
DEN FORSØMTE KOMMUNIKATION 
– LINDORFF FOKUSERER PÅ DET ADMINISTRATIVE BREV

» Udfordringen er helt enkelt, at 
en debitor står med ti girokort. 
Så vores opgave er at prøve at 
sikre, at vores girokort er det før-
ste, der bliver betalt. 
Vi er ikke i tvivl om, at vi skal  
henvende os direkte til målgruppen 
med et brev. Brevet opfattes nem-
lig som bærer af vigtig information. 
Men et brev er ikke bare et brev 
– som testen viser, kan man opnå 
rigtigt meget ved at tænke sig om, 
skrive et godt brev og vedlægge de 
rigtige bilag. «
CAMPAIGN MANAGER PIA BACH JENSEN,
LINDORFF

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



EN MÅLGRUPPE MED GAMMEL GÆLD

Lindorff køber gamle gældsposter, der i mange tilfæl-
de allerede har været igennem inkasso- og foged-
forretninger, uden at der er fundet en løsning. 

Målet er at inddrive mindst en del af gælden, men det 
kan være svært. Hidtil har Lindorff sendt traditionelle 
administrative standardbreve til skyldnerne, men i de 
segmenter, der ikke har betalt af på fordringerne hos 
Lindorff i de seneste fem år, er det typisk yderst få, 
der har reageret på brevene.

Samtidig har Lindorff ikke haft reel viden om, hvor-
dan brevene blev modtaget. Om modtagerne over-
hovedet åbnede og læste brevene, og om de forstod 
og forholdt sig til indholdet. 

TEST AF BREVET OG DETS INDHOLD

Først og fremmest ønskede Lindorff at teste, om 
brevet overhovedet var det rette medie til formålet. 
Hvis svaret var positivt, var næste skridt at fokusere 
på indholdet og teste det eksisterende standardbrev 
op mod forskellige versioner nye breve. 

I udformningen af de nye breve blev der fokuseret på 
modtagernes situation, rækkefølgen af informationer 
og brug af formuleringer i øjenhøjde med modtagerne 
– præcis som når der skrives tekster til markedsfø-
ringsmaterialer som brochurer og direct mails.

Testforløbet strakte sig over et halvt år, og der blev 
blandt andet gennemført disse tests:

• Lindorffs hidtidige meget formelle standardbrev 
vs. et nyt brev med en mere imødekommende tone. 

• Test af en kortere version af det nye mere imøde-
kommende brev, hvor der var vedlagt et girokort 
med fortrykt beløb.

• Fremsendelse i blå konvolutter eller i hvide konvo-
lutter med og uden teasertekst.

EFFEKTMÅLING VISER, OM BREVENE BLIVER ÅBNET 

OG LÆST

Få dage efter brevene var sendt ud, gennemførte 
analysebureauet Tranberg + Partners telefoninterviews 
med et udvalg af modtagerne. Testpersonerne blev 
udvalgt ud fra det kriterium, at de ikke var begyndt 
at betale af på deres gæld i de seneste fem år, og at 
grupperne var så identiske som muligt med hensyn 
til postnumre, skyldige beløb m.m.

 BAGGRUND & EFFEKTMÅLING

Lindorff har mangedoblet responsen, 
efter at de er begyndt at sende korte 
og imødekommende breve.



Effektmålingen viser, at både standardbrevet og 
det nye imødekommende brev bliver åbnet, læst 
og gemt. Det direkte medie virker altså over for 
målgruppen – også selv om et brev fra et inkasso-
firma er brevet, ingen vil ha’.

Det nye brev klarer sig dog bedre end standard-
brevet og overraskende også bedre end benchmark 
for direct mails – selv om direct mails ofte har lok-
kende tilbud og er meget mere kreativt udformede 
end Lindorffs administrative brev. 

Da Lindorff udformede en kortere version af det nye 
imødekommende brev og vedlagde et girokort, steg 
læse- og gemmeværdien yderligere. 

Brevet havde i øvrigt størst gennemslagskraft, når det 
blev sendt i en enkel hvid konvolut uden teasertekst.

RESPONSEN STIGER TIL CIRKA 5 % 

Modtagerne har flere muligheder for at handle på 
brevet fra Lindorff. De kan underskrive og returnere 
en aftale om afdrag eller kontakte Lindorff med 
spørgsmål og få en dialog om, hvordan de kan begyn-
de at afdrage på gælden. I det nye korte brev, der 
bliver testet, får de også mulighed for at benytte et 
fortrykt girokort. 

Det præcise og velformulerede brev – kombineret 
med den korte vej til handling – får antallet af  
respondenter til at stige kraftigt. 

Med det korte nye brev vedlagt et girokort er det 
lykkedes at få en respons på cirka 5 % fra en mål-
gruppe, der ellers ikke har reageret på Lindorffs hen-
vendelser i de seneste fem år. 

BREVET INGEN VIL HA’ ÅBNER DØREN

Testforløbet viser, at det kan svare sig at arbejde 
grundigt med den administrative kommunikation – på 
samme måde som man gør med marketingmateriale. 

”Nu er det fastslået, at brevet bliver læst, og vi er 
overraskede over, at vi ”bare” med en ny tekst og 
udformning kan få åbnet døren til en dialog med 
skyldnere, der ellers ikke har reageret i mange år”, siger 
Campaign Manager Pia Bach Jensen fra Lindorff.

”De vigtige læringer er, at brevets sproglige indhold 
har stor betydning, og at det er godt at give en kort 
vej til handling – det fortrykte girokort er klart med 
til at øge responsen. Desuden kan vi se, at en hvid 
konvolut virker bedst – selv om brevet skal være 
imødekommende, må helheden ikke blive for rekla-
meagtig, udtrykket skal være diskret og seriøst.”

Ifølge Pia Bach Jensen viser forløbet, at det i mange 
tilfælde ikke er folks vilje til at betale, det skorter på. 
”Tit har de bare ikke evnen til at betale hele beløbet. 
Men hvis vi henvender os på en go’ måde, tager folk 
i hånden og giver dem mulighed for at komme i gang 
så småt, så vil mange gerne prioritere at betale lidt 
af på gælden. Og selv små beløb tæller – både for 
skyldnerne og for os.”

EN KORT TEKST MED GIROKORT VIRKER BEDST

 RESULTATER & KONKLUSION

SAMLET ERINDRING LÆST 1 GEMT 1

Kort brev med girokort 64 % 80 % 56 %

1 Erindrer brevet.    2 180 direct mails. Post Danmarks benchmark for effektmålinger af direct mails på B2C-markedet.

1 Erindrer brevet.

Læs også casen ”Lindorffs guide til det gode 
brev” og hent inspiration fra retorikkens  
verden i bogen: ”Skriv breve, der sælger”.  
Se mere på bagsiden.

SAMLET ERINDRING LÆST 1 GEMT 1

Standardbrev 50 % 68 % 52 %

Nyt mere imødekommende brev 67 % 76 % 55 %

Benchmark 2 64 % 52 % 44 %
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FÅ MERE AT VIDE OM BREVET
 
Post Danmark tilbyder dig værktøjer og viden, der gør det 
nemt at bruge breve til at informere, skabe gode relationer 
og øge salget. 

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

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

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


