to store museer i kommunen, nemlig Louisiana og
Nivaagaards Maleri-samling. ”Et personligt brev er efterhånden et særsyn i
dag, og suppleret med billetterne, håber vi, at de føler sig mere end almindeligt velkomne”, siger kommunaldirektøren.
Og det er ikke kun noget, Fredensborg Kommune håber. Det sker, at borgere
reagerer på brevet ved at sige tak, når de har kontakt med kommunen næste
gang eller kommer til et af de halvårlige velkomstmøder.
Fordi det er et fysisk brev, kan det også lettere vises og deles. Det er let at
forestille sig, at det får en plads på køleskabet og indgår i rundturen, når
familie og venner ser den nye bopæl.
Fra 1. november 2014 skal brevet dog sendes til alle nytilflyttede borger via
Digital Post. Det er et lovkrav.
Kommunen vil stadig vedhæfte billetterne og brochuren, men nu skal modtagerne selv printe brevet ud.
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Fredensborg Kommunes velkomst til nye borgere giver positiv effekt.

NÅR DER SKAL HANDLING TIL
Indbakkerne bugner, og selvom det kan virke effektivt, tyder bl.a. internationale undersøgelser på, at informationerne lettere drukner i en mail. Undersøgelser viser ligefrem, at der er større effekt af fx klik på en hjemmeside
efter et papirbrev end efter en mail (GI Insight 2011), selvom det jo er mere
besværligt at skrive en hjemmesideadresse ind end at klikke på et link. Overraskende for mange var effekten endnu større, når man så nærmere på den
unge målgruppe, der tilsyneladende var endnu mere flittige til at reagere på
et ”gammeldags papirbrev”.
Det er en overraskelse, som både virksomheder og offentlige organisationer
fortæller om: ”tænk, brevet var mere effektivt”. Nogle steder leder det til
en revurdering af brevbrugen. Så brevet bliver valgt til i de situationer, hvor
kundens eller borgerens umiddelbare handling er vigtig. På de næste sider
kan du læse et eksempel fra en nordjysk bank, der blev overrasket over, at
der skulle et brev til at nå de helt unge kunder.
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ET BREV VISER, AT DE VIL MIG NOGET SÆRLIGT, DA BREVET KRÆVER
TID OG PENGE AT UDFORME”
- Fra undersøgelsen: ”De digitale unge og brevet”
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NÅR BREVET OVERRASKER
For Nørresundby Bank var det en overraskelse, at man bedst fik fat i de unge med noget så
gammeldags som et brev. Men det blev erfaringen, da banken gerne ville lave et arrangement for deres unge kunder.

KORT OM NØRRESUNDBY BANK
Nørresundby Bank blev stiftet i 1897, dengang som ”Aktieselskabet Banken for Nørresundby og Omegn”.
Banken har som en vigtig del af sit idégrundlag at fremme den
økonomiske udvikling i Region Nordjylland. Banken støtter mange
kulturelle og sociale projekter, ligesom de lokale afdelinger også
har tradition for at bakke op om initiativer i nærområdet.
Banken har 13 afdelinger, og havde i 2012 ca. 65.000 kunder.
Nørresundby Bank har flere gange vundet prisen for at være den
danske bank, kunderne er mest tilfredse med.

”Meget er jo blevet digitalt i dag i kontakten med kunderne, og vi arbejder
hele tiden på at få kunderne til at vænne sig til at få informationerne digitalt
simpelthen af ressourcemæssige grunde,” understreger salg- og marketingchef Palle Skyum.

Helt grundlæggende har mange jo også den opfattelse, at det især er den
unge generation, der både foretrækker, forventer og lægger mærker til den
digitale kontakt. Men både Post Danmarks undersøgelser og Nørresundby
Banks erfaringer tyder på, at der er mange unge, der er glade for et ”rigtigt
brev”. De unge åbner altid breve, fordi de vurderer, at det er en seriøs
henvendelsesform, hvor afsender er gået langt for at nå dem. Og som det
konkluderes i undersøgelsen: ”De digitale unge og brevet”: ”Et brev viser, at
de vil mig noget særligt, da brevet kræver tid og penge at udforme, hvilket
for den unge understreger budskabets vigtighed og afsenders seriøsitet”.
”Vi havde helt konkret et loyalitetsarrangement for unge kunder, hvor der
kom et par stand-up komikere til byen. Det skal de unge kunder tilmelde sig.
Og det gjorde de ikke, da vi kontaktede dem digitalt. Men da vi sendte et
papirbrev med billeder og klar besked, fik vi hurtigt udsolgt,” fortæller salgog marketingchefen.
Erfaringen får naturligvis på ingen måde Nørresundby Bank til at opgive den
digitale kontakt til kunderne, som de også ved værdsættes. ”Vi bliver ved at
opfordre til effektivt digitalt samspil, men erfaringen betød, at vi nu i højere
grad husker stadig at tænke brevet med ind, når vi har budskaber, der skiller
sig ud fra den almindelige bankservice, når der skal handling til, eller vi vil
efterlade et bestemt indtryk”, slutter Palle Skyum.

67

<
De unge kunder reagerede i højere grad, da de fik et brev - modsat reaktionen på en digital henvendelse

KOM TILBAGE, TAK
Hvordan får man fat i de frafaldne kunder eller medlemmer? Når danskerne
ikke skal overtales, men overbevises, skal der fornuft på bordet. Det har
forskning i argumentation og retorik tydeligt vist. Det er ikke nok at lyde
smart og ”sælgende”, der skal appelleres til den sunde fornuft, trækkes på
den personlige troværdighed og også gerne appelleres direkte til modtagers
følelser.
En treklang der har virket i tusinder af år – og her kan en anden af brevets
styrkepositioner findes. For når man som afsender gerne vil vise, at man
virkelig mener det, så er brevet en oplagt kanal. Et brev viser, at afsender
virkelig mener det (Wilke 2013 og 2014).
Samtidig udtrykker et brev seriøsitet, og man kan have de fornuftappellerende argumenter med og bygge direkte bro til den ”frafaldnes” følelser ved
at genetablere relationen og appellere til det fælles.
”Win-back” er en vigtig forretningsmæssig disciplin, hvor brevet kan spille en
afgørende rolle. Uanset om det er en privat teleoperatør, en ngo, en fagforening eller som i eksemplet her et forsyningsselskab.
Det kom faktisk bag på SEAS-NVE, at det lige frem var det mest ”kedelige”
brev, der virkede bedst, da kunderne skulle hverves tilbage.
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DEN KRAFT, DER LIGGER
I ET GODT, SOBERT OG
MÅLRETTET BREV, KOM
ALLIGEVEL BAG PÅ OS”
- Majbrit Hilaire, analytiker, SEAS-NVE
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BLIV HOS OS!

Foto: Mikkel Bache, SEAS-NVE

Danskerne kan i dag frit vælge, hvor de vil købe strøm, så også som forsyningsselskab skal
der kæmpes for tabte kunder. SEAS-NVE bruger win-back brevet aktivt og har stor succes
med at skrive seriøse, lange breve til kunder, der har forladt dem.

KORT OM SEAS-NVE
SEAS-NVE leverer energi og fibernet til 400.000 kunder og andelshavere. Virksomheden har over 780 ansatte, en omsætning på 3,3
mia. kr. og en balance på 14,9 mia. kr.
SEAS-NVE er i dag blandt elsektorens absolut største, og virksomheden er Danmarks største kundeejede energiselskab.
SEAS-NVE har hovedsæde i Svinninge og en teknisk afdeling i
Haslev.

”Brevet har længe været en vigtig kanal i kontakten med kunder, der har
forladt os,” fortæller analytiker Majbrit Hilaire. ”Men den kraft, der ligger i
et godt, sobert og målrettet brev, kom alligevel bag på os, da vi testede vores
breve.”
Med både kvalitative og kvantitative tests fandt SEAS-NVE ud af, at deres oprindelige win-back-brev var en tand for reklameagtigt. Selvom 6% af de ellers
tabte kunder vendte tilbage, kunne SEAS-NVE få endnu flere tilbage ved at
skrive et mere troværdigt og grundigt brev.
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Att: Name Surname

Vend tilbage til SEAS-NVE – og få bedre
overblik og større økonomisk tryghed
Dato

Svinninge
xx.xx.2013

Da du tidligere har været kunde hos os, har jeg et godt tilbud på
FastEnergi gældende for 1. oktober 2013 – 30. september 2014.
Når du låser din elpris fast, slipper du for ubehagelige overraskelser,
hvis elprisen pludselig stiger.

Gratis energirådgivning
Vi kan også hjælpe dig med at sænke dit forbrug af el, gas og varme. Vores professionelle energirådgivere ved alt om, hvordan man sparer energi, og de er altid klar
ved telefonerne med gode råd og vejledning – ganske gratis.

Som et særligt tilbud kan du få et abonnement til 0 kr. (værdi 150 kr.),
hvis du bestiller FastEnergi senest 23. august 2013.
Ring, kryds eller klik – så sørger vi for det hele
Udfyld svarkortet, klik ind på www.seas-nve.dk/jatak eller ring til os på
70 29 25 00 senest 23. august 2013. Det er gratis at skifte, og vi klarer alt
det praktiske. Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
SEAS-NVE

Ved du, at SEAS-NVE...
• kan levere el over hele
landet? For eksempel
også til fritidshuse
uden for vores eget
forsyningsområde
• har 100 års erfaring
med sikker elforsyning?

Carsten Fischer, Markedschef

Du har tidligere været elkunde hos SEAS-NVE, og det vil vi rigtig gerne have, du
bliver igen. På overfladen ligner det ene energiselskab måske det andet. Men for
os betyder det noget, om du er kunde eller ej. Du er nemlig ikke bare kunde, men
også andelshaver og derfor medejer af SEAS-NVE.
Undgå regninger fra to selskaber
En af fordelene ved at vende tilbage er bedre overblik over din samlede, årlige eludgift. Lige nu er den spredt ud på regninger fra to selskaber. Det oplever mange
som mere besværligt, end de havde regnet med. En væsentlig del af de andelshavere, som har prøvet et andet energiselskab, er vendt tilbage til SEAS-NVE
igen. Især fordi de vil have overblikket tilbage. Som SEAS-NVE-kunde får du kun
elregninger ét sted fra, og du kan altid følge dit elforbrug via minmaaler.dk

Et særligt tilbud på FastEnergi

0 kr. i
abonnement

Kære [indsæt navn]

• sikrer regionen over
700 vigtige arbejdspladser?

Lav elpris i et helt år
Vi kan desuden tilbyde dig en fast, lav elpris i et helt år. Det kaldes FastEnergi.
Lige nu er markedsprisen på el meget lav, og hos os kan du låse din elpris, så du
betaler samme lave pris i et år – uanset om markedsprisen stiger. Det kan både
spare penge og skabe ekstra tryghed, fordi din eludgift bliver mere forudsigelig.
Skift på under ét minut
Vi håber, du har lyst til at blive SEAS-NVE-kunde igen – det tager kun et øjeblik.
Benyt vedlagte svarkort eller klik ind på www.seas-nve.dk/jatakfastenergi
– så ordner vi resten. Hvis du har flere spørgsmål, før du beslutter dig, er du meget
velkommen til at ringe på 70 29 25 00. Vi glæder os til at høre fra dig.
Med venlig hilsen dit andelsselskab
SEAS-NVE

Carsten Fischer, Markedschef
Hovedgaden 36, DK-4520 Svinninge, Denmark
Telefon +45 70 29 29 29, Fax +45 70 29 29 29, CVR nr. 24 21 35 28
seas-nve@seas-nve.dk, www.seas-nve.dk
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SEAS-NVE

Det gamle brev.
6 % winback

Det nye brev.
11 % winback

Hovedgaden 36, DK-4520 Svinninge, Denmark
Telefon +45 70 29 29 29, Fax +45 70 29 29 29, CVR nr. 24 21 35 28
seas-nve@seas-nve.dk, www.seas-nve.dk

Som medie gav papirbrevet os plads og rum til at få forklaret løsningen til
bunds og forventningsafstemt”
- Maria Furbo, adminstrerende direktør, RelationshusetGekko
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KØB GERNE
At brevet kan sælge, er næppe nogen overraskelse. Det har brevet været
brugt til i mange år – og bliver det stadig i vidt omfang. Nogle eksperter
fremhæver ligefrem, at det sælgende brev får endnu mere opmærksomhed
i dag, hvor konkurrencesituationen i postkassen er mindre. Når så mange af
de oplysende og informerende breve er blevet digitale, ser man endnu mere
de sælgende.
En videnskabelig undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Millward Brown
(2009) viser også, at man ikke skal undervurdere effekten af en fysisk direct
mail. Ved hjernescanninger påviste de, at de fysiske reklamer skabte markant
bedre respons fra hjernen end de virtuelle, de koblede mere direkte til følelser
og blev derved bedre husket og internaliseret.
Direct mail er da også i fokus for en hel gren af reklamebureauerne, hvor
virksomheder og organisationer kan få hjælp til effektive salgsbreve.
Hvert år kåres de bedste danske eksempler, og i 2014 markerede Tryg sig
som en af vinderne.
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BREVET GØR TRYG

Foto: Tryg PR

”Et forbilledligt eksempel på en ren dialogkampagne, som involverer kunden og munder ud
i en god relevant samtale med loyalitet til følge.” Det var blot nogle af ordene fra dommerkomiteen, da DM prisen for bedste loyalitetsprogram gik til Tryg Forsikring og RelationshusetGekko i 2014.

KORT OM TRYG FORSIKRING

KORT OM RELATIONSHUSETGEKKO

Tryg Forsikring er Danmarks største forsikringsselskab og tilbyder
et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både private og
virksomheder. Tryg har som erklæret formål at ”skabe tryghed og
værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer”.

Med relationer som omdrejningspunkt og speciale yder RelationshusetGekko strategisk rådgivning, og leverer taktiske løsninger i
den direkte og integrerede kommunikation.

Tryg har 2,7 millioner kunder og beskæftiger omkring 3700
medarbejdere.

Partner og Direktør Maria Furbo fra RelationshusetGekko er da også stolt over
arbejdet med kampagnen og prisen.
”Tryghedsprofilen er en digital forsikringsgennemgang, og det var fra starten et
ambitiøst projekt. Det er tænkt som en blivende forretningsløsning for Tryg og
som et vigtigt omdrejningspunkt i deres service og rådgivning overfor eksisterende kunder. I vores øjne er det et rigtigt godt eksempel på, hvordan man
kan koble kundedata sammen i et kundeorienteret værktøj, der på én gang
giver kunderne en reel værdi og service for kunderne og samtidig sikrer Tryg en
markant bedre kundeloyalitet”

RelationshusetGekko er et af de førende bureauer i Norden
indenfor relationsmarkedsføring og er det mest prisvindende
bureau i Norden.

Det lyder måske ikke meget som et projekt, hvor papirbreve kunne gøre en
forskel, men det var en vigtig del af konceptet. ”Det er naturligvis i sin kerne et
digitalt projekt, fordi det er en digital service”, understreger Maria Furbo. ”Det
handler om instant rådgivning baseret på et individualiseret indhold og store
mængder data. Derfor ville mange nok naturligt tænke i digital kommunikation
rundt om selve værktøjet. Men vi har bevidst valgt også at anvende papirbrevet
og kombinere det med de digitale breve.”
En af årsagerne er papirbrevets evne til at etablere tryghed og give overblik:
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”Tryghedsprofilen kan, trods stor brugervenlighed, stadig være en større opgave
at kaste sig ud i. Det kræver NEM-ID login, og det tager ca. 10 min. at gennemgå
hele forsikringstjekket, der består af flere faser,” fortæller Maria Furbo. ”Derfor
var det væsentligt for os at forventningsafstemme med kunderne, før de besøgte
Tryghedsprofilen.”
Her indgik et papirbrev aktivt i kampagnen: ” Som medie gav papirbrevet os plads
og rum til at få forklaret løsningen til bunds og forventningsafstemt. Og det har da
også hjulpet til den store gennemførelsesprocent på 85”, slutter Maria Furbo.

<
Med en falset A3 kombineres det skrevne traditionelle brev med grafiske visninger og forklaringer på
indholdet af Tryghedsprofilen, og det gør det muligt at tydeliggøre NEM-ID kortet og det forventede
tidsforbrug.

NÅR KUNDERNE ER UTILFREDSE
Kunderne i dag vil høres og tages alvorligt. De forventer svar og gerne
hurtigt, og sker det ikke, så deler de deres oplevelse med venner, bekendte
og kollegaer samt hele verden på twitter og facebook. I virkeligheden viser
undersøgelser, at man næsten skal være glad, når en kunde klager til leverandøren.
Det er nemlig kun 15 % af alle utilfredse kunder, der vælger at klage. Mens
cirka 85 % af alle utilfredse kunder ”nøjes med” at fortælle andre om deres
dårlige oplevelse – og typisk til 10-20 andre, der får en negativ oplevelse af
organisationen på anden hånd.
Derudover er det, hvis informationerne bruges rigtigt, en afgørende kilde til
forbedring. Og for hver kunde, der klager, er der typisk 24 andre kunder, som
har haft samme dårlige oplevelse uden at henvende sig. (Hansen et al. 2009).
Brevet var engang den vigtigste forsendelsesform til klager og klagesvar. I
dag er der langt flere klager, fordi folk via fx deres smartphones klager på
stedet over en dårlig oplevelse. Og der bruges stadig flere ressourcer på ofte
længere korrespondancer pr. mail eller på sociale platforme. Mange organisationer har som grundpolitik at svare kunden ad samme kanal, som de
henvender sig.
Men erfaringer viser, at et brev kan lukke kommunikationen mere effektivt og
signalere, at sagen er blevet taget endog meget alvorligt ved netop at bruge

et papirbrev. Eksempelvis DSB der får ikke så få klager over alt fra forsinkede
tog til uhøflige togførere eller snavs på sædet.
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Vi svarer
grundlæggende
kunderne
ad samme
kanal,
som de
henvender
sig”
- Gitte Gyalokay, projektmedarbejder, DSB kundecenter
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DET GODE KLAGESVAR

Foto: René Strandbygaard

Utilfredse kunder tages meget alvorligt i DSB. Ikke alene skal de naturligvis altid have svar
på deres spørgsmål, men virksomheden skal lære af de fejl, der evt. er sket.

ikke er tilfredse med svaret fra DSB’s kundecenter.
KORT OM DSB
DSB er en selvstændig statsligt ejet virksomhed med ansvar for
at drive persontrafik på statens jernbanenet. DSB har kørt på
de danske jernbaner siden 1847 og har omkring 500.000 kunder
dagligt.
DSB beskæftiger 7.807 medarbejdere og virksomheden havde i
2013 en omsætning på 11,35 mia. kr. DSB har hovedsæde i HøjeTaastrup.

”Det er et meget vigtigt aspekt både at hæve kvaliteten af svarene ud
imod kunderne, så vi får mere tilfredse DSB kunder og færre retursager,
samtidig med, at vi øger medarbejdernes kompetencer. Dette skaber både
gladere kunder og gladere medarbejdere og kan være med til at styrke DSB´s
omdømme”, understreger Jörg van den Berk, der er underdirektør i DSB
Kundeservice.
Derfor indførte DSB også fra 2011 en kundeambassadør, der som en art
kundernes ombudsmand skal sikre kunderne en anden klageinstans, hvis de

”Vi gør, hvad vi kan, for at sikre kunderne en god service – også når de har
noget at klage over,” fortæller kundeambassadør Helle Fuhrmann. ”Det
drejer sig dog heldigvis kun om under 1% af klagerne, da vores kundecenter
tager klager meget alvorligt.”
For både kundecenter og kundeambassadør spiller brevet stadig en aktiv
rolle. ”Vi svarer grundlæggende kunderne ad samme kanal, som de
henvender sig”, fortæller projektmedarbejder Gitte Gyalokay fra DSB’s kundecenter. ”Der kan dog være situationer, hvor vi vælger at ringe for at kunne
spørge ind til en problemstilling eller i sjældne, alvorlige tilfælde at svare med
et papirbrev på en anden type henvendelse for dermed at signalere sagens
alvor,” uddyber Gitte Gyalokay, der står bag et stort kvalitetsarbejde med
klagesvar fra DSB.
”Vi arbejder meget determineret med at sikre en høj kvalitet i alle svar og har
uddannet alle vores medarbejdere på et internt akademi, som vi følger op
med effektive indsatser i hverdagen,” understreger hun. Kunderne er også
begyndt i langt højere grad at værdsætte vores svar, simpelthen fordi de er
mere målrettede, velargumenterede og til at forstå. Vi fik ligefrem for nylig et
takkebrev fra en kunde, der havde fået et godt klagesvar og følt sig respekteret og ordentligt behandlet, og det er jo den slags oplevelser, der viser, at vi
arbejder i den rigtige retning.”
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Et eksempel på en henvendelse, der her er anonymiseret, og DSB’s omhyggelige svar med respekt for kunden som omdrejningspunkt.

NÅR LEJLIGHEDEN BYDER SIG
Fra privatlivet kender de fleste glæden ved et godt brev. Den særlige fornemmelse af fx på fødselsdagen at være blevet husket af en veninde, der
ligefrem har skrevet brev, fundet en postkasse og sendt en varm hilsen. Her
er en af brevets stærkeste positioner. Dér, hvor det netop kan vise nærvær i
fraværet – og vise, at modtageren betyder noget. Lejlighedsbrevet kan styrke
og vedligeholde relationen.
Helt samme nærhed kan en organisatorisk afsender næppe etablere,
men det at gribe en aktuel anledning og vise sit nærvær bruges med stor
succes af både offentlige og private afsendere. Når anledningen er konkret,
indholdet relevant og aktuelt, viser undersøgelser, at et brev har ekstra gennemslagskraft. Og anledninger er der flere af, end man ofte er opmærksom
på.
Banken ved fx, at et barn bliver 13 år og med teenagelivet for alvor træder
ind i forbrugsfesten og derfor får ret til hævekort. Derfor dukker der et
lejlighedsbrev op: en fødselsdagshilsen med nyt om de nye muligheder for
hævekort. Pensionsselskabet ved, hvornår vi begynder at få interesse for
pensionsforhold.
Eller som i eksemplet på næste side, hvor Folketinget skriver til en nyslået
stemmeberettiget, og vedlægger en kommenteret version af grundloven.
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Når vi vælger at sende et
brev og ikke en sms eller en
mail, er det også for at
højtideligholde
anledningen lidt”
- Søren Væver, kommunikationschef, Folketinget
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TILLYKKE DU KAN STEMME

Foto: Thorkild Jensen

Lejligheden er oplagt. Du er fyldt 18 år og kan nu stemme til Folketinget. Det har Folketingets formand valgt aktivt at gøre de unge mennesker opmærksom på.

KORT OM FOLKETINGET
Folketingets opgave er at vedtage love, at kontrollere regeringen,
at vedtage statens budget og at deltage i internationalt samarbejde. Grundloven siger, at Folketinget skal have en formand,
som vælges straks efter, at et nyvalgt Folketing er trådt sammen.
Formandens opgave er at sørge for, at der er de bedste rammer for
Folketingets arbejde. Det er i øjeblikket socialdemokraten Mogens
Lykketoft. Han er derfor i øjeblikket afsender af brevet til alle
18-årige danskere.

Et godt brev skal markere dagen og gøre de unge mennesker opmærksomme på mulighederne og forpligtelserne som myndige borgere. Ikke blot ved
at ønske tillykke, men også ved at sætte begivenheden i historisk perspektiv
og vedlægge en kommenteret version af grundloven. De nye samfundsborgere bliver opfordret til at tage aktivt del i den demokratiske debat – og
her bygger brevet bro fra Folketinget til den 18-årige.

”Det er en vigtig dag, når man får stemmeret og kan tage aktivt del i
demokratiet. Det vil vi gerne fra Folketingets side markere ved at sende
et brev, der dels markerer den nye ret, dels sætter nogle ord på, hvad det
indebærer.” understreger Folketingets formand Mogens Lykketoft. ”Vi
vedlægger et let formidlet eksemplar af grundloven, så den unge stemmeberettigede samtidig har mulighed for at sætte sig lidt mere ind i fundamentet
for vores samfund.”
”Når vi vælger at sende et brev og ikke en sms eller en mail, er det også for
at højtideligholde anledningen lidt”, supplerer Folketingets kommunikationschef Søren Væver. ”De 18-årige må godt kunne mærke, at den ret, de nu
har, også er en alvorlig samfundsforpligtelse. Samtidig giver det os jo også
mulighed for at vedlægge den lille grundlov, som vi håber, giver den unge
lyst til at bladre og læse lidt nærmere.”
”Vi har ikke lavet nogle undersøgelser af effekten af brevet. Men vi får
jævnligt respons fra modtagerne, der sætter pris på, at dagen markeres også
med denne alvor. Det er med til at gøre netop denne fødselsdag til noget
særligt – og det er et brev, man husker at have fået,” slutter
kommunikationschefen.
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Lejlighedsbrevet skal markere, inspirere og motivere

En enkel og inspirerende letlæst version af grundloven kommer med i kuverten

Vi vil jo gerne gøre vores kunder glade”
- Louise Ralkov Hemmingsen, Business manager, Altan.dk
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RUDEKUVERT MED KANT
Rudekuverter er ikke de mest elskede for modtagerne. Men kunderne
værdsætter at få de første fakturaer på papir for på den måde at etablere
relationen og have styr på, hvad de betaler for. Det viser eksempelvis teleselskabet 3’s analyser. Ligesom Ældresagen har testet effekten af at arbejde
med at få flere budskaber ud og med en mere kreativ udformning grafisk
sikre, at medlemmerne ikke blot betaler, men også får andet med, når de
åbner rudekuverten.
Brevets styrke er naturligvis her, dels at hele 82% af danskerne åbner et brev
(Brevets styrker 2014), dels det seriøse i henvendelsen og det gode overblik
papiret giver. Så hvorfor blot benytte rudekuverten til en faktuel oversigt og
indkrævning, når man kan bruge den til at trigge trafik til hjemmesiden eller
måske ligefrem vedligeholde en god relation og indstille forventningerne
positivt? Det sidste satte altanvirksomheden Altan.dk sig for, som casen på
de næste sider viser.
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FAKTURA MED ET SMIL
Vi leverer med et smil. Ordene er direktør Peter Knudsens fra Altan.dk, der sætter en ære i
at etablere eller udskifte altaner og gerne med ekstra livskvalitet til følge hos kunderne.

KORT OM ALTAN.DK
Altan.dk har som mission at øge deres kunders livskvalitet gennem
nyetablering eller udskiftning af altaner. Altan.dk a/s blev stiftet
i 2006 og har i dag 50 altanmontører og 30 funktionærer ansat.
Virksomheden sætter ca. 2.000 altaner op om året. Altan.dk havde
i 2012/2013 en omsætning på 130 millioner kr.
Altan.dk vandt i 2013 Sprogprisen i kategorien ”Årets bedste
brev”.

”Ambitionerne er skyhøje, og derfor har vi også hele tiden haft blikket rettet
mod at gøre det hele så godt som muligt for kunderne – også vores touch
points, som fx breve,” fortæller direktøren.
Business manager Louise Ralkov Hemmingsen blev derfor sat i spidsen for
en analyse af Altan.dk’s servicedesign og kundeservice. ”Vi vil jo gerne gøre
vores kunder glade, så vi fik ret hurtigt øje på, at fakturaerne var en øm tå.”

Altan.dk kan naturligvis ikke lave om på, at det koster at få lavet en ny altan,
eller at man skal betale hele 50%, allerede før man har set skyggen af en
altan, fordi materialerne skal bestilles hjem. ”Vi kunne hurtigt se, at mens alle
andre snitflader var mere kundevenlige, var fakturaerne blot en ekspeditionssag”.
Derfor satte Altan.dk straks ind for at gøre det bedre og mere i overensstemmelse med virksomhedens strategi. Og det gjorde de så godt, at de sidste år
fik Sprogprisen for det bedste brev i Danmark.
”Man får typisk fire fakturaer på vej mod en ny altan, og her så jeg så på,
hvordan kunderne kunne få en bedre oplevelse og forklaring end blot en
faktura. Det handlede ikke kun om et friskere sprog, men også om at gøre
det mere vedkommende og forklare bedre, hvorfor man fx skal betale så
tidligt. Vi har også arbejdet med at gøre det lidt sjovere. Fx vedlægger vi til
den anden faktura en lille model af en altan, man kan klippe ud og sætte op,
så man kan se, hvordan det bliver og mærke, hvad man betaler for.
Samtidig lover vi et gavekort til Paradis is, hvis man giver sin pap-altan til
montøren, når den rigtige kommer. Glimtet i øjet og de gode forklaringer
ændrer jo naturligvis ikke ved, at kunder skal betale som altid.
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Men nu er teksterne mere i tråd med vores måde at gøre tingene på i det
hele taget – og vi håber, at de giver kunderne det smil på læben og den forklaring, de har brug for,” understreger Louise Ralkov Hemmingsen.

<
Det første fakturabrev er også information til kunden om, hvornår de næste fakturaer ”dumper” ind af
brevsprækken.

<

Så rykker drømmen
nærmere. Kunderne får
små foldealtaner, så de
kan drømme om deres
kommende altaner.
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Så er vi i gang. Vi roder og larmer – og kræver penge for det!

Vi siger pænt farvel og på gensyn på Altan-liv på facebook.

BREVET I DIGITALT SAMSPIL
Breve kan ikke alt – og de er frem for alt ikke længere den eneste mulighed
for kommunikation på afstand af hinanden. Kunsten er derfor ikke alene at
vælge brevet til, når det stadig er bedst, men også at bruge brevet i kombination med andre kommunikationskanaler, når det øger effekt og gennemslagskraften. Det rette kanalmiks gør en enorm forskel for effekten. Det kan
både de fleste organisationer og bureauer skrive under på.

Man testede henholdsvis et dialogforløb udelukkende med e-mails og et
dialogforløb med breve. Her viste brevene sig at have langt større gennemslagskraft og være bedre til at fastholde kunderne. Status efter eksperimentet
var markant. Telenors egne tal viste, at forløbet via breve var næsten tre
gange så godt til at fastholde kunderne, som dialogforløbet via mail.
Læs evt. mere om casen fra Telenor på Post Danmarks hjemmeside.

Eksempelvis bureauet Operate, der anbefaler papirbrevet, hvis man 1) vil
signalere vigtig og troværdig information, 2) har særlige målgrupper, 3)
allerede har en relation til målgruppen og 4) hvis budskabet skal spredes.
Mens bureaet anbefaler at bruge både mail og brev, hvis du ønsker at råbe
højt til den enkelte. (www.operate.dk). De erfaringer har eksempelvis Mellemfolkeligt Samvirke også gjort sig og bruger derfor et kanalmiks til at sikre
støtte til vigtige projekter. En erfaring der har en markant bedre effekt. Erfaringen understøttes bl.a. af canadiske undersøgelser. Her viste en kampagne
for en miljøorganisation en næsten 6% højere respons og større bidrag til
den gode sag ved en sammenlignelig approach.
Også danske effektmålinger viser tydeligt, at brevet i konkurrence med
digitale medier kan opnå større effekt og styrke relationen. Eksempelvis
testede Telenor i en periode på ni måneder et dialogforløb med kunder med
mobilt bredbånd.

Også danske ngo’er har gode erfaringer med brevet som en effektfuld
kontakt form i samspil med de digitale kanaler, som i eksemplet fra Mellemfolkeligt Samvirke på de næste sider.
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Når vi bruger
breve, skal det
være et rigtigt brev
fra menneske til
menneske”
- Henriette Winther, kommunikationschef, Mellemfolkeligt Samvirke
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ET BREV FRA MENNESKE TIL MENNESKE

Foto: Jakob Dall

Brevet er dyrt, men godt i samspil med de digitale kanaler. Sådan kunne man lidt skarpt
sammenfatte Mellemfolkeligt Samvirkes erfaringer med effektiv kommunikation.

KORT OM MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE
Mellemfolkeligt Samvirke er en dansk ngo (stiftet i 1944), der
arbejder for at bekæmpe fattigdom ved at hjælpe verdens
fattigste til selv at kæmpe for deres rettigheder og bryde med
de strukturer, der fastholder dem i fattigdom. Målgruppen for
arbejdet er primært kvinder og unge.
Mellemfolkeligt Samvirke er en del af den internationale sammenslutning ActionAid, som arbejder i over 40 lande og når ud til mere
end 25 millioner af verdens fattigste mennesker.
Mellemfolkeligt Samvirke er en åben medlemsforening med både
personlige medlemmer og organisationer som medlemmer.

”Vi skal jo naturligvis tænke os ekstra grundigt om, når vi bruger penge –
også penge til porto,” understreger kommunikationschef Henriette Winther.
”Så vi bruger papirbreve bevidst, når vi ved, at de har særlige styrker.”
”Vi bruger e-mails meget, især fordi det er billigere, men også fordi det er

hurtigere - og ofte vil vi gerne skrive til vores medlemmer om noget, de kan
læse eller deltage i online, derfor giver den elektroniske kommunikationsform
stor mening.”
Mellemfolkeligt Samvirkes erfaring er, at brevet er særlig vigtigt, når de gerne
vil have ekstra opmærksomhed på en sag, som medlemmerne kan have en
særlig interesse i. Her vælger de papirbrevet aktivt til for at bygge bro mellem
arbejdet i marken og medlemmerne– og følger så siden op på henvendelsen
med mails til medlemmerne.
”Når vi bruger breve, skal det være et rigtigt brev fra menneske til menneske”,
understreger kommunikationschefen. ”Så lader vi fx en af vores aktivister
fortælle helt konkret om, hvorfor det nytter at hjælpe, så vores medlemmer
kan mærke pulsen fra et af de mennesker, der knokler hårdt for at gøre en
forskel – og få en ægte fornemmelse af, hvad det er de er med til at støtte.”
Eksemplet på næste side er fra en aktivist i Nepal, der har skrevet et brev
til Mellemfolkeligt Samvirkes medlemmer. Med brevet får modtageren en
direkte fortælling om arbejdet for at forbedre forholdene for unge i u-lande,
og billeder gør historien endnu mere nærværende for modtageren. 2 til 3
uger senere vil brevet blive fulgt op af en mail, og den kombination har
Mellemfolkeligt Samvirke gode erfaringer med.
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Et personligt brev med mange billeder skal give medlemmet et reelt indtryk af, hvad pengene går til.
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Kære alle sammen,

ring
”Det bevidste brev” blev titlen på denne bog – både som en konstate
brev som
og som en anbefaling. En konstatering af, at modtagere oplever et
at nå lige så
ved
er
re
forpligtende, seriøst og bevidst. Og at stadig flere afsende
langt, så brevet vælges aktivt til, når det er bedst.
for det er
Men også som en anbefaling: Brug brevet bevidst. Det kan betale sig,
kbrevspræ
ved
bunken
stadig sådan, at vi, når vi åbner postkassen eller samler
ind i mit
ken op, så tænker vi: her kommer et lille stykke af den organisation
jer? Eller
af
indtryk
godt
liv. Og det lille stykke lægger vi mærke til: Giver det et
mellem
er det et sjusket, relationsskadende vilkårligt brev? Vi læser både i og
ikke,
hvis
nikeret,
kommu
linjerne: og det gode brev er målrettet, klart og klogt
blot
bliver det undergravende for tillid og troværdighed, og så er mere end
portoen og arbejdstiden spildt, så er relationen på spil.
Jeg håber, at I har fundet ny inspiration til bevidste breve på bogens

sider.

Mange hilsener

Anne Katrine Lund
Ph.d. i retorik og kommunikationsrådgiver

rikskolen.dk

www.annekatrinelund.dk · www.kommunikationsspejlet.dk · www.reto
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Er brevet fortid? Det mener modtagerne ikke. Alligevel har mange virksomheder og offentlige organisationer alt for tidligt
sluppet blikket på brevet som kommunikationskanal. Tillid, troværdighed og gennemslagskraft er stærke potentialer i det
gode papir-brev.
I Det bevidste brev stiller ph.d. i retorik Anne Katrine Lund skarpt på, hvad brevet stadig er bedst til, og giver overblik,
indblik og inspiration til effektiv kommunikation.

