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Executive summary 

This master thesis is focusing on the Danish company Matas and aims to present a proposal on how the 

company can solve the current challenges related to descending development and the lack of growth. The 

proposal is based on a combination of an external and an internal analysis which aims to cover the strategic 

situation of Matas. The analysis will contribute to identifying threats and possibilities from the surroundings 

as well as strengths and weaknesses of the company. 

 

The thesis finds that Matas as well as the beauty and skin care industry in general is quite challenged by 

increasing online sale and heavy price competition. Moreover, it is found that the customers demand value 

for money and seek more sustainable and natural products. Furthermore, the analysis indentifies 

opportunities like increasing demand for convenience and sustainable products as well as an increasing 

demand for more personalized customer experiences, where new technological solutions might be helpful. 

 

The analysis finds that the educated staff in the shops of Matas is a sustainable competitive advantage (SCA) 

for the company. Furthermore, Matas holds strong capabilities and competencies in distribution where the 

company is capable of reaching all the citizens through the 270 stores located in Denmark as well as a highly 

effective delivery service. Moreover, further strength of Matas are linked to the brand, product development 

skills, and the loyalty program with more than 1.4 million active users. 

 

The analysis leads to three proposals on how to solve the challenges. First proposal includes that Matas can 

use technology to offer a better and more personalized customer experience. Another proposal is to 

decrease the number of physical stores, because of the increasing online sales and therefore a declining store 

profitability. Finally, Matas can develop a new product line as a response to the increasing demand for more 

sustainable and natural beauty and skin care products. 

 

The thesis concludes that Matas should develop a new product line called Matas Grønne Striber as an 

extension of their current private label brand Matas Striber. The new product line is targeting those 

customers who decide to go elsewhere for more sustainable and natural products. The product line will be 

available to the customers in all distribution channels of Matas. Furthermore, the proposal will activate most 

of Matas' strong capabilities and competencies. 
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1. Indledning 

I en stadig mere digitaliseret verden, hvor der kontinuerligt opstår nye muligheder og 

forretningsmodeller for at tilfredsstille forbrugerne eller gøre hverdagskøbet lettere, er konkurrencen 

intensiveret betydeligt (Bomberg, 2018). Mange nye muligheder og idéer bydes velkommen, men alting 

kommer med en pris. Øget digitaliserede købsmønstre og forretningsmodeller der går uden om 

traditionelle tunge omkostninger, som fysiske butikker og personale, rammer de forretninger og 

butikskæder, som ikke formår at omstille sig i tide. 

 

En traditionsrig dansk virksomhed, som de fleste danskere har stiftet bekendtskab med, er materialisten 

Matas. Virksomheden, som har eksisteret på det danske marked i mere end 70 år (Matas, 2020), har 

også måtte tage bestik af det fornyede konkurrencebillede i Danmark. Konkurrencen tæller ikke kun 

dygtige udenlandske digitaliserede virksomheder, men også andre lokale detailhandlere, herunder 

supermarkedskæderne. I takt med at konkurrenceparametrene har ændret sig gennem årene, er Matas’ 

position blevet væsentligt udfordret. Virksomheden har i en årrække kunne mærke den øgede 

digitalisering og prispresset fra konkurrerende detailkæder, hvorfor Matas de senere år har haft 

svingende performance og begrænset vækst. 

 

Matas har løbende gennem de sidste 10 år igangsat en række initiativer i et forsøg på at styrke 

forretningen. Virksomheden har blandt andet forsøgt sig med nye butikskoncepter. Eksempelvis har 

Matas forsøgt sig med et styling-koncept og koncepter, som kombinerer moderne design og skønhed 

(Matas.dk, 2020a) Endvidere oprettede Matas for 10 år siden sin populære kundeklub, og som nogen af 

de seneste initiativer har Matas foretaget virksomhedesopkøb inden for helsekost og make-up samt 

lanceret en ny strategi for det digitale område (Matas.dk, 2020a). 

 

På trods af de mange tiltag har Matas ikke formået at øge væksten og bundlinjen væsentligt. Dette 

fremgår af Matas’ regnskab, som viser, at virksomheden over de seneste fem regnskabsperioder fra 
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2015/16-2018/19 har præsteret en begrænset vækst på 1,9% på det konkurrenceprægede marked for 

Skønhed og Personlig Pleje (bilag 1). Matas’ EBIT faldt i samme periode med 31% (bilag 1). Til 

sammenligning er markedet vokset med ca. 3,4% i samme periode (Euromonitor, 2019a). Jeg finder det 

derfor interessant at undersøge, hvordan Matas kan skabe profitabel vækst til gavn for virksomheden 

og dens kunder. 

2. Problemafklarende afsnit 

2.1.Problemfelt 

Som tidligere beskrevet er de fysiske butikker under konstant pres fra flere konkurrencefaktorer, som 

har indflydelse på markedet. Onlinehandel har gennem de sidste ti år øget aftrykket på markedet og 

udgør hvert år en betydelig andel af den samlede detailhandel.  Salget i onlinebutikker er næsten 

firdoblet på 10 år, hvorimod udviklingen i detailbutikkerne har været næsten flad (Rasmussen, 2019). 

Onlinebutikkerne står for 14% af detailsalget, hvilket er mere end en tredobling sammenlignet med for 

10 år tiden (Rasmussen, 2019). Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) forventer at det samme 

billede tegner sig for fremtiden, og at det er svært at forestille sig fysiske butikker uden en dertilhørende 

onlinebutik (Rasmussen, 2019). Samtidig mener FDIH ikke, at der i fremtiden vil være byer uden fysiske 

butikker, da mange onlinebutikker har en tendens til at åbne fysiske butikker, når de når en vis størrelse 

på nettet (Rasmussen, 2019). 

 

Matas har i mange år haft en dominerende position på markedet, men i de senere år er der kommet et 

større fokus på pris. Hovedsageligt inden for produktgruppen Personlig Pleje har dette sat sit præg, da 

en række konkurrenter har bidraget til en negativ prisudvikling (Mather, 2016). Matas’ forretningsmodel 

er derfor udfordret, hvorfor virksomheden både har investeret betydeligt i digitale platforme og inden 

for flere forretningsområder (Knudsen, 2018). 

 

Problematikken omkring de fysiske butikkers håndtering af den digitale udvikling er velkendt. Det findes 

interessant at undersøge det klassiske erhvervsøkonomiske problemfelt, hvor en traditionel aktør på 

markedet bliver udfordret af nye aktører og forretningsmetoder. Et finansielt- og afsætningsøkonomisk 

perspektiv skal bidrage til at finde frem til løsninger og handlingsalternativer, som kan være med til at 

give klarsyn over, hvilke strategiske muligheder Matas har. 
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2.2 Problemstilling 

Matas har i de seneste fem år, siden regnskabsåret 2014/15, været præget af en svingende 

omsætningsvækst. Udsvingene observeres på trods af de forskellige initiativer, som Matas løbende har 

implementeret for at skabe vækst i forretningen. Generelt for regnskaberne er, at de kvantitativt 

understøtter de tidligere berørte udfordringer som løbende påvirker markedet. Over de seneste fem 

regnskabsperioder er den samlede omsætning kun steget med 1,9% (bilag 1). Derudover er Matas’ 

indtjening faldet betydeligt i perioden 2014/15-2018/19 med et samlet fald i perioden på 22,7% (bilag 

1). Konkurrenceintensiteten har påført Matas en række strategiske udfordringer og hæmmet 

virksomhedens vækst og profitabilitet. 

Problemstillingen leder til følgende problemformulering og delspørgsmål for afhandlingen: 

 

2.3. Problemformulering 

Hvordan kan Matas skabe profitabel vækst på det danske marked for skønhed og personlig pleje?  

 

• Hvordan er Matas’ strategiske situation? 

• Hvordan påvirker Matas’ finansielle performance virksomhedens fremtidige muligheder? 

• Hvordan er Matas’ muligheder på det voksende online marked? 

 

 2.4. Afgrænsning  

Jeg ønsker at undersøge hvordan Matas kan sikre fremtidig profitabel vækst, da virksomheden gennem 

en længere årrække ikke har formået at vende den generelle negative performance-udvikling, som 

afspejles i virksomhedens regnskaber. Jeg har en antagelse om, at en af årsagerne til den negative 

udvikling skyldes en uoverensstemmelse mellem, hvad forbrugerne efterspørger, og det Matas leverer. 

Ligeledes har jeg en antagelse om, at den øgede konkurrence fra blandt andet onlinehandel, 

supermarkeder og nye konkurrenter har spillet en væsentlig rolle i udviklingen for Matas.  

 

I udgangspunktet afgrænses afhandlingen ikke, hvad angår forretningsmæssige områder eller 

perspektiver, da der ved arbejdet med strategiske overvejelser kan være brug for input fra flere 

forretningsområder. Dog er der dele af analysen, hvor der er et større fokus på Skønhed og Personlig 

Pleje, da dette er Matas’ kerneforretning og udgør langt størstedelen af omsætningen (Matas, 2019a).  
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Afhandlingens finansielle analyse afgrænses til en bagudrettet femårig periode med henblik på at give 

et retvisende billede af virksomhedens finansielle situation. Ydermere afgrænses afhandlingen fra at 

behandle den nuværende Corona-krise. Afhandlingen tager udgangspunkt i de seneste regnskabstal, 

som er oplyst fra Matas. Afgrænsningen betyder, at der ikke vil blive kommenteret på, hvilke 

konsekvenser Corona-krisen har eller må få for de behandlede regnskabstal. Corona-krisen står fortsat 

på og indtil videre, har den ramt forbruget hårdt (Lange, 2020). En stor del af detailhandlen er blevet 

tvunget til at lukke fysiske butikker, hvorfor salget for mange primært foregår online. Dog oplever mange 

webshops også tilbagegang, hvilket indikerer at det samlede marked bliver mindre (Lange, 2020). 

Situationen har ført til stor usikkerhed, både for virksomheder og forbrugere, hvilket blandt andet kan 

ses på danskernes forbrug, som er faldet markant (Kjær, 2020). Hvad kundernes fremtidige købsadfærd 

på detailmarkedet bliver er uvist, men mangeårige ekspert i detailbranchen Bruno Christensen mener, 

at krisen vil have en langvarig virkning på forbrugerne og dermed detailmarkedet (Willumsen, 2020). 

Ifølge Bruno Christensen kan krisen medføre, at forbrugerne finder ud af, at de kan klare sig med langt 

færre forbrugsgoder end førhen (Willumsen, 2020). Alle disse indikationer på det fremtidige 

detailmarked vil ikke blive berørt yderligere i opgaven, og der vil ikke blive taget hensyn til det i analysen 

eller i strategiarbejdet.     

 

2.5. Betragtnings- og udsigtsniveau  

Afhandlingen udarbejdes som et eksternt konsulentprojekt om virksomheden Matas. Afhandlingen 

udarbejdes ikke for virksomheden, hvorfor Matas’ egne data heller ikke indgår i afhandlingen. 

Direktionen kan anvende afhandlingen, hvis de måtte ønske et udefrakommende perspektiv på 

virksomhedens situation og fremtidige strategiske muligheder. 

 

2.6. Struktur for opgaven  

Følgende model er opstillet med henblik på at visualisere strukturen for afhandlingen: 
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3. Metodiske og teoretiske overvejelser  

3.1. Videnskabsteoretisk udgangspunkt  

Afhandlingen udarbejdes med afsæt i kritisk realisme, som det overordnede videnskabsteoretiske 

ståsted. Der vil foruden dette perspektiv tages udgangspunkt i det hermeneutiske perspektiv i relation 

til den kvalitative dataindsamling.  

 

Roy Bhaskar regnes som faderen til kritisk realisme, som udspringer af en kritik af positivismen, hvorfor 

kritisk realisme er et alternativ til både positivisme og radikal konstruktivisme (Buch-Hasen & Nielsen, 

2012). Kritisk realisme opstod i 1970’erne, som var en tid præget af krise og opbrud, hvor positivismen 

i stigende grad blev kritiseret, og kerneantagelserne ansås for værende problematiske (Buch-Hansen & 

Nielsen, 2012).  

 

Ontologien for kritisk realisme hævder, at der eksisterer en virkelighed, som er uafhængig af vores 

opfattelse af den (Buch-Hansen & Nielsen, 2012). Denne virkelighed anses dog at være både kompleks 

og kontekstuel (Buch-Hansen & Nielsen, 2012). Grundet en sådan ontologi vil det ifølge den kritiske 

realisme ikke være muligt at erfare alt, og den vigtigste rolle for videnskaben anses derfor at være 

kortlægning af strukturer og mekanismer på det niveau af virkeligheden, som ikke umiddelbart er 

tilgængeligt (Buch-Hansen & Nielsen, 2012).  

 

Epistemologien for kritisk realisme er modificeret objektiv og baseres på rationel dømmekraft, hvorfor 

epistemologien kan placeres et sted mellem positivismen og konstruktivismen (Buch-Hansen & Nielsen, 

2012). Desuden anses det, at viden aldrig er sikker, hvorfor der altid vil være mulighed for at udbygge 

den (Buch-Hansen & Nielsen, 2012). 

 

Metodologien for kritisk realisme indebærer først og fremmest tværfaglighed, da det at have et ensidigt 

fokus kan have store konsekvenser, hvilket betyder at både kvalitative og kvantitative metoder findes 

anvendelige (Buch-Hansen & Nielsen, 2012). Ikke alle teorier og metoder er lige gode, hvorfor valget af 

disse skal vurderes ud fra det domæne, som er genstand for undersøgelsen (Buch-Hansen & Nielsen, 

2012). Desuden er metodologien præget af, at viden ikke bliver lavet i et tomrum, men i en kontekst af 

eksisterende vidden, hvorfor man i videnskabelig praksis bør læne sig op af eksisterende viden og på 

den baggrund udvikle sit eget perspektiv (Buch-Hansen & Nielsen, 2012).  
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3.1.1. Min forskning som kritisk realist 

Som forsker med udgangspunkt i kritisk realisme ønsker jeg at søge ny viden, som skal føre til en ny 

forståelse af det fænomen, der er genstand for forskningen. I denne afhandling ønsker jeg at opnå ny 

viden omkring Matas, og det marked virksomheden opererer på. Den nye viden skal bidrage til en ny og 

bedre forståelse af de markedsvilkår og den markedssituation, som gør sig gældende for Matas, hvorved 

den nye viden kan danne grundlag for at udlede strategiske muligheder for virksomheden. 

 

Som kritisk realist er der flere ting, jeg som forsker skal være opmærksom på. Det er blandt andet vigtigt, 

at jeg som forsker er opmærksom på, at jeg ikke er fejlfri i min forskning. Selvom fejl forsøges begrænset 

mest muligt, vil der være en risiko for, at eventuelle fejl har indflydelse på resultaterne. Ydermere er det 

vigtigt, at jeg som forsker nøje udvælger teorier og metoder, som giver den bedste mulighed for at 

undersøge det, som jeg har intention om at undersøge. I forlængelse heraf er det afgørende, for at 

komme så tæt på virkeligheden som muligt, at der anvendes forskellige dataindsamlingsmetoder, som 

kan supplere hinanden og validere den indsamlede data.  

 

3.1.2. Hermeneutik 

Hermeneutikken var til at begynde med en forståelsesvidenskab af tekster, hvorefter den senere hen 

udviklede sig til en samfundsvidenskab efter påvirkning fra Max Weber og Hans-Geirg Gadamer 

(Nygaard, 2012). Den hermeneutiske forskningstilgang kommer særligt til udtryk i forbindelse med den 

kvalitative metode, som i afhandlingen anvendes til at få indsigt i forbrugernes adfærd gennem 

interviews. Den hermeneutiske tilgang ved interviewene er fordelagtig, da mennesker ikke analyseres 

objektivt, idet mennesker er kulturhistoriske væsner, som handler ud fra motiver, intentioner og en 

bestemt verdensforståelse (Nygaard, 2012). Den allerede eksisterende viden om Matas tages i 

betragtning ved udfærdigelsen af interviewguiden, men på baggrund af den hermeneutiske tilgang vil 

jeg som forsker også lade den nye viden, som jeg tilegner mig undervejs i interviewene, have en 

indflydelse på de efterfølgende interviews og undersøgelser. Dette afspejler den hermeneutiske cirkel, 

som illustrerer, hvordan ny viden tilegnes på baggrund af allerede eksisterende viden (Holm, 2016). Som 

forsker sætter jeg altså konstant min forforståelse på spil med henblik på at blive klogere (Holm, 2016). 
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3.2. Teori  

I dette afsnit vil det blive præsenteret, hvilke teorier og modeller der anvendes til udarbejdelsen af 

afhandlingen. Teorier og modeller vil ikke blive forklaret, men deres funktion for afhandlingen vil blive 

beskrevet. Ydermere vil afsnittet berører alternative teorier og modeller samt kritik. 

 

3.2.1. Valg af teorier og modeller for ekstern situationsanalyse  

PESTEL-modellen anvendes med henblik på at analysere Matas’ omverden og identificere trends og 

udviklinger, som gør sig gældende for den branche, Matas opererer i, samt undersøge hvordan de 

enkelte forhold kan påvirke Matas. Modellen bidrager til identificering af muligheder og trusler for 

Matas (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012).  

 

PESTEL-modellen er valgt frem for PEST-modellen, da den udgør en udvidet model, hvor der ud over de 

klassiske faktorer, Political, Economic, Sociocultural og Technological, medtages to ekstra faktorer, 

Environmental og Legal. De to ekstra faktorer er relevante at inddrage, idet der blandt andet er kommet 

et større fokus på virksomhedernes klimaaftryk og samfundsansvar (Kotler et al., 2012). Derudover er 

der lovgivning inden for klima og miljø, som kan være relevant for analysen. 

 

PESTEL-modellen alene er ikke fyldestgørende, da der er flere end de seks faktorer, som kan påvirke 

virksomheden, men som PESTEL-analysen ikke tager højde for (Harness, 2019). Isoleret set, er det for 

risikabelt at anvende PESTEL som beslutningsgrundlag. Et andet forbehold er, at informationen kan være 

for overfladisk i forsøget på at gøre det overskueligt (Harness, 2019). En sidste kritik af modellen er, at 

analysen af omverdenen hurtigt forældes, da der på kort tid kan ske ændringer i faktorerne, hvilket kan 

resultere i en ny situation for virksomheden (Harness, 2019). 

 

Porter’s Five Forces (P5F) bidrager til en forståelse af konkurrenceintensiteten i den udvalgte branche 

for Kosmetik og Hudplejemidler. Ydermere bidrager modellen til en forståelse af branchens attraktivitet. 

Modellen er en metamodel og anvendes med henblik på at afdække forskellige perspektiver af 

branchen, som tilsammen giver overblik over konkurrencestrukturen ud fra et brancheperspektiv (Kotler 

et al., 2012). En af svaghederne ved modellen er, at den er statisk, hvorfor den er begrænset til at give 

et øjebliksbillede af brancheforholdene. Derudover er modellen udfordret af tendenser, såsom 

globalisering og teknologisk udvikling, da disse tendenser ikke var ligeså udbredte dengang modellen 
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blev udformet. P5F blev udformet i en tid, hvor brancherne i højere grad bar præg af silopdeling modsat 

i dag, hvor grænserne imellem brancherne er mere flydende (Beattie, 2019). 

 

Kotler’s 7 O’s anvendes som udgangspunkt for forbrugeranalysen og udgør rammen for indsamling af 

viden om markedets købsadfærd samt forbrugernes forhold til Matas. Derudover bidrager modellen til 

identificering og karakterisering af forbrugerne (Zigler, 2007). Til forbrugeranalysen kan 

købsbeslutningsproces-modellen med rette også anvendes. Det vurderes dog, at Kotler’s 7 O’s kan favne 

bredere viden om, hvem der udgør markedet, da denne, udover at indkapsle de elementer som indgår 

i købsbeslutningsmodellen, inkluderer yderligere elementer (Zigler, 2007).  

 

Konkurrentanalysen har til formål at identificere Matas’ konkurrenter (Kotler et al., 2012). Endvidere 

bidrager analysen til en dybere forståelse af konkurrenterne, hvilket er nyttigt for arbejdet med Matas’ 

strategiske muligheder. Yderligere bidrager analysen til at identificere, hvilken slags trussel de forskellige 

konkurrenter udgør. Desuden vil der i konkurrentanalysen blive udarbejdet et positioneringskort, som 

har til formål at bestemme/kortlægge Matas’ identitets- og værdiposition sammenlignet med de 

analyserede konkurrenters (Perceptualmaps, 2020).  

 

I forlængelsen af opsamlingen for den eksterne situationsanalyse, vil Kritiske Succes Faktorer (KSF’er) 

identificeres på baggrund af analysen. KSF’erne skal ses i et brancheperspektiv, hvor en KSF er et aktiv 

eller en kompetence, som er en forudsætning for at kunne konkurrere i branchen (Aaker & McLoughlin, 

2010). KSF’ere er vigtige at tage højde for i virksomhedens strategiarbejde, da disse er afgørende for 

aktørernes muligheder for at konkurrere i branchen. 

 

3.2.2. Valg af teorier og modeller for intern situationsanalyse 

Til at belyse Matas’ interne situation vil virksomhedens finansielle performance indledningsvist blive 

analyseret. Dette sker med formålet om at klarlægge virksomhedens nuværende finansielle situation og 

den historiske finansielle udvikling for den afgrænsede regnskabsperiode. Analysen bidrager til at 

vurdere Matas’ fremtidige finansielle muligheder, hvilket spiller en væsentlig rolle for strategiarbejdet 

(Aaker & McLoughlin, 2010). Som en del af den finansielle analyse vil der blive foretaget beregninger af 

nøgletal på baggrund af virksomhedens regnskaber (Higgins, 2016). Nøgletallene vil blive anvendt til 

benchmarking mod konkurrenternes nøgletal og generelle branchetal for at få en indikation af Matas’ 

finansielle performance.  
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Til at analysere Matas’ SBU’er anvendes McKinsey-modellen (også kaldet GE-modellen). Analysen 

bidrager til at vurdere attraktiviteten og konkurrenceevnen af de enkelte SBU’er (Aaker & McLoughlin, 

2010). McKinsey-modellen kan ikke stå alene, men indgår i den samlede interne strategiske vurdering 

af Matas. Det er muligt at anvende modellen, fordi der er tilstrækkelig information at finde omkring 

forhold som markedsandele og vækst for de enkelte SBU’er. Dog kan der fortsat være informationer, 

som ikke kan indhentes, hvilket kan svække analysens resultater.  

 

BCG-modellen udgør et alternativ til McKinsey-modellen. Sammenlignet med McKinsey-modellen er 

BCG-modellen dog mindre nuanceret og begrænset i sin form (Aaker & McLoughlin, 2010). Det vurderes 

derfor, at McKinsey-modellen giver den bedste mulighed for en nuanceret analyse og vurdering af 

virksomhedens SBU’er, da der er flere positioner SBU’erne kan indtage. For denne afhandling vurderes 

McKinsey-modellen altså at være et bedre værktøj end BCG-modellen, men modellen har også sine 

ulemper. Blandt andet rangeres en række af parametrene ud fra et subjektivt skøn, hvilket kan svække 

objektiviteten og tilliden til analyseresultaterne. Yderligere kritiseres modellen for, at der er for mange 

variable, som skal rangeres, hvilket gør arbejdet med modellen for komplekst og tidskrævende 

(Marketingteorier, 2020).  

 

Porter’s Værdikæde anvendes til at identificere de værdiskabende elementer, som er med til at skabe 

konkurrencemæssige fordele for Matas (Porter, 2008).  Modellen er oprindeligt henvendt traditionelle 

produktionsvirksomheder, men kan tilpasses andre typer af virksomheder. Porter’s Værdikæden 

bidrager yderligere til identificering af overflødige aktiviteter, som virksomheder, i tilfælde af manglende 

værdiskabelse, kan outsource eller ultimativt nedlægge. 

 

Ved opsamlingen af den interne analyse vil der blive identificeret Sustainable Competitive Advantages 

(SCA’er) for Matas. Grundlæggende er SCA’er vedvarende konkurrencefordele, hvilke udledes på 

baggrund af virksomhedens aktiver, kompetencer eller evner (Aaker & McLoughlin, 2010). En 

virksomheds SCA’er er vanskelige for konkurrenterne at kopiere eller overgå, hvorfor de kan give 

virksomheden en fordelagtig markedsposition (Aaker & McLoughlin, 2010).  

 

Hvordan SCA’er bør udledes har gennem tiden været omdiskuteret af flere strategiforfattere, herunder 

Joy Barney og Michael Porter, som repræsenterer hver deres tilgang til SCA (Mintzberg, Ahlstrand, & 



 14 
 

Lampel, 2009). Barney argumenterer for et ressourcebaseret perspektiv, som tager udgangspunkt i et 

indefra-ud perspektiv, hvor der er fokus på virksomhedens interne ressourcer og kompetencer. Barney’s 

tilgang kritiseres for det manglende fokus på omverdenen og kundernes efterspørgsel, da det kan 

resultere i et forkert arbejde med udvikling og anvendelse af SCA (Mintzberg et al., 2009). Porter 

argumenterer derimod for en tilgang, som tager udgangspunkt i en række generiske strategipositioner, 

hvilke bygger på et udefra-ind perspektiv, hvor der fokuseres på virksomhedens omverden (Mintzberg 

et al., 2009). Endvidere mener Porter, at virksomheder bør søge mod gunstige markedspositioner, hvilke 

kan identificeres på baggrund af forskellige af Porter’s modeller, herunder P5F (Mintzberg et al., 2009).  

Sådanne markedspositioner kan ifølge Porter udgøre gyldne huller i en industri, hvilke giver en 

virksomhed mulighed for at opnå større profitter end de resterende aktører i markedet (Mintzberg et 

al., 2009). Porter’s tilgang kritiseres generelt for at være for statisk, og der kan argumenteres for, at det 

udbredte fokus på omverdenen hindrer, at der kan tages højde for virksomhedsheterogenitet, herunder 

forskelle i virksomhedernes præstationer (Mintzberg et al., 2009).  

 

Barney og Porter’s tilgange vurderes hver især at være for ensidige, hvorfor der, i arbejdet med SCA i 

denne afhandling, tages udgangspunkt i Aaker & McLoughlin’s (2010) tilgang. Ved denne tilgang 

vurderes SCA ud fra, hvordan der konkurreres, grundlaget for at konkurrere, hvad man tilbyder 

markedet, og hvor man konkurrerer. Aaker & McLoughlin (2010) forholder sig således både til, hvad 

virksomheden kan, men også til konteksten i form af markedet og konkurrencen, hvilket vurderes at 

være fordelagtigt for afhandlingen.   

 

Den eksterne og interne analyse vil blive opsamlet i en sammenlagt SWOT/TOWS-model (Systime, 2020).  

Modellen opsamler interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler på baggrund af 

de mest væsentlige fund fra analysen (Kotler et al., 2012). I modellen vil en opsamling af SCA’er og KSF’er 

også indgå. SWOT-modellen kritiseres for at være for simplificeret i forhold til de kritiske 

problemstillinger og udfordringer, som en virksomhed kan stå overfor. Yderligere kritiseres modellen for 

at være ukritisk og mangle prioriteringsorden, hvorfor det anbefales, at modellen udelukkende 

anvendes som opsamlingsværktøj og at arbejdet med modellen foregår med forsigtighed (Kotler et al., 

2012). Ydermere mindes der om, at det også er muligt at kigge på, hvorvidt virksomheden har evnerne 

til at opbygge en styrke for at imødekomme nogle af de eksterne muligheder, som byder sig (Kotler et 

al., 2012).  
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3.3. Metode ved dataindsamling  

Dette afsnit vil omhandle de metodiske overvejelser og beslutninger, som er foretaget for afhandlingen. 

Med afsæt i den videnskabsteoretiske tilgang og med henblik på at belyse det der i projektet ønskes 

undersøgt, vil de konkrete metoder for afhandlingen både omfatte kvalitative og kvantitative metoder, 

herunder interviews og en spørgeskemaundersøgelse. Disse metoder vil derfor blive præsenteret, og 

det vil blive forklaret, hvordan de anvendes. Dette afsnit har således til formål at uddybe 

fremgangsmetoden og introducere spørgerammen for de kvalitative interviews. Endvidere har afsnittet 

til formål at præsentere den kvantitative spørgeskemaundersøgelse, som bygger på de kvalitative 

interviews.  

 

3.3.1. Kvalitativ metode  

Til brug for analysen afholdes en række kvalitative interviews, hvilke har til formål at give indsigt i 

informanternes købsadfærd. Antallet af informanter skal ses i en sammenhæng med afhandlingens 

varighed og ressourcer. Informanterne er udvalgt med fokus på at opnå viden på tværs af aldersgrupper. 

 

Ved valg af interviewform tages der udgangspunkt i, hvad afhandlingen ønsker at undersøge, og hvilket 

bidrag informanterne skal levere til afhandlingen. Der vælges for afhandlingen en semi-struktureret 

interviewform, som i udgangspunktet er kendetegnet ved en klar struktur for interviewet, men hvor der 

samtidig er mulighed for at uddybe visse elementer (Tanggaard & Brinkman, 2010). Dette er fordelagtigt, 

da det giver intervieweren mulighed for at spørge uddybende ind til det, informanterne fortæller. 

Interviewformen har dog også sine ulemper, idet manglen på struktur kan resultere i, at intervieweren 

påvirker informantens svar, hvorfor formuleringer af opfølgende spørgsmål bør overvejes nøje 

(Tanggaard & Brinkmann, 2010). 

 

Til opbygning af interviewguiden tages der udgangspunkt i Kotler’s 7 O’s, da det, som tidligere nævnt, 

er informanternes købsadfærd, der ønskes undersøgt. Da interviewguiden for de semi-strukturerede 

interviews er teoribaseret, vil Kotler’s 7 O’s blive formidlet gennem spørgsmål i en mindre teoretisk form 

til gavn for informanternes tryghed og forståelse af spørgsmålene. Dette er nødvendigt for at kunne 

opnå brugbare resultater fra interviewene. Interviewguiden er nøje udarbejdet, da den skal kunne 

anvendes uagtet, om informanten er kunde i Matas eller ej. I de semi-strukturerede interviews vil der 

blive stillet spørgsmål, som strækker sig ud over Kotler’s 7 O’s, da det vurderes at være nødvendigt for 
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at opnå mest mulig viden til brug for analysen. Interviewguiden for de semistrukturerede interviews 

findes i bilag 2. 

 

Der afholdes i alt fem semistrukturerede interviews. Informanterne udgøres af en 24-årig mandlig 

studerende, en 25-årig kvindelig studerende, en 25-årig mandlig organisationsformand, en 54-årig 

kvindelig lærer og en 73-årig kvindelig pensionist. Alle interviewene transskriberes, hvorfor validiteten 

øges, da det herigennem søges at tilsidesætte min egen forståelse og fortolkning af det som 

informanterne siger. Ved interviewene anvendes den hermeneutiske forståelsestilgang, da det forsøges 

at forstå forbrugerne (informanterne) ud fra markedskonteksten, men samtidig også at forstå markedet 

ud fra forbrugernes perspektiv, da disse udgør markedet (Holm, 2016). Desuden bidrager de enkelte 

interviews hver især med nye vinkler, som der tages højde for i den videre dataindsamling, hvilket 

afspejler den hermeneutiske tilgang. Dette er fordelagtigt, da det giver rig mulighed for at opnå en bedre 

viden om det, der undersøges, hvilket højner validiteten. Dog kan der argumenteres for, at dette 

samtidig mindsker reliabiliteten for interviewene, da det begrænser muligheden for at opnå det samme 

resultat ved gentagelse af interviewene. Dette skyldes, at jeg som forsker ubevidst kommer i vejen med 

min egen tolkning og forståelse (Holm, 2016).  

 

3.3.2. Kvantitativ metode 

Til brug for analysen foretages en spørgeskemaundersøgelse, som bygger på de afholdte semi-

strukturerede interviews. En spørgeskemaundersøgelse defineres som værende enhver form for 

undersøgelse, hvor personer bliver stillet en række på forhånd udarbejdede spørgsmål (Madsen, 2015). 

Brugbarheden af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse afhænger i høj grad af formuleringerne af 

spørgsmål i spørgeskemaet (Madsen, 2015). Dette skyldes, at det er af stor betydning, at respondenten 

forstår spørgsmålene på samme måde som spørgeren, da dette er afgørende for, at respondenten rent 

faktisk svarer på det, som der ønskes svar på (Madsen, 2015).  

 

Spørgeskemaet indeholder både baggrundsspørgsmål og undersøgelsesspørgsmål. Baggrundsspørgsmål 

er typisk demografiske spørgsmål, som gør det efterfølgende dataarbejde lettere, hvorimod 

undersøgelsesspørgsmål er spørgsmål, som er direkte relateret til det, der ønskes undersøgt (Madsen, 

2015). For undersøgelsesspørgsmål skelnes der mellem åbne-, lukkede- og halvlukkede spørgsmål 

(Madsen, 2015). Ved åbne spørgsmål er der ikke opgivet svarmuligheder, og respondenten angiver sit 

svar i et frit tekstfelt, hvorfor den efterfølgende databehandling er tidskrævende (Madsen, 2015). Ved 
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lukkede spørgsmål er der derimod opgivet en række svarmuligheder, hvorfor det efterfølgende 

dataarbejde tidsoptimeres (Madsen, 2015). Endvidere udgør halvlukkede spørgsmål et kompromis 

mellem de to, da der for sådanne spørgsmål opgives svarmuligheder, men samtidig indgår en mulighed 

for, at respondenten kan vælge ’andet’ og skrive sit svar i et frit tekstfelt (Madsen, 2015). Med henblik 

på at give respondenten god mulighed for at svare præcist på spørgsmålene og samtidig give mulighed 

for effektiv databehandling, vil det udarbejdede spørgeskema udelukkende indeholde lukkede- og 

halvlukkede spørgsmål.  

 

I spørgeskemaet anvendes også et par vurderingsspørgsmål, hvor respondenten tilkendegiver, hvor enig 

eller uenig vedkommende er med et udsagn. Ved disse spørgsmål anvendes en Likert-skala med 5 

punkter, da den er nem at administrere og nem for respondenterne at forholde sig til (Malhotra, Birks, 

& Wills, 2012). 

 

Ved spørgeskemaer skal respondenten optimalt set ikke være i tvivl om, hvad der bliver spurgt ind til, 

hvorfor spørgsmålene i det udarbejdede spørgeskema formuleres så objektivt som muligt (Madsen, 

2015). Desuden kan for mange spørgsmål påvirke respondentens lyst til at besvare alle spørgsmålene, 

hvorfor antallet af spørgsmål i spørgeskemaet begrænses til 23 (Madsen, 2015). Endvidere er en 

pilottest af spørgeskemaet vigtigt for at identificere eventuelle faldgrupper eller tvetydige 

formuleringer, hvorfor det udarbejdede spørgeskema afprøves inden den endelige distribuering 

(Madsen, 2015). Det udarbejdede spørgeskema fremgår af bilag 3. 

 

Validiteten i spørgeskemaet styrkes af indbyggede aktiveringer, som sikrer, at respondenterne 

udelukkende svarer på det, der er relevant for dem. Eksempelvis vil en respondent, der ikke er med i en 

kundeklub, ikke blive spurgt om, hvilken kundeklub vedkommende er medlem af. Ydermere styrkes 

validiteten af, at spørgeskemaet er anonymt, hvorfor det forventes, at respondenterne har større 

tilbøjelighed til at svare ærligt.  

 

Spørgeskemaet for afhandlingen distribueres online, da det opfattes, som den mest effektive kanal i 

overensstemmelse med de for projektet tilgængelige ressourcer. Yderligere reducerer online 

distribuering forberedelsen til dataanalysen, da der er færre manuelle processer (Malhotra et al., 2012). 

Dog findes der også ulemper for online distribuering, da det er sværere at kontrollere, hvem der 

besvarer spørgeskemaet, hvilket kan gøre det svært at vurdere, hvorvidt disse er repræsentative for det, 
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der ønskes undersøgt. Dette kan give udfordringer, hvad angår generalisérbarheden af resultaterne 

(Malhotra et al., 2012).  

 

Spørgeskemaundersøgelsen distribueres til eget netværk, hvorfor stikprøven kan siges at være udvalgt 

på baggrund af en bekvemmelighedsudvælgelsesmetode (Madsen, 2015). Dette mindsker 

generalisérbarheden af undersøgelsens resultater, da det, grundet udvælgelsesmetoden, er tvivlsomt, 

at stikprøven vil være repræsentativ for populationen. Ydermere svækker udvælgelsesmetoden også 

reliabiliteten. 

 

Ved spørgeskemaundersøgelsen registreres der i alt 220 besvarelser. For spørgeskemaet er der opnået 

besvarelser i samtlige af de inddelte aldersgrupper, hvoraf aldersgruppen 19-31-årige udgør en klar 

overvægt, hvilket vurderes at skyldes bekvemmelighedsudvælgelsen. Den store andel af respondenter i 

denne aldersgruppe vurderes dog at mindske generalisérbarheden, da det ikke kan forventes at være 

repræsentativt for populationen. Da afhandlingen ikke afgrænses til en eller flere bestemte aldre eller 

målgrupper, vurderes den indsamlede empiri, trods den svækkede generalisérbarhed, at være 

anvendelig. 

4. Ekstern situationsanalyse  

Den eksterne analyse har til formål at afdække de forhold som Matas ikke selv kontrollerer. I denne 

analyse vil faktorer og tendens identificeres samt vurderes i forhold til, hvordan disse vil påvirke Matas 

og det fremadrettede strategiarbejde (Aaker & McLoughlin, 2010).  

 
4.1. Markedsudvikling  

Dette afsnit vil kortlægge markedet for Skønhed og Personlig Pleje og markedet for Vitaminer og 

Kosttilskud. Der vil tages udgangspunkt i disse to markeder, da de vurderes at være mest relevante og 

interessante for Matas. Afsnittet vil bidrage med potentielle muligheder eller trusler for Matas til den 

senere SWOT/TOWS-opsamling.  

 
4.1.1 Skønhed og Personlig Pleje  

Ifølge Euromonitors markedsrapport for Beauty and Personal Care in Denmark (2019) udgjorde 

markedet i 2018 ca. 9 mia. kr., med en vækstgenerering fra 2017 til 2018 på 1,2%. Væksten var generet 

ved øget efterspørgsel for premium- og value-added-produkter, hvorimod mass categories havde 
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mindre vækstrater (Euromonitor, 2019). Til trods for mæthed på det danske marked, var der blandt de 

danske forbrugere i 2018 en fortsat stigende interesse for mere naturlige og funktionelle produkter 

(Euromonitor, 2019). Den stigende efterspørgsel for premium-produkter var dækkende for et bredt 

udsnit af produktkategorier, herunder kosmetik, hud- og hårpleje samt dufte, hvor alle vækstede mere 

sammenlignet med tilsvarende kategorier ved ikke-premium-produkter. De bagvedlæggende faktorer 

for den stigende efterspørgsel efter premium-produkter kan relateres til den tidligere omtalte robuste 

danske økonomi og forbrugertilliden, hvorfor forbrugerne har kunne bibringe deres liv mere luksus i 

form af bedre og dyrere produkter (Euromonitor, 2019). Premium brands og produkter vurderes også 

som værende den fortsatte primære vækstfaktor i markedet, som i 2023 estimeres til at udgøre omkring 

10,5 mia. kr., hvilket svarer til en vækst på 15,6% (bilag 4). 

 

Markedet for Skønhed og Personlig Pleje er i høj grad drevet af et generationsskifte, hvor nye 

generationer introduceres til markedet. For nye generationer spiller internationaliseringen, de sociale 

medier og e-handel en betydelig større rolle, som har en vedvarende effekt på de unge generationers 

købsadfærd (Statista, 2020a). I 2019 blev 87% af skønheds- og personlige plejeprodukter distribueret 

gennem offline kanaler, hvor de resterende 13% blev distribueret online (Statista, 2020a). Det estimeres, 

at den online distribueringskanal i 2023 vil udgøre 16%, hvor offline kanaler vil udgøre 84% (Statista, 

2020a). Ifølge markedsrapporten fra Euromonitor (2019) vil væksten i online udbydere af produkter 

inden for Skønhed og Personlig Pleje forøges, hvorfor intensiteten på markedet vil stige yderligere. Der 

forekommer en stigende popularitet hos danske forbrugere ved onlineshopping af skønheds- og 

personlige plejeprodukter, som vil styrkes over de kommende år, da forbrugerne i stigende grad ønsker 

bekvemmelig handel og lave priser, hvilket onlinehandel muliggør (Euromonitor, 2019).  

 

4.1.2. Vitaminer og Kosttilskud  

Det danske marked for Vitaminer og Kosttilskud har alle år siden 2014 været stigende (Euromonitor, 

2020a). I 2019 udgjorde markedet 1,2 mia. kr. og i 2023 estimeres markedet til at udgøre 1,477 mio. kr., 

svarende til en stigning på 22% (bilag 5). Distribueringen af vitaminer og kosttilskud sker primært 

gennem fysiske butikker, men andelen er reduceret beskedent over de senere år. Supermarkeder og 

lignende dagligvarehandler har distribueret en tredjedel siden 2014 (bilag 6). Endvidere fremgår det af 

bilaget, at der for ikke-dagligvarebutikkers distribuering har været en reducering fra 46% i 2014 til 40% 

i 2019. Ydermere fremgår det af bilaget, at e-handel som distribueringskanal af Vitamin og Kosttilskud 

de senere år er steget. Fra 2014 til 2017 lå e-handel konstant på 15%, men steg i 2018 til 16% og 
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ydereligere i 2019 til 19% (Euromonitor, 2020b). E-handel og direct selling, udgjorde i 2019 27% af 

distribueringen, hvor den fysiske detailhandel udgjorde 73%. (Euromonitor, 2020b).   

 
 
4.2. PESTEL-Analyse  

PESTEL-analysen er en makromodel, som for dette projekt tager udgangspunkt i de danske 

markedsfaktorer, som potentielt kan påvirke Matas’ forretning positivt eller negativt. Analysen vil tage 

udgangspunkt i de faktorer, som findes mest relevante i relation til Kosmetik og Hudplejebranchen, hvor 

Matas opererer. Afslutningsvis vil der for delanalysen være en opsummering i form af en tabel med de 

vigtigste pointer. I denne analyse vil følgende generationer blive omtalt: Generation Z (19-30 år), 

Generation Y (31-40 år), Generation X (41-53 år) og Generation Jensen (54-65) (Høgholm, 2018).  

 

4.2.1. Political 

Persondataforordningen (GDPR) har været relevant og vil fortsat være det i takt med danske forbrugeres 

stigende online købelyst (Willemoes, 2019). GDPR er oprindeligt et EU-initiativ, hvor alle virksomheder 

i EU fra maj 2018 skulle efterleve de nye regler om beskyttelse af personfølsomme oplysninger (GPDR, 

2019). På trods af loven, er 65% af danskerne bekymret for den del af datasikkerhed, som vedrører deres 

adfærd og oplysninger ved onlinehandel (Breinstrup, 2020). Grundet den høje bekymring blandt danske 

forbrugere, vurderes det, at der for fremtiden vil komme yderligere reguleringstiltag.  

 

Den tidligere regering forsøgte i januar 2019 at afskaffe den resterende del af lukkeloven (Hecklen, 

2019). Formålet var, at lade styringen af lukkedage være op til butikkerne selv. Dansk Folkeparti og 

Socialdemokratiet var imod udspillet af hensyn til de mindre butikker, hvorfor det ikke blev gennemført 

(Hecklen, 2019). På baggrund af det nuværende røde flertal i folketinget vurderes ændringer af 

lukkeloven ikke for sandsynligt.  

 

Klima og miljø var en af de væsentligste temaer ved folketingsvalget 2019, hvorfor det blev emne, som 

politikerne var nødsaget til at forholde sig konkret til (Kallestrup & Eller, 2019). Det store klimafokus i 

valgkampen resulterede i en konkret klimalov på 70% CO2 reduktion i 2030, hvilket udspecificeres i 

Legal. Dog er det stadig usikkert, hvilke værktøjer politikerne vil anvende, for at opnå reduktionen. Der 

er blevet fremlagt forskellige bud på indgreb, herunder CO2-afgifter, hvilket formodes også at påvirke 

detailbranchen. Politikernes klimaønsker kan potentielt medføre stigende afgifter, materialekrav, 
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klimaregnskaber, mv. Dette er ikke nødvendigvis negativt, men det vurderes, at det potentielt kan 

påvirke virksomhederne negativt på den korte bane i form af øget omkostninger og administrative krav. 

Til trods for regeringens klimapartnerskaber og politikernes ønske om at tage hensyn til danske 

arbejdspladser (Erhvervsministeriet, 2020), må det forventes, at en lang række brancher bliver ramt, 

herunder detailbranchen.  

 

4.2.2. Economic 

Den danske økonomis udvikling      

Dansk økonomi har siden 2017 været i en højkonjunktur med solid vækst (Mouritsen, Levring, & 

Karlsson, 2019), men der har siden 2014 været økonomisk fremgang (Nørtoft, 2019). Den stærke danske 

økonomi har haft en afsmittende effekt på forbruget, som har været begunstiget af danskernes stigende 

indkomster, hvor den gennemsnitlige reallønsfremgang fra 2015-2018 har været på 1,6% (Madsen, 

2018). Endvidere har der fra 2019 og frem været en fortsat lønudvikling i både den private- og offentlige 

sektor (Larsen, 2019). Yderligere har et lavt inflationsniveau på 0,7% i perioden 2015-2018 bidraget til 

højere disponible indkomster for forbrugerne (Madsen, 2018). Dansk økonomi har derfor et stærkt 

økonomisk udgangspunkt. Den positive økonomiske udvikling i Danmark har gennem en årrække 

bidraget til et stødt stigende forbrug fra medio 2016-2020 (Danmarks Statistik, 2020). Fremgangen var 

drevet af kategorien andre forbrugsvarer, herunder elektronik, møbler mv. inklusiv alt internethandel 

(Danmarks Statistik, 2020).  

 

4.2.3. Social & Cultural 

Convenience  

Ifølge Rockwool Fonden har danskerne gennem de seneste 10 år fået mere fritid, med gennemsnitlig tre 

timer om ugen (Mandag morgen, 2019). Udviklingen afspejles ikke hos forbrugerne, hvor opfattelsen er, 

at der aldrig har været mere travlt (Dansk Handelsblad, 2019) I en undersøgelse fra 2017 svarer 69% af 

Generation Y-forbrugerne, at de har travlt (Andersen, 2019a). Forbrugerne ønsker i højere grad at bruge 

tid på ting, som er vigtige og værdiskabende for dem. Et stigende antal udbydere af 

abonnementstjenester, herunder til mad og tøj, er et resultat af dette (Jensen, 2020). Convenience-

løsninger som abonnementsordninger kræver begrænset involvering, da forbrugerne ikke skal tænke 

på: hvor, hvornår eller hvordan de skal handle (Andersen, 2019a). Convenience-løsninger er ikke alene 

værdifulde for forbrugerne, men også for virksomhederne, da sådanne løsninger fremmer 
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kundeloyaliteten. (Andersen, 2019a). Blandt forbrugerne er det specielt Generation Y, som ønsker 

convenience-løsninger (Andersen, 2020a).  

 

Pris og kvalitet  

På detailmarkedet ses en ny adfærd, som primært drives af Generation Y og Z, men som også udvises af 

ældre generationer, herunder Generation X og Generation Jensen. På tværs af alder er de danske 

forbrugere i høj grad prisfokuseret. Det er vigtigt for forbrugerne at gøre en god handel, også selvom 

denne ikke altid medfører den billigste vare (Andersen, 2019b). Ifølge Retail Institute udtrykker 67% af 

forbrugerne, at det for dem er vigtigt med billige varer (Andersen, 2019b). Dette afspejles også i de 

danske forbrugeres loyalitet, hvor knap halvdelen er villige til at udskifte deres yndlingsbrand, hvis der 

kan opnås en besparelse (Andersen, 2019b). Til trods for, at forbrugerne på tværs af generationskel 

udviser en lignende adfærd, er der fortsat væsentlig forskel generationerne imellem. I Danmark er det 

Generation Y, som er mest prisbevidst (Andersen, 2019b). Generationen er kendetegnet ved en grundig 

informationssøgning. Ofte prøver de produkter i butikken for derefter at købe dem online. Omvendt 

søger de grundigt information om produktet på nettet, herunder prisforskelle, før de køber produktet i 

en fysisk butik (Andersen, 2019b). 

 

Generation X foretager i højere grad køb, som er værdiskabende for dem over længere tid. Generationen 

søger de produkter, der giver mest værdi for pengene. Ifølge Retail Institute Scandinavia tilkendegiver 

65% af forbrugerne i Generation X, at en god handel er vigtigt for dem (Andersen, 2019b). Ved denne 

generations adfærd søges der kvalitet til den bedste pris, uagtet om det indebærer det billigste produkt. 

Ifølge Retail Institute Scandinavia er det især vigtigt for Generation X med viden om produktet, hvilket 

75% af forbrugerne i aldersgruppen tilkendegiver (Andersen, 2019b). Informationssøgning er essentielt, 

hvorfor det er vigtigt at diverse brands og detailhandlere er transparente omkring produktet online såvel 

som fysisk, da det kan have afgørende betydning for salg (Andersen, 2019b).  

 

Kundeoplevelsen 

Kundeoplevelsen har gennem tiden udviklet sig. Det skyldes blandt andet nye teknologier, som giver 

bedre muligheder for at få kundeindsigt (Dansk Industri, 2020). I uddraget af rapporten Connected 

Shoppers Report (2020) fremgår det, at detailhandlere ikke skal trække kunder ind i butikken på 

traditionel vis, men derimod møde kunderne i deres hverdag (Kongsholm, 2020). I kundeoplevelsen er 

den fysiske butik fortsat vigtig for forbrugerne, hvor muligheden for at se og mærke produktet, er den 
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primær årsag til at forbrugerne handler i fysiske butikker (Kongsholm, 2020). Muligheden for med det 

samme at få produktet med hjem rangeres ligeledes højt i relation til forbrugernes ønske om at handle 

i butikkerne (Kongsholm, 2020). Det fremgår af uddraget, at 83% af forbrugerne mener, at oplevelsen i 

butikken er ligeså vigtig som produktet og at de fysiske butikker er bindeled mellem virksomhedernes 

online og offline kanaler (Kongsholm, 2020). Endvidere fremgår det af uddraget, at 59% af forbrugerne 

har prøvet at bestille et produkt online til afhentning i butik. Derudover anvender en del forbrugere 

deres telefoner til informationssøgning, når de er i selve butikken (Kongsholm, 2020).  

 

4.2.4. Technology  

Teknologiske løsninger 

Teknologi er essentiel for nutidens forbrug. E-handel har gennem en lang årrække udviklet sig og antages 

at være en veletableret kanal til information og forbrug. I de første tre måneder af 2020, havde 70% af 

danskerne, mellem 16 og 89 år handlet online. Der ses især en stigning over de senere år af ældre, som 

har stiftet bekendtskab med onlinehandel (Danmarks Statistik, 2020d).   

På baggrund af den etablerede e-handel, vurderes det ikke at dette vil være det primære fremtidige 

teknologiske fokus. Det vurderes at detailbranchens fokus for fremtiden i højere grad vil hvile på Internet 

of Things (IoT) og Artificial Intelligence (AI), som skal bidrage til at styrke den tidligere beskrevet 

kundeoplevelse. Arbejdet med IoT og AI forekommer ikke ligeligt udbredt alle steder, men udfordringen 

er den samme for de fleste i forskellige skalaer, da problematikken omkring fysiske butikker ikke er 

isoleret, men udbredt i flere lande (Buntz, 2020).  

 

Et element i styrkelsen af kundeoplevelsen, handler om, at virksomheder bør benytte den adgang, som 

forbrugerne giver dem, hvilket muliggør indsamling af data, inden for eksisterende lovgivning, omkring 

forbrugernes interesser, køb, foretrukne produkter, brands, mv. (Forsey, 2020). Et eksempel på 

anvendelse af IoT og AI er kassekøer, som opstår i butikkerne. Ved hjælp af IoT kan kundens varer blive 

scannet automatisk på vej ud, hvorefter pengene blive trukket fra den tilknyttede konto. McKinsey 

anslår at sådan en løsning kan spare virksomhederne op mod 75% af udgifterne til personlig 

kassebetjening (Forsey, 2020). Dette er et eksempel på en effektivisering, som er drevet af den 

teknologiske udvikling, og som kan fremme en mere effektiv ressourceallokering for butikkerne og flytte 

omkostningerne derhen, hvor den største værdiskabelse er. Mulighederne med IoT og AI relateret til 

kundeoplevelsen i en fysisk butik er mange, herunder personlige rabatter, navigation i butik, samspil 

mellem kundernes online søgehistorik og det fysiske butiksbesøg, optimering af butiksudstillinger og 
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lageroptimering (Forsey, 2020) Disse kan samtidig potentielt styrke kundeloyaliteten (Forsey, 2020). 

Observationer og analyse af kundernes løbende adfærd i butikken er et område, som teknologiske 

løsninger kan bidrage til og mere effektivt kapitalisere på. Ydermere kan de bidrage til frigivelse af 

ressourcer, til mere effektiv anvendelse i den værdiskabende relation med kunden (Buntz, 2020).  

 

Persondata  

E-handel og mere personaliseret kundeoplevelser er noget forbrugerne vægter højt, men dertil følger 

krav til datasikkerheden af de mange personlige oplysninger, som forbrugerne deler med 

virksomhederne. Rapporten Global Identity and Fraud Report (2020) beretter, at virksomhederne vil 

opfylde kundernes ønske om en mere personaliseret kundeoplevelse og mere convenience ved at 

indsamle mere data. Ifølge rapporten er globale forbrugere generelt villige til at opgive flere personlige 

informationer til virksomhederne. Forbrugerne ønske dog en mere sikker købsoplevelse, hvor 70% af de 

adspurgte i rapporten svarer, at de er villige til at opgive mere information, hvis det kan fremme 

sikkerheden omkring deres data. Villigheden er kun til stede i det omfang, at forbrugerne kan opnå en 

mere transparent indsigt i, hvad deres data anvendes til. Rapporten fremhæver potentialet for 

virksomhederne i at fremme kunderelationen ved bedre sikkerhed. I rapporten tilkendegiver 33% af de 

adspurgte, at sikkerhed er den vigtigste faktor i forbindelse med udvælgelsen af platform, hvorefter 

convenience er det næst vigtigste (Global Identity and Fraud Report, 2020).  

 

4.2.5. Environmental  

Bæredygtighed 

Dette er en forholdsvis etableret trend, men har taget til over de senere år. I en rapport fra Landbrug & 

Fødevarer (2020) tilkendegiver 95% af danskerne, at de er villige til at ændre adfærd af hensyn til klima, 

miljø og bæredygtighed. Yderlige fremgår det, at plastik i naturen er danskernes største klimarelateret 

bekymring. En rapport udarbejdet i samarbejde mellem A&B Analyse og Innovation Lab, Den 

Bæredygtige Forbruger (2019) beretter, at emballage i højere grad vil gå fra at være en informationskilde 

til en praktisk indpakning med fokus på genanvendelsesgraden. Endvidere giver forbrugerne i rapporten 

også udtryk for, at de generelt er tilhængere af mere bæredygtige materialer, samt en eksisterende 

villighed til at betale mere for emballagen (CSR, 2019b)  

 

Ovennævnte rapport beretter om at forbrugerne ikke altid i lige høj grad efterlever egne holdninger til 

bæredygtighed. Dette hænger sammen med graden af gennemsigtighed ved forskellige produkter. 
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Forbrugerne efterspørger mere gennemsigtighed ved produkterne, da de ønsker at købe bæredygtigt, 

men til tider finder det udfordrende at gennemskue produkterne i butikken (CSR, 2019b). I forlængelse 

af dette, udtrykker omkring 50% af de adspurgte i rapporten et ønske om, at butikkerne i højere grad 

hjælper dem med at vælge bæredygtigt. Yderligere finder rapporten frem til, at forbrugerne er villige til 

at betale mere for produkter, som er miljømærket, men det skal være intuitivt for forbrugerne, hvilke 

produkter der er bæredygtige og det skal specificeres yderligere end blot ”bæredygtigt” (CSR, 2019b). I 

Danmark er Svanemærket og EU-Blomsten de to officielle mærker til bæredygtige produkter. Mærkerne 

skal oplyse forbrugerne, så de nemt kan identificere miljøvenlige produkter og serviceydelser, såfremt 

det ønskes. Svanemærket er produkter uden kendte hormonforstyrrende stoffer og parabene-fri 

(EcoLabel, 2020). 

 

CSR 

Ved Corporate Social Responsibility (CSR), kræver forbrugerne i stigende grad mere af virksomhederne 

inden for arbejdsmiljø, sikkerhed for de ansatte, virksomhedens forurening og generelle 

samfundsansvar (Ipsos, 2019). En undersøgelse fra Retail Institute Scandinavia viser, at specielt 

Generation Z stiller høje krav til virksomheder og deres bidrag til en bedre verden (Burchardt, 2019). 

Ydermere viser undersøgelsen, at behovet for at målrette budskaber om ansvarlighed og bæredygtighed 

i fremtiden vil være begrænset, da det bliver et sværere parameter for virksomhederne at differentiere 

sig på. Endvidere viser undersøgelsen, at det kun er halvdelen af de adspurgte i Generation Z, som vil 

betale mere for CSR-rigtige produkter. Dette skyldes, at Generation Z i højere grad anser det som 

værende en selvfølge, at produkterne er etiske og ansvarligt produceret (Burchardt, 2019).  

 

4.2.6. Legal 

Et nyt dansk forbud mod mikroplast forventes at træde i kræft i juli 2020 (Kosmetik og Hygiejne, 2020). 

Dansk Erhverv har udtrykt kritik mod et nationalt forbud, da EU-kommissionen allerede arbejder på 

regulering af brug af mikroplast for virksomheder i unionen. Dansk Erhverv mener, at det er kraftigt 

konkurrenceforvridende at e-handel fra udlandet og grænsehandel er undtaget, hvilket ifølge Dansk 

Erhverv vil påvirke både miljøet og økonomien negativt (Dansk Erhverv, 2020). Dansk Erhverv forudser, 

at det vil nå at have store negative konsekvenser for de danske detailvirksomheder i form af øget 

administrative byrder og omsætningstab (Dansk Erhverv, 2020).   
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Klimaloven på 70% reduktion af CO2 i 2030 blev vedtaget i 2019, men det er uvist, hvordan målet skal 

opnås (Øyen, 2019). Loven kan potentielt få stor indvirkning på den måde mange virksomheder driver 

forretning på. Med klimaloven er der et ønske om at omstille de danske forbrugere og virksomheder. 

Der har været fremlagt forslag om CO2-kvoter, som en måde at regulere udledningen på.  

 
4.2.7. Opsamling på PESTEL   

I nedestående tabel er de væsentligste pointer fra PESTEL-analysen opsummeret. Nedenstående 

bidrager med muligheder og trusler til SWOT/TOWS-opsamlingen. 

Political Economic Social & Cultural  Environmental Legal  

Fortsat fokus på 

forbrugerdatasik

kerhed 

Stærkt 

samfundsmæssigt 

udgangspunkt  

Forbrugerne ønsker i 

højere grad 

convenience-løsninger 

Forbrugerne 

ønsker mere 

gennemsigtigh

ed 

Ny lov vil 

forbyde brugen 

af mikroplast i 

forskellige 

produkter  

Klima- og 

miljøtiltag til at 

opnå 70% CO2-

reduktion 

Stigende 

disponible 

indkomster  

Især pris, men også 

kvalitet er vigtigt for 

forbrugerne    

Yngre 

generation 

tager 

bæredygtigpro

duktion som en 

selvfølge  

Ny klimalov på 

70% CO2 

reduktion i 2030 

Lukkeloven 

forbliver 

uændret  

 Forbrugerne ønsker 

mere personlige 

kundeoplevelser  

  

 (Egen tilvirkning)  
 
 
4.3. Porter’s Five Forces (P5S) 

P5S er en metamodel og har til formål at kortlægge konkurrenceintensiteten i branchen for Kosmetik 

og Hudplejemidler, som på baggrund af omsætningsfordeling anses for værende den branche, hvor 

Matas har sine hovedaktiviteter (Matas, 2018).  
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4.3.1. Leverandørerne forhandlingsstyrke   

At vurdere ud fra Matas’ leverandørstyrke, vurderes det at der findes en lang række større og mindre 

leverandører i branchen. Det formodes, at leverandørerne i branchen generelt har en styrket 

forhandlingsposition overfor de mindre detailforhandlere, hvilket kan skyldes manglende 

indkøbsvolumen. Den styrkede position forudsætter at leverandørerne har mange kunder og derfor ikke 

er sårbare overfor mindre kontraktopsigelser. Derimod vurderes det, at leverandørerne generelt står i 

en svagere forhandlingsposition overfor større aktører, herunder dagligvarekæder og store 

kosmetikkæder, da disse aktørers indkøbsvolumen må formodes at være mere dikterende for 

samarbejdsaftalerne med leverandørerne.  

 

Det vurderes at leverandørernes forhandlingsstyrke forøges ved at levere til en række forskellige 

forhandlere og derfor ikke er direkte afhængige af bestemt butikker eller kæder. Det vurderes samtidig, 

at tabet af en stor kunde, herunder en dagligvarekæde, vil føre til en betydelig reducering i 

leverandørens omsætning (Market Line, 2020).  

 

For leverandører med eneforhandlerret vurderes forhandlingstyrken at være todelt (Dansk Kosmetolog 

Forening, 2020). Det vurderes at eneforhandlerret potentielt kan styrke leverandørernes 

forhandlingsstyrke forudsat at brandet er eftertragtet. Omvendt vurderes det også, at det potentielt kan 

svække leverandørens position, da nogen forhandlere vil foretrække leverandører med større udbud. 

Der findes også leverandører med eneforhandlerret, som også udbyder andre brands (Dansk 

Kosmetolog Forening, 2020). Endvidere vurderes det, at leverandører med eneforhandlerret til et 

mindre populært brand, ikke har den fornødne power i en forhandlingssituation, hvorfor 

forhandlingsstyrken svækkes.    

 

I kraft af de mange leverandører vurderes det, at udskiftninger af leverandører ikke er forbundet med 

store omkostninger, hvorfor leverandørernes forhandlingsstyrke reduceres. Ved forhandlernes egne 

private label-produkter, vurderes det, at den aktør som har rettighederne til produktet alt andet lige, vil 

stå stærkere i sådan en situation. En generel tendens på tværs af brancher har gennem årene været en 

styrkelse af samarbejdet mellem forhandlere og leverandører, herunder øget samarbejde om nye 

løsninger og produkter med eksisterende leverandører, hvilket styrker leverandørernes 

forhandlingsposition, da afhængigheden bliver større (Mullins & Walker, 2013) For leverandører 

forekommer muligheden også at foretage forlæns integration, hvor de sælger direkte til slutbrugerne. 
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Leverandørernes mulighed for forlæns integration kan potentielt styrke leverandørernes 

forhandlingsstyrke. Forlæns integration vurderes at være blevet lettere med udbredelsen af internettet.  

 

På baggrund af ovenstående betragtninger, vurderes niveauet for leverandørernes forhandlingsstyrke 

at være middel.  

 

4.3.2. Kundernes forhandlingsstyrke 

I dette afsnit vil der skelnes mellem forhandlernes forhandlingsstyrke og slutforbrugernes 

forhandlingsstyrke. Indledningsvis vil fokus være på forhandlerne og derefter forbrugerne. Den samlede 

vurdering vil ske på baggrund af betragtninger fra begge grupper.  

 

Forhandlerne  

Der findes i branchen en del fysiske og online forhandlere af kosmetik og hudplejemidler, hvoraf det 

vurderes at indkøbsstyrken for de mindre forhandlere er relativt svag sammenholdt med indkøbsstyrken 

for de større detailkæder. Branchens større aktører vurderes at have en større indkøbsvolumen overfor 

leverandørerne, hvilket kan sikre leverandørerne faste ordrer og stabilitet.  

 

I branchen for kosmetik og hudplejemidler opfattes aktørbilledet som opdelt, hvor dagligvarekæderne 

er samlet på få selskaber, herunder Salling Group og COOP. Derudover indgår apotekerne i forskellige 

indkøbsfælleskaber, som sikre en række stordriftsfordele (Danmarks Apotekerforening, 2020). Disse 

færre, men større indkøbsfunktioner styrker forhandlernes forhandlingsposition. Derudover er der en 

række mindre aktører herunder Luxplus og Nicehair, som er mindre organisationer, men muligvis med 

mere agilitet og bedre omstillingsevne. 

 

Som nævnt i PESTEL-analysen søger flere forbrugere bæredygtige produkter, hvorfor det vurderes at 

der bliver og fremover vil blive stillet krav til forhandleres og leverandørers gennemsigtighed. 

Forhandlernes indkøb afspejler forbrugernes ønsker og trends, som i stigende grad omhandler 

bæredygtighed. På den baggrund vurderes det, at forhandlere og leverandører med fordel kan 

samarbejde om gennemsigtighed og bæredygtighed. Dette kan også indgå som krav fra forhandlere til 

kommende leverandører og dermed potentielt svække leverandørernes forhandlingsstyrke (Detailfolk, 

2020). 
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Slutbrugerne 

Generelt for detailbranchen er prissætningen blevet mere transparent, hvilket i væsentlig grad skyldes 

internettet (jf. PESTEL-analysen). Der findes en række online sammenligningsportaler, hvor forbrugerne 

kan finde forskellige forhandlerpriser, for præcis det produkt de ønsker (Pricerunner, 2020).  Særligt for 

de heterogene produkter søger forbrugerne en fair prissætning. Forbrugernes konstante krav til 

prisniveauet er en udfordring for branchen, da det gør det sværere at tjene penge, hvorfor det øger 

købernes forhandlingsstyrke. Som nævnt i PESTEL-analysen ønsker en del forbrugerne value-for-money-

produkter, som oftest er private label-produkter fra forhandlerne. Disse produkter ses som et alternativ 

til premium-brand-produkterne, hvor brandet indgår i prissætningen. Forbrugernes ønske om premium-

brand-produkter vurderes at svække deres forhandlingsstyrke overfor forhandlerne. Yderligere er der 

en stigende efterspørgsel efter bæredygtige og naturlige produkter, hvor forbrugerne som tidligere 

nævnt er villige til at betale mere for produktet, hvilket yderligere svækker deres forhandlingsstyrke (jf. 

PESTEL).  

 

På baggrund af betragtninger om aktørfordeling inden for kosmetik og udviklingen hos forbrugerne 

vurderes købernes forhandlingsstyrke at være lidt over middel.  

 

4.3.3. Truslen fra potentielle indtrængere  

Truslen fra potentielle indtrængere er væsentlig, da det vurderes at internettet har medført en 

nemmere og mere omkostningseffektiv distributionskanal, hvorigennem slutbrugerne forholdsvis let 

kan nås. Stordriftsfordele er nyttige, men ikke en forudsætning for at kunne få en berettigelse i branchen 

som mellemforhandler af produkter. Det vurderes at det er muligt for nye indtrængere at sælge private 

label-produkter grundet mulighederne for ekstern produktion i Danmark såvel som Europa (Privatelabel, 

2020). For nye indtrængere er det derfor ikke nødvendigt at foretage store initiale investeringer, hvorfor 

dette vurderes at øge truslen fra nye indtrængere. I relation til distribution, har omni-channel-

forhandlerne i branchen dog den fordel, at stadig over 85% forhandles via offline kanaler (Statista, 

2020a), hvilket begrænser markedsandelen for nye indtrængere med kun online distribution.  

 

Markedsføringsbyrden i branchen er betydelig og ressourcekrævende. Det vurderes som værende 

omkostningstungt for nye udbydere at udbrede budskabet om deres produkter. Dog findes det 

omkostningseffektive løsninger, som internettet har tilvejebragt, herunder sociale medier, hvor nye 

indtrængere omkostningseffektivt kan ramme den ønskede målgruppe (Lund Hjemmesider, 2018). Det 
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vurderes, at det for nye indtrængere er mere ressourcekrævende at indtræde, hvis ikke de har et 

eksisterende brand, da brancheaktørerne formodes at bruge mange ressourcer på deres brands, hvilket 

vurderes at reducere truslen fra nye indtrængere. I takt med den stigende efterspørgsel efter 

miljørigtige og naturlige produkter (jf. PESTEL), vurderes det som værende en udfordring for nye og 

ukendte udbydere, at opnå samme tillid og tryghed til deres produkter fra forbrugerne, som de 

etablerede og kendte brands har.  

 

På baggrund af at barriererne for at indtræde i branchen er begrænsede og at internettet herunder også 

sociale medier har muliggjort mere omkostningseffektiv markedsføring vurderes truslen for potentielle 

indtrængere som værende relativ høj, da det er nemt og relativt omkostningslet at indtræde i branchen. 

Derudover er det også forholdsvist nemt for større aktører i omkringliggende brancher, som eksempelvis 

tekstilbranchen, at afprøve branchen, da de muligvis allerede har det rette setup.  

 

4.3.4. Konkurrence fra substituerende produkter  

Mange af produkterne der bliver solgt i branchen vurderes at kunne substitueres, da de opfylder samme 

eller lignende behov. Det ses eksempelvis ved bestemte varianter af mascara, som nu kan indeholde 

hydrering eller solbeskyttelse, hvorfor dette dermed kan substituere klassisk fugtighedscreme og 

solcreme (Trendhunter, 2020). Konkurrencen fra substituerende produkter styrkes yderligere, da der for 

branchen ikke vurderes at være væsentlige skifteomkostninger produkterne imellem. Der er for 

branchen derfor et skarpt fokus på prissætning, som styrker konkurrenceintensiteten. Truslen fra 

substituerende produkter vurderes at være høj.  

 

4.3.5. Branchens konkurrenceintensitet  

På baggrund af ovenstående brancheanalyse, vil der foretages en samlet vurdering af 

konkurrencesituationen i branchen. Nedenstående figur illustrerer niveauerne af henholdsvis 

forhandlingsstyrker og trusler.    

  

 

  
Lav                                   Middel                                      Høj 

Leverandørernes forhandlingsstyrke  

Kundernes forhandlingsstyrke  

Trussel for nye indtrængere  
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Trussel for substituerende produkter   

 

Branchen præges af mange store og mindre aktører på både leverandør- og forhandlersiden, hvilket 

øger intensiteten i branchen. Branchen er blevet mere transparent, hvorfor prisintensiteten i branchen 

er forøget. Internettet har muliggjort en mere direkte adgang til branchen for nystartede potentielle 

indtrængere. Derudover vurderes for værende muligt for aktører i andre brancher at tilgå branchen, da 

de muligvis har et setup med en eller flere distributionskanaler og nem adgang til leverandører. 

Skønhedsprodukter med flere funktioner der kan opfylde flere behov og ingen væsentlige 

skifteomkostninger gør branchen sårbar overfor substituerende produkter. På baggrund af ovenstående 

vurderes konkurrencesituationen i branchen at være høj. 

 
4.4. Forbrugeranalyse  

Forbrugeranalysen baseres på en analyse af data fra spørgeskemaundersøgelsen. Til dataanalysen tages 

der udgangspunkt i en række Research Questions med tilhørende hypoteser, som er opstillet på 

baggrund af den viden, som er tilegnet gennem de kvalitative interviews. 

 
4.4.1. Research Questions  

På baggrund af den indsamlede kvalitative data opstilles følgende Research Questions. 

Hypoteseformuleringer for nedenstående Research Questions findes i bilag 7.  

RQ Formulering af Research Questions   Spørgsmål 

RQ 1  Er der sammenhæng mellem alder og hvor man handler skønheds- og 

personlige plejeprodukter? 

S:1 

S:12 

RQ 2  Er der sammenhæng mellem køn og hvor kunderne handler 

skønheds- og personlige plejeprodukter?  

S:2 

S:12 

RQ 3  Er der sammenhæng mellem alder og evaluering af de forskellige 

produkter? 

S:1 

S:9 

RQ 4 Er der sammenhæng mellem alder og rådighedsbeløb? S:1 

S:3 

RQ 5  Er der sammenhæng mellem køn og hvad der er afgørende for køb? S11_2 

S12_2 

RQ 6  Har køn en indflydelse på om kunden synes det er vigtigt at kunne få 

råd og vejledning i en fysisk butik? 

S:2 

S:5.5 
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RQ 7  Har køn en indflydelse på om kunden synes det er vigtigt at kunne få 

råd og vejledning ved online handel? 

S:2 

S:5.6 

(Egen tilvirkning)  
 
Hypoteserne til de opstillede Research Questions testes ved udførsel af dataanalyse, som omfatter 

frekvenstabeller, krydstabeller, Chi-square-test og t-tests. De udspecificerede resultater fra testene 

findes i bilag 8-25, som der løbende vil blive refereret til i analysen.  

 
4.4.1. Datarensning 

Inden påbegyndelse af selve dataanalysen vil rensningen af datasættet gennemgås. Spørgeskemaet 

opnåede 220 besvarelser. Der identificeres for datasættet missing values, som kan inddeles i to typer. 

Ved den første type forekommer der ingen svar, hvilket kan skyldes at respondenten klikkede ind på 

spørgeskemaet ved en fejl. Den anden type er kendetegnet ved, at det kun er de demografiske 

spørgsmål, som er besvaret. Ved begge typer af tilfælde, kan respondenterne senere have vendt tilbage 

til spørgeskemaet for at besvare det fyldestgørende. Der er for undersøgelsen identificeret i alt 33 

missing values, som sorteres fra, da disse vil påvirke analysemulighederne og generalisérbarheden af 

resultaterne væsentligt (Jensen & Knudsen, 2014). Udover de 33 missing values forekommer der enkelte 

missing values ved enkelte spørgsmål, da disse er tilsigtede missing values, hvor respondenterne på 

baggrund af tidligere svar er sorteret fra (Jensen & Knudsen, 2014). Da missing values fortsat 

forekommer i spørgeskemaet, vil respondenternes svar blive tolket ud fra kolonnen valid.  

 

Foruden missing values bliver respondenterne i kategorierne Under 18 år og Over 80 år sorteret fra, da 

fokus for undersøgelsen er Generation Z til 68-generationen. Antallet af respondenter der sorteres fra 

på ovenstående grundlag, omfatter fem respondenter. Som tidligere nævnt er det samlede antal 

respondenter 220, hvoraf 33 respondenter er sorteret fra på baggrund af missing values, svarende til 

knap 15%, hvilket er højere end det accepterede niveau for de større dataanalyser (Jensen & Knudsen, 

2014). Større dataanalyser vurderes ikke at være nødvendige til at undersøge det ønskede, men der vil 

fortsat blive taget højde for størrelsen af missing values og stikprøvestørrelsen. Yderligere fem 

respondenter er sorteret fra for at tilpasse respondenterne til undersøgelsens formål, hvorfor der for 

den fremadrettet dataanalyse tages udgangspunkt i de resterende 183 respondenter. For de statistiske 

tests anvendes programmet SPSS og et signifikansniveau på 5%. Størrelserne på aldersgrupperne er 

forholdsvis forskellige, hvorfor disse uddybes ved demografiafsnittet.  
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4.4.2. Frekvenstabeller  

Der er udført en række frekvenstabeller med henblik på indledningsvis at få et let overblik over en række 

af spørgeskemaets variable. Det fremgår af bilag 8, at over en tredjedel af respondenterne (38,8%) har 

et rådighedsbeløb på 2.500-10.000 kr., hvilket sandsynligvis gør nogle af analyseresultaterne biased. Af 

bilag 9 fremgår det, at respondenterne primært handler forbrugsvarer i butikskæder (37,2%) og online 

(32,8%). Derudover fremgår det af bilag 10, at 45,4% som oftest handler skønheds- og personlige 

plejeprodukter i butikskæder, hvorimod andelen af respondenter, som handler samme type produkter 

online udgør 14,8%. Det findes interessant, at selvom ca. en tredjedel af respondenter som oftest 

handler forbrugsvarer online, så er onlinehandel det som færrest af respondenter benytter i forbindelse 

med køb af skønheds- og personlige plejeprodukter.  

 

Ved spørgsmålet om, hvor respondenterne oftest handler skønheds- og personlige plejeprodukter, er 

der opstillet en række svarmuligheder, hvoraf respondenterne maksimalt kan vælge to. Besvarelserne 

indikerer, at 131 respondenter handler i Matas (bilag 11). Derudover fremgår det af samme bilag, at 

respondenternes næstmest foretrukne valg er Normal med 59 tilkendegivelser. Supermarkederne har 

tredje flest med 51 tilkendegivelser. Det kan forekomme, at respondenterne handler i mere end to 

butikker, hvilket ikke kan afspejles i besvarelserne, eftersom der er et maksimum. Dog viser 

besvarelserne, at respondenterne i høj grad foretrækker Matas som enten den eneste butik eller som 

en del af en kombination.  

 

Af bilag 11 fremgår det, at der er 21 respondenter, som svarer Andet ved spørgsmål 13. Heraf er der 17, 

som har skrevet et alternativt svar. Blandt disse svar er apoteker, Luxplus, Nicehair og frisør. Der er ingen 

af de butikker, som respondenterne selv har tilføjet, som tæller mere end tre observationer. Ud af de 

21 respondenter, som svarer Andet er der fire, som ikke tilkendegiver andet svar.  

  

4.4.3. Repræsentativitetstest & demografi   

Der foretages en repræsentativitetstest i SPSS i form af en chi-square-test, som har til formål at 

undersøge, i hvilket omfang stikprøven er repræsentativ for den samlede population. Der foretages en 

repræsentativitetstest for henholdsvis alder og køn. Testen tager udgangspunkt i Jensen & Knudsen 

(2014) og har samme forudsætninger som krydstabeller, men ikke samme hypoteseformulering (bilag 

12). Følgende hypotese testes:  
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H0 = Alder i stikprøven er repræsentativ for populationen  

 
For testen tages der udgangspunkt i de generationer, som under datarensning blev introduceret. 

Spændet af generationer, som er genstand for undersøgelsen, starter ved Generation Z og slutter ved 

68-generationen. Der er ved Dansk Statistik fundet data for den ønskende population, som er testet op 

imod stikprøvedata (bilag 13). Med en p-værdi på 0,00 afvises H0, da stikprøven afviger signifikant fra 

aldersfordelingen i populationen. Det fremgår af outputtet i bilag 14, at Generation Jensen (54-65 år) i 

mindre grad er overrepræsenteret i forhold til populationen. Generation Z (19-30 år) er i høj grad 

overrepræsenteret, hvorimod Generation Y (31-40 år), Generation X (41-53 år) og 68-generationen (66-

80 år) alle tre er underrepræsenteret i forhold til populationen (bilag 14).  

 

For undersøge, hvorvidt fordelingen af køn i stikprøven er repræsentativ for populationen testes følge 

hypotese:  

 
H0 = Køn i stikprøven er repræsentativ for populationen  

 
Outputtet fra repræsentativitetstesten foretaget på baggrund af køn viser en p-værdi på 0,01, hvorfor 

Ho afvises, da fordelingen i køn afviger signifikant fra populationens kønsfordeling (bilag 15). Mænd er 

underrepræsenterede med 20,3 observationer, hvorimod kvinder er overrepræsenteret med 20,3 

observationer. Stikprøven har med 111 kvinder en klar overrepræsentation i forhold til 72 mænd. 

Overrepræsentationen af kvinder i stikprøven må siges at være forventelig, da det antages at kvinder 

bruger flere skønheds- og personlige plejeprodukter end mænd. Der vil for tests, hvor køn indgår, tages 

højde for overrepræsentationen af kvinder.  

 

Begge ovenstående tests viser en signifikant afvigelse fra populationen, hvorfor det i udgangspunktet 

konkluderes, at stikprøven ikke er repræsentativ for hele populationen. I spørgeskemaet er der variablen 

rådighedsbeløb, som en tredje demografisk variable, men det er ikke muligt at teste denne i forhold til 

populationen, da der ikke kan indsamles data populationens rådighedsbeløb.  

 
4.4.4. Krydstabeller  

Der udføres en række krydstabeller med henblik på at krydse variable fra spørgeskemaet. I tilfælde af 

en tendens i krydstabellen, testes denne ved en Chi-square-test, hvor der testes for uafhængighed. 

Nærmere forhold og forudsætninger omkring Krydstabeller fremgår af bilag 12.  
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Indledningsvist fremgår det for RQ 1, at der er en tendens til, at jo ældre respondenterne er, jo mindre 

handler de online. Dette fund antages at kunne relateres til at de yngre respondenter er mere 

komfortable med onlinehandel, da en del er vokset op med det eller har stiftet bekendtskab med 

onlinehandel i en tidlig alder. Med en p-værdi på 0,00 afvises H0 om uafhængighed, hvilket indikerer en 

sammenhæng jf. bilag 16. Tendensen understøttes yderligere af rapporten ”E-handel 2018” (Danmarks 

Statistik, 2018a).  

 

Ved RQ 2 undersøges det, hvorvidt der er forskel på hvor kønnene handler skønheds- og personlige 

plejeprodukter (bilag 17). Der tages forbehold for overrepræsentationen af kvinder. Krydstabellen jf. 

bilag 17 viser, at der på tværs af køn er færrest, som handler denne type produkter online. Yderligere 

udledes det fra tabellen, at der er flest mænd, som handler denne type produkter i supermarkederne.  

Taget overrepræsentationen af kvinder i betragtning indikeres det, at der er ca. lige mange mænd og 

kvinder, som handler online. Endvidere fremgår det, at der er flere kvinder end mænd, som handler i 

specialbutikker. Fundende fra tabellen giver indsigt i et mønster omkring, hvordan kønnene handler. 

Dog kan H0 om uafhængighed ikke afvises (bilag 17). 

 

Ved RQ 3 undersøges det, om aldersgrupperne evaluerer produkter forskelligt (bilag 18). Af tabellen 

fremgår der en svag tendens til, at jo yngre respondenterne er, jo mere undersøges produkterne på 

nettet. Testen sandsynliggør en afhængighed mellem alder, og hvordan produkterne evalueres (bilag 

18).  Den relative store andel af små observationer svækker afhængigheden, hvorfor testresultatet anses 

for at være for ustabilt, hvorfor der ikke konkluderes en sammenhæng, men en stærk indikation (Jensen 

& Knudsen, 2014).  

 

For RQ 3 forekommer der i tabellen andre interessante fund. Det ses, at 31,3% kunderne på tværs af 

alder foretrækker at spørge personalet om hjælp i forbindelse med evaluering af produkter. Den 

næststørste evalueringskilde er at vælge et i forvejen kendt mærke (29,5%). Dette kan indikere en 

loyalitet blandt Generation Jensen og muligvis Generation Z, som er aldersgrupperne der udgør den 

væsentligste del af de 29,5%. Der tages dog forbehold for, at disse to aldersgrupper er de største i 

undersøgelsen. 
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For RQ 4 undersøges aldersgrupperne og deres rådighedsbeløb. Der udledes en tendens til at jo yngre 

respondenterne er, jo lavere et rådighedsbeløb har de, hvilket er forventeligt (bilag 19). På baggrund af 

den tidligere nævnte udvælgelsesmetode henvendt eget netværk formodes det, at en stor del af 

Generation Z er studerende. Trenden mellem alder og rådighedsbeløb understøttes yderligere af, at 

Generation Jensen og Generation X begge er betydeligt repræsenteret ved de større rådighedsbeløb 

med 40,6% og 43,9%, som har over 15.000 kr. i rådighedsbeløb (bilag 19). 68-generationen fordeler sig 

jævnt over de forskellige rådighedsbeløbsintervaller, hvilket formodes at skyldes pensionsalderen, 

hvorfor rådighedsbeløbet er svingende afhængig af forskellige faktorer. Testen finder at der er 

afhængighed mellem alder og rådighedsbeløb (bilag 19)  

 

For RQ5 undersøges det, hvorvidt køn rangerer købsparametre forskelligt. Taget overrepræsentationen 

af kvinder i betragtning, fremgår det af tabellen i bilag 20, at mænd i højere grad foretrækker pris som 

det mest afgørende parameter af de opstillede svarmuligheder. Yderligere fremgår det af tabellen, at 

kvinder i højere grad vælger pris som det næst vigtigste paramter. Testen for kønnets mulige betydning 

er ikke signifikant, hvorfor H0 om uafhængighed ikke kan afvises. Dog kan det fra tabellen udledes, at 

kvinder i højere grad end mændene, finder kvalitet, som værende det vigtigste købsparameter (bilag 

20). 

4.4.5. T-test  

For de to sidste hypoteser (se hypotesetabel) fortages der en t-test, hvoraf forudsætninger for denne 

type test, fremgår af bilag 21. Ved t-testene er det kun demografivariablen køn, som indgår. Testene er 

ligesom tidligere tests, foretaget i SPSS.  

 

Ved RQ 6 undersøges det om køn har betydning for, hvor vigtigt forbrugeren finder råd og vejledning i 

fysiske butikker. I bilag 22 viser testen med en gennemsnitlig besvarelse på 2,89 ud af 5, at mænd 

generelt finder det mindre vigtigt med råd og vejledning i fysiske butikker. Kvinderne finder i højere grad 

råd og vejledning i fysiske butikker mere vigtigt med en gennemsnitsbesvarelse på 3,59 ud af 5.  

 

Endvidere undersøges det på baggrund af RQ 7, hvorledes køn har betydning for vigtigheden af råd og 

vejledning ved onlinehandel. Det fremgår af bilag 23, at kvinder ved onlinehandel sammenlignet med 

fysiske køb er mere neutrale overfor vigtigheden af råd og vejledning med en gennemsnitlig besvarelse 

på 3 ud af 5. Endvidere fremgår det, at mænd med en gennemsnitlig besvarelse på 2,61 ud af 5 ikke 

finder råd og vejledning vigtigt ved onlinehandel. 
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4.4.6. Brugerdefineret tabeller   

Foruden ovenstående testede RQ, ønskes det yderligere at sammenholde køn og alder med inspiration 

til nye produkter. Nedestående tabeller er ikke testet, da kravet om uafhængighed ikke opfyldes af 

variablene.  

 

Det indikeres i bilag 24, at flest mænd finder inspiration til nye produkter gennem informationssøgning 

på nettet (24%). Derudover indikeres det, at mænd i høj grad også opdager nye produkter gennem 

venner og familie (20,8%) samt traditionelle reklamer (19,8%). Det indikeres, at de kvindelige 

respondenter i høj grad finder inspiration til nye produkter gennem venner og familie (27,8%). Ydermere 

indikeres det, at en betragtelig en del af kvinderne bliver inspireret af reklamer på sociale medier (21,6%) 

(bilag 24).  På tværs af alder bliver 25,2% inspireret af vener og familie. Der ses også en tendens til, at 

ældre aldersgrupper i højere grad lader sig inspirere af traditionelle tv- og plakatreklamer, hvilket ikke 

er overraskende. Endvidere indikeres det at influencers primært påvirker de yngre generationer, hvilket 

er forventeligt. 

 

I bilag 25 fremgår en tabel, hvor køn og alder sammenholdes med, hvilke butikker kunderne oftest 

handler skønheds- og personlige plejeprodukter i. Det indikeres i bilag 25, at en betydelig andel af 

mændene handler i Matas. Det næstmest populære valg blandt mændene er Supermarkeder (23,9%), 

som det ligeledes fremgik ved testen af RQ 2. Op mod halvdelen af kvinderne (47%) handler i Matas. 

Den næststørste andel af kvinder handler i Normal (20,2%). Bilag 25 indikerer en tendens til, at 

Generation Z handler betragteligt i Normal, hvorefter andelen falder med alderen med undtagelse af 

68-generationen. Specielt ved Generation X og 68-generationen ses der en væsentlig andel som handler 

skønheds- og personlige plejeprodukter i supermarkederne.  

 

4.4.7. Opsamling – Forbrugeranalyse  

Med udgangspunkt i Kotler’s 7 O’s er dele af respondenternes adfærd og mønstre nu kortlagt. Der ses 

en tendens til, at en stor andel af respondenterne køber almindelige forbrugsvarer på nettet, men at 

andelen som handler online, falder betragteligt omkring køb af skønheds- og personlige plejeprodukter. 

Det kan sandsynligvis relatere sig til de fordele forbrugerne finder ved at gå i butikken (jf. PESTEL-

analysen). Delanalysen giver klare indikationer på, at Matas er danske forbrugeres foretrukne sted. Med 

en vis usikkerhed er der en indikation på, at respondenterne ved brug af nyt produkt, vil købe et mærke 

de i forvejen kender, hvilket indikerer en grad af loyalitet. Endvidere indikeres det i delanalysen, at 
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kvinder går mere op i kvalitet, hvor mænd er mere tilbøjelige til at gå op i pris. Yderligere fandt 

delanalysen at kvinder går mere op i råd og vejledning både online og i butik, end mændene gør. 

Delanalysen fandt at både kvinder og mænd i høj grad lader sig inspirere fra venner og familie, hvilket 

indikerer at word of mouth (WOF) spiller en væsentlig rolle. Influencers påvirker forventeligt de yngre 

generationer, men overraskende Generation Y mere end Generation Z.  

 
 
4.5. Konkurrentanalyse  

Denne delanalyse har til formål kortlægge Matas’ konkurrenter og opnå et dybere kendskab til dem.  

Delanalysen vil i overensstemmelse med P5F primær berøre konkurrenter i branchen for kosmetik og 

hudplejemidler. Finansielle data for konkurrenterne medtages i det omfang det er muligt at indsamle 

dem.   

 

4.5.1. Butikskæder 

Normal 

Lavpriskæden Normal, som for Matas er en indirekte konkurrent, åbnede sin første butik i 2013 og har i 

dag mere end 90 butikker i Danmark. Kæden har i alt 200 butikker fordelt i fem lande (Normal, 2020). 

Normal har medført et pres på Matas, da kæden sælger en række af de samme produkter, men til en 

lavere pris (Normal, 2020). Normal har et bredt produktsortiment inden for personlig pleje, husholdning, 

sundhed og skønhed, slik samt produkter i rejsevenlige størrelser (Normal, 2020). Normal har en dansk 

hjemmesiden, men ikke en webshop.  

 

I regnskabsåret 2018/19 steg Normals omsætning i Danmark med 50% til 1,9 mia. kr. og et overskud 

efter skat på 51 mio. kr. Samlet omsatte Normal for over 2 mia. kr. i regnskabsåret 2018/19 (Finans, 

2019). Ifølge Euromonitor opnåede Normal i 2019 en markedsandel på 7,9% i kategorien Sundheds- og 

Skønheds detailspecialister, hvor andelen i 2015 var 1,6%. Matas havde til sammenligning i 2019 i 

samme kategori en markedsandel på 14,5% (Euromonitor, 2020) Normal havde i 2019 en overskudsgrad 

på 3,6% og en dækningsgrad på 18,5% (Orbis, 2020).  

 

Normals forretningsstrategi tager udgangspunk i en omkostningsfokuseret strategi. Kædens 

forretningsmodel består i at tilbyde et bredt produktsortiment til et bredt prisfokuseret segment. 

Normal parallelimporter restpartier fra andre EU-lande med svagere købekræft end den danske og kan 
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derfor sælge varerne billigere end mange af konkurrenter (Banke, 2019). Normal er kendt blandt 

kunderne for at være en butik, hvor der kan gøres en god handel (Lomholt, 2015). Kunderne bruger 

oftest flere penge end de forventer, men opfattelsen er, at der bliver gjort en god handel på 

husholdningsprodukter og personlige plejeprodukter, som de ellers ville have købt i fx 

dagligvarebutikker eller Matas (Lomholt, 2015). Væsentligt for kædens strategi er butiksbeliggenheder, 

hvor kæden oftest placerer butikker i samme områder som Matas, da Normal også er afhængig af trafik 

i butikkerne (Elstrup, 2020). Normals effektive og lille administration, er med til at holde priserne nede 

i butikkerne (Elstrup, 2017). Normal vurderes at være markedsudfordrer til Matas især inden for Mass 

Beauty-kategorien, som er skønheds- og dagligdagsplejeprodukter, hvor Normal har taget 

markedsandele fra Matas (Lomholt, 2015).   

 

Sephora 

Den franske skønhedskæde Sephora er en direkte konkurrent til Matas. Kæden har otte butikker i 

Danmark og en dansk webshop (Sephora, 2020). Virksomheden er en del af den franske familiekoncern 

”Louis Vuitton – Moët Hennessy”, herefter den officielle forkortelse LVMH. Sehora-kæden driver over 

2.600 butikker på verdensplan og satser fortsat på butiksåbninger (Sephora, 2020). Sephora har 

introduceret beauty hub-konceptet, som tilbyder kunderne skønhedsbehandlinger i udvalgte butikker 

(Sephora, 2020). Kæden forhandler en lang række skønhedsprodukter, herunder egne private labels. 

Endvidere er Sephora eneforhandler på en række mærker, som er populært blandt de unge (Denman, 

2017). Sephora har en kundeklub på to niveauer. Sephora White er det traditionelle niveau med 

medlemstilbud og optjening af point.  Sephora Black er et højere niveau som skaber større 

kundetilknytning gennem adgang til fødselsdage og særlige events mv. (Sephora, 2020). Sephora har 

egne kollektioner og udbyder en række af LVMH’s egne brands herunder Marc Jacobs Beauty og Dior 

(Cbinsights, 2020). Koncernens egne brands og kædens egne kollektioner er i butikkerne placeret 

strategisk tæt på konkurrerende brands i forskellige produktkategorier (Cbinsights, 2020). I 2019 åbnede 

Sephora den ottende butik i Danmark og indtog derefter positionen, som den næststørste skønheds-

specialist aktør efter Body Shop. Sephora har dermed positioneret sig stærkt i forhold til den stigende 

efterspørgsel inden for Skønhed og Personlig Pleje i Danmark (Euromonitor, 2019a).  

 

Det fremgår af LVMH’s seneste finansielle rapport, at Sephora fremover vil fortsætte arbejdet med 

omni-channel oplevelsen i skønhedsverdenen og fastholde fokus på virksomhedens kernekompetencer. 

Det strategiske fokus for Sephora er de dedikerede og professionelle medarbejdere. Ydermere ønsker 
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skønhedskæden af udvide og renovere butiksnetværket globalt. Endvidere vil fokus også være på 

virksomhedens innovative produkter og services. Afslutningsvis ønsker Sephora fortsat at overraske 

kunderne og forbedre den personaliserede oplevelse i butikkerne og digitalt (LVMH, 2019). Sephoras 

strategiske fokus afspejles i virksomhedens danske aktiviteter, hvor det tog Sephora tre år at åbne en 

flagskibsbutik i Aarhus grundet placering (Shilder, 2017). Sephora ønsker placeringer med trafik, 

eksponering og rummelighed og derved opbygge et unikt skønhedsunivers (Schilder, 2017).  

 

Sephora vurderes for værende markedsudfordrer til Matas. Moderselskabet LVMH ser Sephora som 

vækstdriveren for koncernens skønhedsaktiviteter (LVMH, 2019). Sephora henvender sig til en mindre 

og yngre målgruppe end Matas, som er piger i aldersgruppen 15-25 år. Kæden anvender derfor også 

meget de sociale medier og influencers som kommunikationsværktøj til deres målgruppe (Lauridsen, 

2018). Sephora vil med fortsatte butiksåbninger udfordrer Matas’ markedsandel. Sephora har et mindre 

og mere fokuseret produktudvalg med vægt på Premium Beauty, som i højere grad henvender sig til de 

yngre. Sephora vil derfor kunne konkurrere om den del af Matas’ kunder, hvor Premium Beauty betyder 

mest (Bakalus, 2017).   

 

Apotekerne 

Apotekerne er også en væsentlig konkurrent for Matas (Matas, 2019). Apotekerne konkurrerer især med 

Matas inden for personlige pleje produkter, hvor de også har deres egen private label serie 

(Webapoteket, 2020). Endvidere konkurrerer de også inden for sygeplejeartikler (Webapoteket, 2020). 

I 2018 omsatte apotekerne for 11,7 mia. kr., hvoraf kategorien Andre Varer udgjorde 15% (Danmarks 

Apotekerforening, 2019). Ud fra den måde omsætningen er opdelt på i bilag 26, vurderes kategorien 

Andre Varer at være den, hvor apotekerne og Matas primær konkurrere. Apoteker i bred forstand havde 

i 2019 en markedsandel på 54,8% inden for Health and Beauty Specialist Retailers. Til sammenligning 

havde Matas en markedsandel på 14,5% (bilag 27). Til trods for at en del af lovgivningen omkring 

håndkøbsmedicin er blevet lempet, har apotekerne fortsat monopol på visse 

håndkøbsmedicinkategorier (Danmarks Apotekerforening, 2020). Endvidere står apotekerne fortsat 

alene for salg af receptmedicin, som i 2018 udgjorde 73% af omsætningen (Danmarks Apotekerforening, 

2019).  
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4.5.2 E-handel  

Konkurrence fra e-handelsvirksomheder er i stigende grad aktuelt, da meget af detailhandlen generelt 

flyttes online. To markante aktører på det danske online detailmarked er tyske Zalando SE, herefter 

Zalando og svenske Boozt Fashion AB, herefter Boozt. Ifølge Dansk Erhvervs E-handelsanalyse 2019 er 

Zalando danskernes foretrukne online handelsplatform med 10% af alle nethandler i Danmark, hvor 

Matas og Boozt ligger på 1% (Dansk Erhverv, 2020). Foruden de to aktører er der en række webshops, 

hvor produktkategorier som sundhed og skønhed er en del af deres brede sortiment eksempelvis 

Coolshop (Coolshop, 2020). Yderligere er der en række mindre webshops, som kun forhandler skønheds- 

og personlige plejeprodukter svarende til Matas, som eksempelvis Luxplus. (Luxplus, 2020).  

 

Forholdene omkring Zalando og Boozt vil blive gennemgået nærmere, da de vurderes på nuværende 

tidspunkt at være de væsentlige e-handelskonkurrenter for Matas. Amazon, som endnu ikke er gået 

direkte ind på det danske marked, men ligger på 2% af danske forbrugeres ordrer på nettet (Dansk 

Erhverv, 2020), vurderes endnu ikke at være blandt de væsentligste konkurrenter. Til trods for, at 40% 

af danskerne har handlet hos Amazon, er det primært bøger, film og computerspil som de danske 

forbrugere handler hos Amazon (Helstand, 2018).  

 

Boozt har åbnet fysiske butikker for at kombinere det bedste fra online og offline. Foruden en butik i 

Roskilde har Boozt åbnet en flagship skønhedsbutik i København, hvor kunderne kan opleve 

skønhedsprodukterne. Formålet med butikken er at give kunderne en afslappet oplevelse i en stresset 

hverdag (RetailNews, 2018). Virksomehdens butik i Roskilde har være på ”Insider Trends liste over de 50 

mest inspirerende butikker i verden (RetailNews, 2020). Zalando har endnu ingen butikker i Danmark, 

men har en butik i Berlin og få andre steder for at komme tættere på kunderne (Willemoes, 2019). 

Åbning af butikker imødekommer problematikken omkring den sanselige oplevelse af et 

skønhedsprodukt, som ikke kan opnås på samme måde online (Mørck, 2017).   

 

Zalando omsatte i alt for ca. 6,5 mia. euro i 2019 og er en stor e-handelsaktør i Europa (Statista, 2020c). 

Boozt omsatte for omkring 2,8 mia. svenske kroner i 2018 og er derfor en betydelig mindre aktør 

(Nordnet, 2020). Fælles for de to e-handelsaktører er, at de som konkurrenter til Matas begge har 

introduceret skønhedsprodukter i deres produktportefølje, som skal give kunderne mulighed for at 

fuldende looket (Mørck, 2017). Begge virksomheder finder det natuligt at tilføje skønheds- og 
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plejeprodukter til sortimentet og de ønsker begge at gøre det mere convenient for kunderne at handle 

skønhedsprodukter (Bach, 2019)  

 

På baggrund af aktørernes skønheds- og plejesortimenter vurderes det, at både Zalando og Boozt udgør 

en væsentlig trussel for Matas (Zalando, 2020) (Boozt, 2020). Begge aktører vurderes at have ekspertise 

inden for onlinehandel og at have opbygget en stærk knowhow og kundeindsigt. Som nævnt under 

markedsudsigter, vil en større og del af markedet for Skønhed og Personlig Pleje i fremtiden blive 

handlet online, hvorfor der er grundlag for, at e-handelsaktørerne opnår markedsandel. I udbuddet af 

brands, som kan observeres på de to aktører webshops og med den rækkevidde og kundegrundlag 

begge forhandlere har oparbejdet, antages det at begge aktører opnår stærke konkurrencevilkår, 

herunder indkøbspriser og kundeindsigt inden for skønhed. En svaghed for primære onlineforretninger 

er, at kunderne ikke får den samme oplevelse med produkterne som i de fysiske butikker, hvilket er en 

af hovedårsagerne til, at kunderne vælger den fysiske butik. Derudover er det også væsentligt for 

kunderne at kunne få produkterne med hjem med det samme (Kongsholm, 2020)  

 

4.5.3. Supermarkeder  

Det fremgår af Matas’ årsrapport for 2018/19 at supermarkederne er væsentlige konkurrenter inden for 

flere af Matas’ SBU’er (Matas, 2019). Supermarkederne har længe været i konkurrence med Matas i 

kategorien Personlig Pleje, men er det også inden for skønhed, hvor konkurrencen har resulteret i 

faldende priser (Swart & Kjeldsen, 2017). Supermarkeder som Føtex, Bilka, Kvickly og MENY antages at 

være blandt de dagligvarekæder, som har et ekstra konkurrencedygtigt udvalg af specielt 

skønhedsprodukter, grundet disse kæder som oftest er større og har mange nonfood-produkter.  

 

Supermarkederne tilbyder forbrugerne stort udvalg og lave priser, hvilket udforer Matas. Den største 

indirekte konkurrent blandt supermarkederne vurderes at være Føtex, da virksomheden har et bredt 

sortiment af skønheds- og plejeprodukter (små afdelinger i butikken) og beliggenhedsmæssigt som 

oftest er repræsenteret i storcentre ligesom Matas (Føtex, 2020). Supermarkederne har over de senere 

år sat mere fokus på nonfood-kategorier (RetailNews, 2018).   

 

Salling Group og COOP Danmark, som ejer hovedparten af de store supermarkedskæder vil i fremtiden 

have stigende fokus på onlinesalg samt optimering af butikkerne så de positionerer sig bedst muligt til 

den fremadrettede konkurrence (COOP Danmark, 2018) (Salling Group, 2020). Begges fokus antages 
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overvejende at være på dagligvarehandlen, hvor deres ekspertise formodes at være. Dog vurderes det 

at supermarkederne søger at forbrugerne skal kunne få mest muligt hos dem og at forbrugerne derfor 

kun behøver at handle et sted.   

 

4.5.3. Opsamling – Konkurrentanalyse  

Normal og Sephora er butikskæder, som henholdsvis konkurrere på pris og kvalitet. Normal forsøger at 

sælge produkter billigere end markedet generelt og har haft stor succes med det. Sephora er en 

international kæde, som er vækstmotor i et kæmpe konglomerat. Kæden fokuserer på kvalitet og 

kundeoplevelsen. Apotekerne har en stor andel af et interessant marked. Apotekerne har egne private 

labelserier og derudover har de grundet lovgivningen eneforhandlerret på en del af håndkøbsmedicinen 

og receptpligtigt medicin. E-handelsaktører begynder at åbne strategiske butikker med 

skønhedsprodukter, for at give kunderne en sanseligoplevelse med produkterne. Aktørerne har store 

kompetencer og knowhow i online detailhandel, men er udfordret af at kunder i høj grad ønsker at 

opleve skønhedsprodukterne fysisk. Supermarkederne har et bredt udbud af personlige plejeprodukter 

til en lav pris, og de større supermarkedskæders sortiment inden for skønhedsprodukter oprustes. 

Supermarkedernes fokus er fødevarevarehandel, men fokuserer også på nonfood produktkategorierne. 

Af bilag 28 fremgår der et positioneringskort, som illustrerer konkurrenternes og Matas’ positionering. 

 

4.6. Opsamling – Ekstern situationsanalyse & KSF’er  

Markedet for Vitaminer og kosttilskud vil fremadrettet vokse med stabile vækstrater. De fremadrettede 

vækstdrivere på markedet for Skønhed og Personlig Pleje vil være premium-produkter og stigende 

onlinehandel. Branchen for Kosmetik og Hudplejemidler er præget af en stærk konkurrenceintensitet, 

hvilket i høj grad skyldes branchens transparente prissætning, som skyldes internettet. Onlinehandlen 

sænker barrierene til branchen og aktører fra andre brancher kan indtræde i branchen forholdsvis 

ubesværet. Foruden pris er kunderne optaget af et klima- og miljøperspektiv med et ønske om flere 

bæredygtige og naturlige produkter, samt bedre synliggørelse af disse. Politikkerne ønsker også at 

fokusere på bæredygtighed, hvorfor der er vedtaget en klimalov. Yderligere er convenience vigtigt for 

specielt de yngre generationer, som ønsker at bruge deres tid mere værdifuldt, hvorfor 

abonnementsordninger er blevet populært. Kvalitet optager også kunderne og en del ønsker at 

kombinere pris og kvalitet og få mest value for money. Det indikeres, at kvinder går mere op i kvalitet 

og mænd er mere prisfokuseret. Endvidere er kunderne generelt optaget af at få en mere personlig 

kundeoplevelse. Teknologiske løsninger kan imødekomme dette ønske og muliggør en bedre brug af 



 44 
 

offline og online kanaler. Kunderne lader sig i stor grad inspirere af nye produkter gennem venner og 

familie og ønsker i overvejende grad at handle skønheds- og personlige plejeprodukter i de fysiske 

butikker, hvilket blandt andet skyldes muligheden for en bedre sanselig oplevelse.  

 

Der er i analysen af den eksterne situation identificeret KSF’ere, som er afgørende for aktørerne for at 

have en berettigelse i branchen (Aaker & McLoughlin, 2010). For omnichannel-aktører er det afgørende 

med butiksplaceringer, da disse som oftest skal være steder, hvor kunderne har nem adgang og hvor 

der skabes mest mulig trafik, hvilket er et vigtigt parameter for butikkernes rentabilitet. Yderligere er 

bæredygtighed identificeret som en KSF. Dette vurderes på baggrund af kundernes ønsker om naturlige 

og bæredygtige produkter, samt enigheden blandt politikere om en klimalov. Omstiller 

brancheaktørerne ikke deres sortiment, processer, mv. vil lovgivningen indhente dem, hvor de risikere 

at tvinges til at handle reaktivt, hvilket vurderes potentielt at svække konkurrenceevnen væsentligt og 

medfører større omkostninger for aktørerne.  

 

5. Intern situationsanalyse   

Følgende analyse har til formål at kortlægge Matas’ interne situation. Her vil det undersøges, hvorledes 

Matas har de nødvendige ressourcer og kompetencer for igen at skabe vækst og profitabilitet. Den 

interne situationsanalyse har til formål at bidrage med organisatoriske styrker og svagheder, som senere 

vil blive en del af SWOT/TOWS-opsamlingen (Aaker & McLoughlin, 2010).  

 

5.1.Virksomhedsbeskrivelse  

Matas er et af de bedst kendte danske brands og er blandt de største danske detailvirksomheder inden 

for produktkategorier som skønhedspleje, personligpleje og sundhed (Matas, 2019a). Matas er en lokal 

aktør med fokus på det danske marked. Virksomheden er fra 1949, hvor selskabet blev stiftet, som en 

kæde bestående af selvstændige materialister og senere hen blev kæden samlet under ét logo. Matas 

introducerede i 1949 sit eget private label Matas Striber på markedet, som var tiltænkt som værende et 

billigere alternativ til de dyre brands. Matas har en af de stærkeste loyalitetsklubber i Danmark med 

mere end 1,4 mio. aktive brugere. Derudover forhandler butikskæden op til 25.000 varenumre i sine 272 

fysiske butikker (Matas, 2019a). Virksomheden har de senere år opkøbt mindre virksomheder blandt 

andet for at styrke aktiviteterne inden for kategorierne Helse og Velvære (Matas, 2019). Matas blev i 

2013 børsnoteret og havde i en årrække Kirkbi Invest som storaktionær (Ritzau Finans, 2019).  
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5.2. Finansiel performance  

I de følgende afsnit vil Matas’ finansielle performance gennem de seneste fem regnskabsperioder blive 

analyseret. Indledningsvis vil helårsregnskaber for perioden 2014/15-2018/19 blive behandlet. 

Talgrundlaget for de forskellige nøgletal vil tage udgangspunkt i Q3 Year-to-Date-tallene, som er de 

første ni måneder af et regnskabsår. Denne sammenligningsform er valgt på baggrund af, at det giver 

det mest retvisende billede af Matas’ nuværende performance. Da Matas har skæv regnskabsperiode, 

hvor årsrapporten 2019/20 bliver præsenteret d. 27. maj, findes det relevant at anvende Q3YTD-tallene 

for alle fem regnskabsperioder. Andel af omsætning for henholdsvis fysiske butikker og webshop 

fremgår ikke af årsrapporterne, men derimod af Q3YTD rapporterne. Der tages i analysen af Matas’ 

finansielle performance udgangspunkt i fremgangsmetoden fra Cumberland & Dahl (2017). I 2019 

overgik Matas til IFRS 16, som er en ny indregningsstandard omkring leasingforpligtelser efter 

internationale regnskabsstandarder (PWC,2018). For at opretholde sammenligningsgrundlaget for 

nøgletallene er der i Q3-YTD 2019/20 tages der udgangspunkt i regnskabsposter før IFRS 16. I tilfælde af 

regnskabsposter, som fremgår både som før og efter særlige poster, tages der udgangspunkt i før særlige 

poster, for at få det mest retvisende billede.  billede.  

 

5.2.1. Seneste helårsregnskab  

Matas har for regnskabsperioden 2014/15 – 2018/19 præsteret en samlet omsætningsvækst på 1,9% 

(bilag 29). Virksomhedens omsætning steg i regnskabsåret 2018/19 med 2,2% til 3,5 mia. kr. (bilag 29). 

I den femårig regnskabsperiode steg Matas’ vareforbrug med 6,2%. Derudover er resultatet før skat i 

perioden faldet med ca. 26%. Regnskabsåret 2017/18 var særligt udfordret af nye konkurrenter, 

ledelsesudskiftninger samt strategiske beslutninger, som medførte en række kortsigtede 

meromkostninger (Matas, 2018a). Det fremgår af regnskabet fra 2018/19, at Matas’ egne salgskanaler 

genererede en omsætning på 3,5 mia. kr., mens salg til associerede butikker genererede 33 mio. kr. 

(Matas, 2019a) Grundet den lave andel af omsætningen vil der ikke blive skelnet mellem Matas’ egne 

butikker og associerede butikker. Matas’ omsætning genereres på baggrund af fire SBU’er, som senere 

vil blive analyseret. Der tages ikke højde for den femte kategori Øvrige, da denne kun udgør 1% af den 

samlede omsætning (Matas, 2019a). Andelen af omsætningen, som genereres ved webshoppen, var i 

2017/18 på 5,9% og i 2018/19 på 13,4%. En del af stigningen skyldes Matas’ køb af Firtal Group, som 

indgår i seneste helårsopgørelse (Matas, 2019a).  
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5.2.2. Q3-Year-to-Date (YTD)  

Drift 

Det fremgår af bilag 30, at omsætningsvæksten for Q3-YTD regnskabsperioden 2015/16-2019/20 samlet 

er på ca. 8%. Q3-YTD for 2019/20 tegnede alene 5,8%, hvilket er bedre end virksomhedens egne 

forventninger til hele regnskabsåret 2019/20 på 5% (Matas, 2020a). Julesalget tilskrives en væsentlig 

andel af omsætningsvæksten (Retailnews, 2020). Sommerhandlen, julehandlen og de fleste større 

købsbegivenheder ligger i Q3-YTD, hvilke kan forklare en del af afvigelsen mellem udviklingen i 

helårsregnskaberne og Q3-YTD-regnskaberne (Matas, 2019a).  

 

Vareforbruget steg med 6,9% fra Q3YTD 2018/19 til Q3YTD 2019/20, hvilket indikerer, at Matas’ 

dækningsbidrag overordnet set falder. Dækningsbidraget har været faldende i Q3-YTD-regnskaberne 

siden 2017/18 (bilag 30). Det vurderes, at det stigende vareforbrug blandt andet kan tilskrives 

forbrugernes forskellige ønsker og behov, hvorfor Matas i kraft af deres ønske om et one-stop-

butikskoncept, køber flere og dyrere produkter ind fra leverandører for at imødekomme disse. Matas’ 

nuværende dækningsgrad på 44,1% jf. bilag 30 vurderes for værende tilfredsstillende.  

 

Til vurderingen af Matas’ driftsrentabilitet, tages der udgangspunkt i nøgletallet Earnings Before Interest 

Taxes Depreciation and Amortization (EBITDA). Det skyldes, at nøgletallet udelukkende fokuserer på 

omkostninger relateret til driften, hvorfor vurderingen af driftsrentabiliteten vil være på et mere 

retvisende grundlag (Higgings, 2016). Matas’ EBITDA har være faldende i alle fem analyserede Q3-YTD-

regnskabsår. Nøgletallet er over den femårige periode faldet med 22,9% og var i 2019/20 på 15,5% (bilag 

30). En årsag hertil, er som nævne tidligere, det svagt faldende dækningsbidrag. Derudover er andre 

eksterne omkostninger steget med 34% (bilag 29) i samme perioden, hvilket også vurderes at have 

påvirket EBITDA betydeligt. En del af forklaringen for de øgede eksterne omkostninger dækker over 

opgraderinger af butikker og fortsat styrkelse af onlineshoppen, som begge relateres til Matas’ 

nuværende strategi (Matas, 2019a). Derudover skyldes de øget eksterne omkostninger også øget 

fragtomkostninger relateret til stigende onlinehandel og øget kapacitetsomkostninger i forbindelse med 

virksomhedsopkøb. (Matas, 2020a). EBITDA vurderes at være påvirket af Matas’ nuværende strategi, 

hvorfor driftsrentabiliteten med EBITDA på 15,5% vurderes som værende tilfredsstillende.  
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Balancestruktur  

Af bilag 31 fremgår Matas’ kapitalstruktur. For perioden Q3-YTD 2015/16-2018/19 ses der kun mindre 

svingninger i soliditetsgraden (bilag 31). Fra Q3-YTD 2018/19-2019/20 falder soliditetsgraden med 

13,5%, hvilket overvejende skyldes Matas’ skifte til IFRS16 som regnskabspraksis (Matas, 2020a) Med 

IFRS 16 pålægges Matas at indregne lejemål i balancen som leasingaktiv, til en værdi af ca. 833 mio. kr. 

(Matas, 2020a). Implementeringen af IFRS 16 har foruden forøget aktiver også medført fald i eksterne 

omkostninger, hvor husleje tidligere indgik. Endvidere påvirkes afskrivninger og finansielle omkostninger 

også af IFRS 16 (Matas, 2020a). Matas har i samme periode foretaget opkøb af Firtal Group A/S og 

Kosmolet A/S, hvilket yderligere har påvirket soliditetsgraden negativt, da fremmedfinansieringen er 

steget (Matas, 2020a). Det fremgår af pengestrømsopgørelsen i seneste helårsregnskab 2018/19, at der 

blev udbetalt udbytte til aktionærerne, hvilket også har haft indvirkning på soliditetsgradens udvikling 

(Matas, 2019a). Matas’ nuværende soliditetsgrad på 41,3% vurderes at være tilfredsstillende.   

 

Niveauet for likviditetsgraden var i Q3-YTD 2015/16 på 118,5%, hvorfra den faldt med 15,1% til et niveau 

på 100,6% i Q3-YTD 2019/20 (bilag 31).  Faldet i Q3-YTD 2017/18 på 17,4%-point er særligt iøjefaldende 

(bilag 31). Faldet skyldtes flere faktorer, herunder faldende kortfristede aktiver, hvor likvide 

beholdninger faldt med ca. 110 mio. kr. og en forøgelse af kortfristede gældsforpligtelser i form af 

lånoptagelse ved kreditinstitutter (Matas, 2018b).  

Matas’ nuværende likviditetsniveau på 100,6% vurderes som værende ikke tilfredsstillende og 

virksomheden kan kun lige sine kortfristede gældsforpligtelser.  

 

Kapitaleffektivitet  

Da aktiverne indgår i beregningerne af nøgletal for kapitaleffektivitet, vil disse blive vurderet ud fra 

helårsregnskaberne i perioden 2014/15-2018/19. Dette sker på baggrund af aktiverne ikke justeres efter 

kvartaler, hvorimod de resterende variable i beregningerne typisk stiger numerisk kvartal efter kvartal, 

da de akkumuleres. 

I den analyserede periode er Matas’ Afkastningsgrad (AG) faldet knap en tredjedel fra 9,9% til 6,6% (bilag 

32). Faldet skyldes primært stigende kapacitetsomkostninger, hvor, som tidligere nævnt, især andre 

eksterne omkostninger er steget markant og ligeledes med afskrivninger. Afkastningsgraden vurderes 

som værende tilfredsstillende for virksomheden. Matas tjener færre penge på sin investerede kapital, 

men leverer et tilfredsstillende afkast. Matas’ AG er væsentlig bedre end de nuværende alternative 
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afkastmuligheder, herunder minusrenter ved indskud i samtlige banker og negative renter på danske 

obligationer (Sommer, 2020) (Danmarks Statistik, 2020e).  

 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) har ligget forholdsvis stabilt i helårsregnskabsperioden 

2014/15-2018/19 på omkring 0,65. Som tidligere nævnt anvender Matas IFRS 16, hvorfor det forventes 

at AOH i det kommende helårsregnskab vil falde, da IFRS 16 har medført en markant opskrivning af 

aktiverne. Aktiverne steg med 4,4% i helårsregnskabet 2018/19, hvilket i høj grad skyldtes 

virksomhedsopkøb. Samtidig steg omsætningen i samme årsregnskab 2,2%, hvorfor 

kapitaltilpasningsevnen faldt til 0,64 (Matas, 2019a).  

 

Det fremgår af bilag 32, at egenkapitalens forrentning (EKF) i Matas, for helårsregnskabsperioden 

2014/15-2018/19 overordnet set har udviklet sig negativt. EKF var i 2014/15 17,5% og faldt til 12,8% i 

2018/19, svarende til en nedgang på 4,7%-point. Endvidere fremgår det af bilag 32, at EKF er betydeligt 

højere end afkastningsgraden, hvorfor det udledes at fremmedkapitalen i Matas generer flere indtægter 

end omkostninger. Ud fra en generel betragtning om niveau for EKF vurderes Matas’ forrentning af 

egenkapitalen som værende tilfredsstillende og dermed isoleret set interessant for mulige investorer. 

Det nuværende niveau for Matas’ EKF vurderes værende mere attraktivt sammenlignet tidligere nævnte 

alternative afkastmuligheder.   

 

Benchmarking 

For uddybning af forbehold og valg relateret til datagrundlaget for nedenstående benchmarking-model 

ses bilag 33. På baggrund af tilgængelige nøgletal i indeværende regnskabsår viser nedenstående tabel, 

at Matas ligger over konkurrenten Normal og branchegennemsnittet. Udviklingen i Normals nøgletal 

fremgår af bilag 33. Dækningsgraden for Sephora er ikke oplyst (Orbis, 2020). Matas har en bedre 

driftsrentabilitet end Normal og branchen, til trods for den har været faldende. EBITDA-niveauet 

fremgår ikke for konkurrenterne Sephora DK og Nicehair, men det fremgår at begge havde en negativ 

indtjening i regnskabsåret 2018/19 (Orbis, 2020).  
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(Egen tilvirkning) 

 

Nedestående tabel har til formål at illustrere Matas’ og Normals butiksforhold. De to virksomheders 

butikker kan ikke sammenlignes direkte, da der er forskel på sortiment, medarbejdernes rolle, priser, 

lagermedarbejdere, organisationsstørrelse, butiksantal, mv. Beregningerne er lavet ud for et forsimplet 

grundlag, da der grundet manglende dataoplysning ikke kan tages højde for forskellige faktorer. Det 

findes dog stadig interessant at sammenligne omsætningsgenereringen fra de to virksomheders 

butikker.  

 Regnskabsår Omsætning pr. danske 

medarbejder 

Omsætning pr. danske butik  

Matas 2018/19 Ca. 1,6 mio. kr. Ca. 11,2 mio. kr. 

Normal 2018/19 Ca. 4 mio. kr. Ca. 21,8 mio. kr. 

(Egen tilvirkning) 

 

Ovenstående tabel viser, forsimplet, at Matas generer en markant lavere omsætning pr. medarbejder i 

forhold til Normal. Yderligere viser tabellen, at Normal næsten omsætter for det dobbelte af Matas pr. 

butik. Det vurderes at have en effekt, at Matas har tre gange så mange butikker som Normal og derfor 

begrænses mereffekten pr. butik også. Det antages at Normals produktgennempris er forholdsvis lavere 

sammenlignet med Matas’, hvilket gør ovenstående endnu mere interessant. Det indikeres 

ovenstående, at Matas har for mange butikker i forhold til, at en stigende andel af omsætningen hvert 

år flyttes digitalt.  

 

44,1%

18,5%

32,4%

7,2%
3,6% 3,7%

15,5%

5,8% 8,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Matas Normal Branchen

Benchmarking

Dækningsgrad Netto profit margin EBITDA



 50 
 

5.2.3. Opsamling – Finansiel performance  

Matas har over de seneste fem hele regnskabsperioder genereret en forholdsvis lav omsætningsvækst 

på 1,9%. Matas genererede i det seneste helårsregnskab 2018/19 en omsætning på 3,5 mia. kr. Matas’ 

seneste Q3 regnskab viser en omsætningsvækst på over 5%. Matas’s dækningsbidrag er til trods for en 

mindre nedgang over de senere år, stadig på et tilfredsstillende niveau. Matas’ driftsrentabilitet har 

være faldende i alle fem Q3-YTD-perioden, men vurderes for værende tilfredsstillende.  Faldende 

skyldes overvejende grad investeringer i Matas nuværende strategi med øgede eksterne omkostninger 

til opgraderinger af butikker, forbedringer af webshop, fragtomkostninger og øget omkostninger i 

forbindelse med opkøb. Soliditetsgraden vurderes for værende tilfredsstilende, men udviklingen har 

været negativt påvirket af ændringer i regnskabspraksis fra 2019, opkøb at to virksomheder og 

udbyttebetaling til aktionærerne. Likviditetsgraden på 100,6% vurderes for værende utilfredsstillende 

og et svagt udgangspunkt i krisetider. Virksomhedens afkastningsgrad på 4,3% vurderes for værende 

utilfredsstillende, hvorimod egenkapitalen forrentning på 9,7 vurderes for værende isoleret set 

tilfredsstilende trods negativ udvikling over den analyserede periode. Ved benchmarking med 

branchegennemsnit og nærmeste konkurrenter, ligger Mats i toppen væsentligt over tilgængelige og 

sammenlignelige nøgletal for førnævnte. Dog har samtlige af Matas nøgletal haft en negativ udvikling 

for den analyserede periode.  

 

I forhold til, hvordan Matas’ finansielle performance påvirker fremtidige muligheder for virksomheden, 

vurderes at det på baggrund af Matas’ finansielle performance og seneste regnskab at Matas har 

mulighed for at foretage investeringer i nye tiltag og muligvis mindre virksomheder. Matas’ drift 

genererer trods fald stadig midler til at investere i forbedrende tiltag og effektiviseringer. Matas’ 

soliditetsgrad muliggør både egen- og fremmedfinansiering ved eventuelle initiativer. 

 

5.3. Værdikædeanalyse  

Med udgangspunkt i Porter’s Value Chain vil denne delanalyse kortlægge Matas’ værdikæde med 

henblik på at identificere, hvor i kæden, Matas skaber værdi for kunderne. Endvidere har delanalysen til 

formål at identificere eventuelle styrker og svagheder samt mulige konkurrencefordele. Porter’s model 

er oprindeligt designet til produktionsvirksomheder, hvorfor modellen er tilpasset Matas’ konkrete 

situation, hvorfor aktiviteterne i modellen kun vil blive belyst, hvis de er en del af Matas’ værdikæde. 

Delanalysen omhandler også kun Matas’ forhold og ikke forholdende for de selskaber, som 
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virksomheden måtte eje. Indledningsvis for delanalysen vil fokus være på Matas’ primære aktiviteter, 

hvorefter fokus skifter til virksomhedens støtteaktiviteter.  

 

5.3.1. Primære aktiviteter  

Indgående logistik  

For Matas vedrører den indgående logistik primært indlevering af varer til virksomhedens 10.000 

kvadratmeter store centrallager i Allerød (Apportsystem, 2016). Produkterne ompakkes så de matcher 

efterspørgslen i de enkelte butikker (Apportsystem, 2016). På centrallageret modtages både Matas’ 

egne varer og fremmedvarer, hvor sidstnævnte udgør 80% af Matas’ produktsortiment, hvorfor Matas 

gennemgår en tung kontrol med de indgående varer (Matas, 2020c). En af de vigtigste kontroller er, 

hvor produkterne kommer fra og hvad de indeholder, for at sikre at der ikke sælges noget med falsk 

varebetegnelse (Matas, 2020c). Med hundredvis af leverandører fra hele verden stiller Matas høje krav 

til dokumentation og sikkerhed (Matas, 2020). Matas’ forholdsvis store leverandørnet afspejler 

virksomhedens risikostyring ved ændringer i leverandørvilkår eller reduceret adgang til bestemte 

produktkategorier. Risikostyringer er også en af årsagerne til Matas brede produktsortiment, hvilket er 

medvirkende til at styrke Matas’ position overfor leverandører (Matas helårsregnskab 2018/19).  

 

Produktion 

Matas har som tidligere nævnt egne private label-produkter. En stor del af produkterne produceres af 

det familiejet Persano Group, som inden for personlig pleje er blandt nordens største producenter af 

privat label-produkter (Toft, 2017). Persano Group har produceret Matas Striber i alle 53 år, hvor 

produktserien har eksisteret (Toft, 2017). Koncernen bag Persano Group hedder Pharma-Trade, 

hvorunder kosttilskudsselskabet Propharma og emballage-producenten Persano Plast også indgår (Toft, 

2017). Da Matas ikke selv er producent, vil yderligere produktionsforhold ikke blive kortlagt.  

 

Udgående logistik  

Matas’ distributionsnet omfattede i alt 272 butikker pr. 31.12.2019. Butikkerne er fordelt med 270 

butikker i Danmark, én butik på Færøerne og en associeret butik på Grønland (Matas, 2020a), hvilket 

vurderes at være en stærk dansk tilstedeværelse. Derudover distribuerer Matas gennem egen webshop 

Matas.dk (Matas, 2020a). Matas har gjort shopping-oplevelsen convenient for kunderne, da butiksnettet 

sikrer at der for langt de fleste kunder er en butik i nærheden. Derudover er webshoppen tilgængelig 

for kunderne uagtet, hvor og hvornår de ønsker at handle. Samspillet mellem Matas’ webshop og 
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butiksnet er styrket, hvor over halvdelen af alle pakker sendt fra webshoppen i Q3-YTD 2019/20, blev 

afhentet i fysiske butikker (Matas, 2020a). Med målet om at styrke attraktiviteten og ultimativt opnå 

online markedslederskab, har Matas også styrket leveringen for at forkorte tiden mellem køb og levering 

(Matas, 2020a). Matas tilbyder dag-til-dag-levering i hele landet og levering samme aften i 

Københavnsområdet (Matas, 2020a). Hurtig levering fra webshoppen er muliggjort med Matas’ nye 

logistikcenter i Humlebæk, som åbnede i september 2019 (Nielsen, 2020). Convenience for kunderne 

afspejles yderligere ved at de kan returnere varer købt online i den nærmeste butik. Endvidere kan 

kunderne handle en vare i Jylland og returnere den på Sjælland (Matas, 2020c).  

 

Personlig rådgivning er en væsentlig del af oplevelsen og produktet ved at handle hos Matas. 

Medarbejderne får de bedst mulige forudsætninger for at kunne opfylde kundernes behov omkring 

produktviden og personlige anbefalinger (Matas, 2020d). Matas ønsker at være kendt for at tilbyde det 

højeste videns- og serviceniveau til kunderne (Matas, 2020d). Traditionelt har den personlige og 

kompetente rådgivning fundet sted i de fysiske butikker, men eftersom et øget digitalt fokus, tilbydes 

der også personlige rådgivning af uddannet personale online (Matas, 2020d).  

 

 Marketing og salg 

Matas anvender en lang række forskellige markedsføringskanaler for at få budskaber ud til kunderne. 

Matas’ markedsføring er centralt styret på tværs af kanaler og med kunden i fokus (Matas, 2019a). 

Matas leverer tilpasset information og tilbud på tværs af salgs- og kommunikationskanaler, herunder 

Club Matas app’en og sociale medier i form af primær Facebook og Instagram, men også Youtube (Matas 

helår, 2019a). Brugen af sociale medier og især Club Matas app’en giver Matas værdifuld indsigt i den 

enkelte kundes ønsker og behov, hvorfor Matas i højere grad kan målrette indehold og kommunikation 

til kunderne. Udover målrettet og tilpasset markedsføring, anvender Matas også bredere kanaler, 

herunder tv-reklamer og fysisk tilbudsavis, som udkommer hver anden uge til ca. 60% af danske 

husstande (Matas, 2019a).  

 

Det fremgår tydeligt af Matas’ aktiviteter, herunder på de sociale medier, at de ikke reklamere for mange 

af de større brands, som Matas forhandler. En række af de store Premium brands laver deres egene 

markedsføring herunder tv, sociale medier, bannerreklamer, mv. (Larsen, 2017). Konkurrencen er intens 

og der bruges mange penge på markedsføring og positionering (jf. P5F). Det formodes, at de større 

brands indgår aftaler med forhandlerne om, at de selv varetager markedsføringen centralt. Dette 
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vurderes at komme Matas til gode, da kæden er den største danske forhandler af skønheds- og 

personlige plejeprodukter, hvorfor en stor del af kunderne søger mod Matas for at handle produkterne.  

 

I 2016 indførte Matas konceptet ”Altid” med formålet at sikre faste lave priser på mere end 100 

dagligvarer (Mather, 2016). Initiativet kom som en reaktion på Normals indtræden på markedet og øget 

konkurrence fra supermarkederne (Mather, 2016). Konceptet eksisterer fortsat og omfatter hundredvis 

af produkter (Matas, 2020e).   

 

Service efter salg  

Produkter købt hos Matas kan byttes inden for 30 dage efter varen er modtaget. Ved onlinekøb kan 

produkterne byttes i 190 butikker (Matas, 2020c) Matas leverer gratis til butik ved køb over 99 kr. og 

gratis levering alle steder ved køb over 399 kr. (Matas, 2020c). Matas’ fragtleverandører omfatter 

PostNord, GLS og Dao, hvor der er mulighed for at få leveret til butik, levering til pakkeboks eller shop 

samt hjemmelevering (Matas, 2020c).  

 

5.3.2. Støtteaktiviteter  

Virksomhedens infrastruktur  

I 2007 blev Matas solgt til den britiske kapitalfond CVC Capital Partners, hvilket medførte et mere 

ensartet koncept for Matas (Lindeberg, 2013). I 2013 børsnoterede kapitalfonden Matas, og solgte 

efterfølgende det sidste af selskabet i 2014 (Nymark, 2014). Matas har siden udgangen af januar 2018 

kontrolleret driften af alle butikker med undtagelse af den associerede butik på Grønland, hvilket har 

givet en mere konsistent butiksoplevelse (Matas, 2017a).  

 

Menneskelige ressourcer  

Som tidligere nævnt har Matas egen uddannelse, hvor virksomheden hvert år uddanner mere end 200 

nye elever til materialister (Matas, 2020d). Virksomheden er den eneste detailkæde i Danmark, som 

uddanner eget personalet (Matas, 2020d). Matas uddanner personalet for at sikre en faglig og 

kompetent rådgivning og for at give medarbejderne mulighed for løbende kompetenceudvikling (Matas, 

2020d). Uddannelse sker i samarbejde virksomhedens leverandører og en fagskole inden for 

detailhandel. Størstedelen af Matas butiksansatte er uddannet hos kæden selv. Matas har også egen 

lederuddannelse, som sikre at de forskellige butikkers ledelser har kompetencer og værktøjer til at 

fastholde, udvikle og tiltrække personale (Matas, 2020d). Derudover bidrager ledelsesuddannelsen også 
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til driften af butikkerne (Matas, 2020d). Matas omskoler også fra andre brancher, hvilket bibringer den 

løbende rekruttering diversitet (Matas, 2020d). 

 

Produkt- og teknologiudvikling  

Som tidligere nævnt er det ikke Matas selv, som producerer kædens private label-produkter, men 

virksomheden Persano Group (Toft, 2017). Matas Striber tæller mere end 400 varenumre og udvikles af 

Matas i tæt samarbejde med leverandørerne (Matas, 2020c). I udviklingsarbejdet er Matas særlig 

bevidst om ingrediensvalg og miljøbelastning samt prisniveauet (Matas, 2020c). Matas Striber 

repræsenterer det største udvalg af uparfumerede og svanemærkede produkter i Danmark (Matas, 

2020c).  

 

Som tidligere nævnt har Matas loyalitetsprogrammet Club Matas med 1,6 mio. brugere og 1,4 mio. 

aktive brugere (Matas, 2019a) Over 70% af kvinder i Danmark fra 18 til 65 år er medlem (Matas, 2019a). 

Club Matas er et vigtigt aktiv for Matas, da dette er en effektiv dataindsamlingskanal og afgørende i 

arbejdet med en personaliseret købsoplevelse (Matas, 2019a). Matas forsøger i et samspil mellem alle 

kanaler at øge loyaliteten blandt kunderne. I 2018 vandt Matas en Award ved Googles årlige partner 

event Google Marketing Platform Partner Event for bedste brug af googles teknologier. Awarden var et 

udtryk for Matas’s succesfulde arbejede med datasamspil mellem offline og online kanaler (Danish 

digital awards, 2020).  

 

I 2010 fik Matas effektiviseret lageret med virksomhedens Apports WMS-system (Apport Systems, 

2020). Implmenteringen af det nye system løste udfordringen med den etageopdelte lagerbygning 

(Apport Systems, 2020). Med løsningen er Matas skiftet væk fra papirordre til ny at få ordrene læst op, 

hvilket har medført store besparelser ved printere og papir (Apport Systems, 2020). Derudover har 

løsningen sikret en minimering af fejlleveringer fra 5% til 0,3%, hvilket er til stor gavn for butikkerne 

(Apport Systems, 2020).  

 

Indkøb  

I 2015 flyttede Matas ansvaret for bestilling af varer væk fra den enkelte butik og centraliseret ansvaret 

hos centrallageret (Frandsen, 2015). Matas har analyseret hele virksomhedens varesortiment med et 

nyt styringsværktøj og kan derfor holde styr på lønsomheden af de enkelte produkter og hvor hurtigt en 

pågældende vare bevæger sig igennem varesystemet (Frandsen, 2015). Dette bidrager til bedre 
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præciseringer af lagerniveauet (Frandsen, 2015). For Matas betyder det, at der kan tages højde for 

sæsonvarer, hvilke produkter der er kritiske i sortimentet og levere de rigtige varer i de rigtige mængder 

til butikkerne (Frandsen, 2015). Styringsværktøjet muliggør en differentieret lager- og indkøbsstyring, 

hvilket er nødvendigt da der er forskel på butikkerne (Frandsen, 2015).  

 

5.3.3. Opsamling – Værdikæden  

Matas har solid styring med den indgående logistik, samt en effektiviseret proces til at sikre de enkelte 

butikkerne leveret de korrekte varer. Matas har samarbejdet med den samme leverandør omkring 

produktion af Matas Striber inden for Skønhed og Personlig Pleje, hvilket vurderes, som værende en 

værdiskabende relation for begge parter. Matas udvikler i tæt samarbejde med leverandører selv Matas 

Striberne, med fokus på forbrugertrends (jf. PESTEL). Matas Striber vurderes at være stærkt 

værdiskabende for både Matas og kunderne, da stribe-serien rammer bredt, og hvor kunderne oplever 

value for money samtidig med Matas får en større fortjeneste. Matas har stærke distributionskanaler og 

har med 270 butikker i Danmark en fysisk bred rækkevidde, som styrkes af de korte leveringstider på 

onlinebestillinger. Matas har effektiviseret deres omnichannel-marketing, hvilket bidrager til et 

værdiskabende samspil mellem de forskellige kanaler og aktiviteter, som giver Matas mulighed for at 

personalisere købsoplevelsen for den enkelte kunde. Matas har gennem Club Matas 

loyalitetsprogrammet en effektiv mulighed for at indsamle data om deres mere loyale kunders 

købsvaner og behov og kan bruge data til at styrke loyaliteten yderligere. Uddannelse af medarbejdere 

er endnu en værdiskabelse i værdikæden, da rådgivning og personlig betjening er en grundsten i Matas 

forretningsmodel.  

 

Matas’ muligheder på det voksende online marked vurderes at være gode, da virksomheden har 

omstillet sig til at kunne håndtere en stigende onlinehandel. Det ses ved korte leveringstider, gode 

returneringsmuligheder samt selvstændigt lager til onlinehandel, som alt sammen afspejler et ønske om 

at gøre det convenient for kunderne. Samtidig forsøger Matas at optimere samspillet mellem digitale 

kanaler og butikkerne for at styrke sikkerheden for salg uanset kanal.    

 

 

5.4. Porteføljeanalyse  

Denne delanalyse har til formål at analysere Matas’ fire SBU’er med henblik på at identificere deres 

positioner og værdi for Matas samt til brug for senere strategiske overvejelser. Der tages ved denne 
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delanalyse udgangspunkt i Aaker & McLoughlin (2010) og McKinsey-modellen. Analysen vil omhandle 

Matas SBU’er, som består af Beauty, Vital, Material og Medicare. 

 
(Egen tilvirkning)  

 

SBU’en Beauty inkluderer hverdags- og luksusskønhedsprodukter. Endvidere dækker det også over 

personlige plejeprodukter, herunder dufte, kosmetik hår- og hudplejeprodukter og Matas Striber 

(Matas, 2019a). Beauty er Matas’ kerneforretning og har været det siden sammenlægningen af 

materialister i 1949 (Matas, 2020b). I det seneste helårsregnskab 2018/19 udgjorde Beauty 71% af den 

samlede omsætning, hvorfor SBU’en til trods for nedgang i en periode fortsat er det bærende SBU i 

Matas’ portefølje (Matas, 2020b). Det estimeres ud fra Beauty-omsætningen og markedsudviklingen, at 

Matas’ markedsandel inden for Beauty i 2018 udgjorde ca. 27,7% (bilag 35).   

 

SBU’en Vital inkluderer vitaminer, kosttilskud, mineraler specialfødevarer og naturlægemidler. Vital 

voksede fra 12% i 2017/18 til 14% i 2018/19, hvilket blandt andet skyldes opkøbet af Firtal Group, som 

har tilført Matas uorganisk vækst og løftet omsætningen. Matas Vital havde i 2019 en estimeret 

markedsandel på 41% (bilag 35). Dog vurderes det at Matas’ reelle markedsandel er lavere, da SBU’en 

Vital også omfatter specialfødevarer og naturlægemidler, hvilket er produkttyper, som ikke er omfattet 

af den markedsdata, som er grundlaget for estimeringen. Det danske marked for vitaminer og 

kosttilskud er jf. markedsudviklingen estimeret til at udgøre 1,477 mio. kr. i 2023, svarende til en vækst 

i forhold til nuværende niveau på 22%.  
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SBU’en Material inkluderer husholdningsprodukter og personlig pleje, herunder rengørings- og 

vedligeholdelsesprodukter, fodpleje, babypleje og sport. Dette SBU udgør jf. ovenstående graf 9% af den 

samlede omsætning. SBU’en har for den analyserede regnskabsperiode udviklet sig fladt. I et 

omsætningsmæssigt perspektiv fylder SBU’en ikke væsentligt, men er betydelig i form af Matas ønske 

om at tilbyde kunderne et one-stop-butikskoncept med et bredt sortiment. SBU’en vurderes også at 

være vigtig for Matas ud fra et konkurrenceperspektiv, da konkurrenter som supermarkederne og 

Normal i høj grad også tilbyder deres kunder samme typer af produkter og oftest også billigere (jf. 

konkurrentanalysen). Dette SBU er sammensat af en række forskellige produktkategorier, hvorfor 

følgende marked vil blive fremhævet for at give en indikation af markedsudviklingen for SBU’en. 

Markedet for Home & Laundry Care i Danmark var i 2019 på ca. 2,15 mia. kr. med en estimeret årlig 

vækst på 0,4% indtil 2023 (Statista 2020b) 

 

Matas mindste SBU er Medicare, som inkluderer håndkøbsmedicin og sygeplejeprodukter. Det fremgår 

af ovenstående graf, at dette SBU for den analyserede periode ikke har formået at øge sin andel af den 

samlede omsætning. Ved denne SBU er Matas primær i konkurrence med apotekerne og andre 

supermarkeder (jf. konkurrentanalysen). I 2001 blev det muligt for detailhandlen at sælge bestemte 

produkter inden for håndkøbsmedicin, men apotekerne har stadig monopol, hvilket formodes at have 

en væsentlig indvirkning på vækstmulighederne for SBU’en. Matas ønsker at andre end farmaceuter kan 

eje apoteker, hvilket ikke er muligt med den nuværende lovgivning (Sundhedsguiden, 2014). Det danske 

marked for medicin var i 2018 på 23 mia. kr., hvilket var en stigning på 1 mia. kr. i forhold til året før, 

svarende til en vækst på 4,5% (Danmarks Apotekerforening, 2019). I 2018 tegnede apotekerhåndkøb sig 

for 8% af det samlede marked, svarende til 1,85 mia. kr. Til sammenligning var det liberaliseret håndkøb 

i detailhandlen på 3%, svarende til knap 700 mio. kr. (Danmarks Apotekerforening, 2019). Af den 

liberaliseret håndkøbsmedicin estimeres det at Matas tegner sig for 9,4% (bilag 36) 

 

I nedenstående figur er SBU’erne inddelt efter en række parametre, som uddybes efter modellen. Ud 

fra disse parametre forsøges det at identificere, hvor det enkelte SBU hører til i modellen. Ud fra 

placering indikeres det, hvilke muligheder der er for SBU’erne fremadrettet. SBU’erne fremadrettede 

muligheder vurderes ikke udelukkende på placering i modellen. Indledningsvist er modellen opsat med 

overblik over, hvor de enkelte SBU’er er blevet placeret, hvorefter overvejelser omkring placeringerne 

uddybes. SBU’ernes placering i de enkelte felter skal ikke tillægges betydning.  
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 Markedsattraktivitet 

Konkurrenceevne 
 

 Høj Mellem Lav 

Høj  Beauty  

Mellem Vital  Material 

Lav   Medicare 

(Egen tilvirkning)  

 

Beauty’s mellemplacering i forhold til markedsattraktivitet skyldes, at markedet er forholdsvis stort, 

men veletableret, hvorfor den årlige fremadrettede vækstrate er på niveauet 1,2% (jf. 

markedsudviklingen). Konkurrencen i markedet er hård og vil qua nye aktører og begrænsede 

indgangsbarriere fremadrettet blive mere intensiveret (jf. P5F). Derudover kan der være attraktive 

marginer at hente for Matas og andre konkurrenter, da det fremadrettet er premium-produkter, der vil 

drive markedet (jf. markedsudviklingen), hvilket som oftest giver højere marginer (Campbell, 2020). 

Placeringen for Beauty i forhold til Matas’ evne til at konkurrere er vurderet ud fra, at Matas har en 

stærk tilstedeværelse på markedet, en stor markedsandel, gode distribueringsmuligheder, en stor 

kundebase med mange loyale kunder baseret på virksomhedens medlemsklub. Det vurderes derfor at 

Matas’ evne til at konkurrere er høj.  

 

Det vurderes at Matas skal vokse selektivt med at investere fokuseret på dele af Beauty-området. 

SBU’en skal vokse ved investeringer i udvalgte segmenter, som skal bidrage til at forsvare virksomhedens 

position på markedet. Det kan blandt andet ske ved at Matas investerer i produktudvikling inden for 

deres eget Matas Striber, med udgangspunkt i naturlige ingredienser og bæredygtig fremstilling. Dette 

vil også kunne bidrage til større indtjening, da private label-produkter kan give bedre indtjening. 

Indtjeningen for dette SBU er vigtig, eftersom den skal understøtte væksten i Vital, som er Matas’ vækst 

SBU. 

Vital vurderes som værende et attraktivt marked, hvoraf alene vitaminer og kosttilskud vil stige med ca. 

22% til og med 2023 (jf. markedsudviklingen). I Danmark bruges der gennemsnitligt 580 kr. pr. måned 
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på organiske kosttilskud, veganske kosttilskud, vitaminer, mineraler, mv., hvilket placerer Danmark på 

en fjerdeplads over lande der bruger flest penge på sådanne produkter (Blow, 2019). Da markedet er 

attraktivt, øges konkurrenceintensiteten, herunder fra supermarkeder, mindre specialforretninger og 

webshops. Matas tidligere styrket sin konkurrenceevne og tilstedeværelse ved det tidligere omtalte 

opkøb af Firtal Group, som har forskellige webshops som blandt andet sælger helsekost og kosttilskud 

(Jasper, 2018).  

 

Det vurderes at Matas forsat skal lægge vægt på strategiske opkøb, som kan fremme Matas’ position på 

markedet og styrke virksomheden yderligere med viden og kompetencer. Derudover skal Matas fortsat 

udvikle egne private label-produkter inden for SBU’en, hvorved virksomheden kan skabe brand 

recognition mellem SBU’erne, grundet Matas striberne. Brand recognition vurderes at være muligt 

grund Matas Stribernes genkendelighed og den kvalitetsopfattelse der er skabt omkring Matas’ egne 

produkter, som også kommer til udtryk i interviewene.  

 

Material vurderes ikke at være interessant for Matas isoleret set. En del af markedet vokser forholdsvist 

begrænset og størrelsen vurderes at være uinteressant for Matas. Større supermarkeder formodes at 

have et væsentligt bredere og mere attraktivt sortiment på dette område i forhold til Matas. Matas har 

gode distribueringsmuligheder, men har ikke kernekompetencer på området. Det vurderes ikke at der 

skal investeres i dette SBU for at opnå en bedre markedsposition, men at SBU’en skal holdes ajour med 

de basale produkter, som kunderne efterspørger. 

 

Medicare vurderes ikke for nuværende at være interessant for Matas. Mulighederne i markedet er 

væsentlig begrænset, eftersom lovgivningen ikke giver Matas eller andre detailhandlere mulighed for at 

konkurrere mere på markedet. I tilfælde af ændringer i lovgivningen, vurderes Matas at været godt stillet 

i forhold til centrale distributionsmuligheder og kendt for uddannet personale, hvorfor ansættelser af 

farmaceuter eller anden fagekspertise vil virke troværdigt overfor kunderne. Det vurderes ikke at der 

skal investeres i dette SBU for at opnå en bedre markedsposition, men at SBU’en skal holdes ajour med 

de basale produkter, som kunderne efterspørger.  

 

5.4.1. Opsamling – SBU porteføljeanalyse  

Delanalysen finder frem til, at Matas kerneforretning Beauty udgør langt størstedelen af Matas’ 

omsætning. Fremtidig vækst i markedet er begrænset, hvorfor Matas skal investere selektivt i 
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produktudvikling af Matas Striber med fokus på bæredygtighed og naturlige produkter. Beauty skal 

finansiere væksten i Vital, hvor markedet fremadrettet vil vokse betydeligt. Material er umiddelbart ikke 

et særligt attraktivt marked for Matas, som ej heller har en stærk konkurrenceevne på området. Da 

Matas ønsker at være et one-stop-butikskoncept for forbrugerne, skal der ikke investeres i SBU’en med 

henblik på vækst, men SBU’en skal holdes ajour med basale efterspurgte produkter. Medicare er i 

samme situation, som Material. Markedsmulighederne er begrænset da der er tung lovgivning omkring 

hvem der må distribuere receptpligtigt medicin. Apotekerne har fortsat monopol, men i tilfælde af 

lovgivningen lempes står Matas i en stærk position til at udfordre apotekerne.  

 

5.5. Brand  
Matas har i mere end 70 år skabt et solidt dansk forankret brand med en kendskabsgrad blandt danske 

kvinder på 99% (Matas, 2019a). Matas Striberne har med associationer til velvære og hverdagsliv i mere 

end 50 år skabt loyalitet mellem kunderne og Matas, hvorfor Matas Striber på tværs af generation er 

blevet en familieklassiker (Matas, 2020f). 66% af befolkningen bruger et Stribe-produkt hver dag, hvilket 

gør det til danskernes foretrukne serie (Matas, 2020f). Som det også fremgår af interview 1 og 2, er der 

stor tillid til Matas og Matas Striberne, herunder produktkvaliteten og en generel tillid fordi den for 

mange ”altid” har være der. I 2018 iværksatte Matas med en purpose-strategi, som handler om at være 

skønnere sammen (Ingemann, 2018). Matas forsøger med den nye strategi at differentiere brandet ved 

et purpose og derved forsøge at stå skarpere i forbrugernes bevidsthed (Ingemann, 2018). Matas 

ønskede dengang at give brandet et opdateret udtryk, hvilket kom til udtryk i en række andre initiativer, 

herunder ændring af Matas-logoets farve og nyt emballage design, til det der bruges i dag (Ingemann, 

2018).   

 

5.6. Opsamling – Intern situationsanalyse & SCA  

Matas’ strategiske situation har i de senere år været negativt påvirket af virksomhedens finansielle 

performance. Matas har kun i et svagt omfang formået at genere vækst. Virksomhedens generelle 

finansielle udvikling har samlet set været nedadgående, hvilket afspejles i en række nøgletal. 

Udviklingen kan både tilskrives en mindre god performance og investeringer i webshop og butikker over 

de senere år. Til trods for nedgangen har Matas konkurrencedygtige nøgletal og en tilfredsstilende 

driftsrentabilitet.  
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Matas’ nuværende strategiske situation har et godt udgangspunkt. Virksomheden har opbygget en 

række styrker, som skal sikre konkurrenceevne. Matas har siden 1949 opbygget et stærkt brand ved 

deres private label Matas Striber, som udvikles i tæt samarbejde med producenten. Matas er et dansk 

forankret lokalt brand, som gennem virksomhedens levetid har opbygget et forhold til forbrugerne med 

værdier som tillid og tryghed, hvilket i høj grad også kan tilskrives deres valg om at uddanne egne 

materialister. Matas er godt positioneret til at imødekomme forbrugernes ønske om onlinehandel, som 

i stigerende grad overtager detailsalget fra butikkerne. Virksomheden har i Danmark 270 butikker, dag-

til-dag-levering og returneringsmuligheder som er convenient for kunderne samt stigende online 

distribution, hvilket vurderes at styrke virksomhedens fremtidige online muligheder. Matas’ strategiske 

udgangspunkt styrkes yderligere af samspillet mellem online og offline markedsføringskanaler, hvor 

Matas formår at kombinere data fra offline aktiviteter, digitale aktiviteter samt aktiviteten fra 

kundeklubben, hvilket giver virksomheden et værdifult indblik i kundeadfærden. Endvidere har Matas 

styrket sin strategiske position ved opkøb af virksomheder, som styrker virksomhedens position og 

potentiale inden for Beauty og Vital.  

 

Med udgangspunkt i Aaker & McLoughlin (2010) er der på baggrund af analysen identificeret SCA’er for 

Matas, som er aktiver eller kompetencer, som er svære af kopiere. Det vurderes at Matas har en SCA 

ved kompetent og personlig rådgivning, da størstedelen af Matas butikspersonale er uddannet 

materialister. Uddannede materialister giver kunderne en tryghed om den hjælp og vejledning de får. 

Det udledes yderligere at Matas har aktiver og kompetencer, som er en essentielle for virksomheden og 

dens konkurrenceevne, men som ikke er SCA, herunder Club Matas, distributionsnetværk, værdifuldt 

sammenspil mellem alle markedsføringskanaler og produktudvikling ved Matas Striber samt 

virksomhedens brand generelt.  

 

6. SWOT – SCA – KSF - TOWS  

I nedenstående tabel opstilles muligheder og trusler fra den eksterne situationsanalyse i et 

SWOT/TOWS-framework sammen med styrker og svagheder fra den interne situationsanalyse. 

Derudover vil de identificerede KSF’er i den eksterne situationsanalyse og SCA i den interne 

situationsanalyse også fremgå af tabellen. Frameworket bruges til at illustrere, hvorvidt Matas kan 

imødekomme kritiske problemstillinger. 
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SWOT/ 
TOWS 

Interne forhold 

Styrker (S)  
1. Landsdækkende effektiv 
distribution 
2. Danmarks største 
kundeklub 1,4 mio. aktive 
brugere  
3. Uddannet personale  
4. Gode leverandørrelationer 
5. Troværdigt lokalt brand 
6. Stærk produktudvikling 
ved private label 
 

Svagheder (W) 
1. Begrænset vækst  

2. Svag likviditet  

3. Generelt faldende 

rentabilitet   

4. Mange butikker i forhold 
til omsætning 
 
 
 
 
 
 
 

Ek
st

er
ne

 fo
rh

ol
d 

Muligheder (O) 
1. Naturlige og bæredygtige 
produkter  
2. Vitaminer og kosttilskud 
– voksende marked  
3. Forbrugere ønsker i 
stigende grad convenience  
4. Brug af teknologi til at 
styrke kundeoplevelsen i 
butikken   
5. Mere personlig 
kundeoplevelse  
6. Købsoplevelsen er 
næsten ligeså vigtig som 
produktet  
7. Stigende onlinehandel 
inden for Skønhed og 
Personlig Pleje 

Maxi-maxi 

 
 
 

Personale skal i samspil med 
teknologiske løsninger give 

en mere personlig 
kundeoplevelse og bedre 
købsoplevelse generelt 

(S3, O4, O5,) 
 

Mini-maxi 

For at imødekomme 
faldende rentabilitet og 

antallet af butikker i forhold 
til omsætning skal antallet af 

butikker nedbringes og 
effektiviseret med kunden i 

fokus  
(W3, W4, O7) 

Trusler (T) 
1. Lovgivning om CO2 
reduktion 
2. Hård priskonkurrence  
3. Faldende kundeloyalitet  

Maxi-mini 

For at imødekomme den 
intense konkurrencen og 

faldende kundeloyalitet skal 
Matas udvikle en ny 

produktserie i forlængelse af 
Striberne og udnytte deres 

Mini-mini 
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4. Høj 
konkurrenceintensitet med 
direkte og indirekte 
konkurrenter  

distributionskapacitet til 
fulde 

(S1, S4, S5, S6, T4)   

 
SCA Uddannet materialiser i kompetent og personlig rådgivning samt service 

KSF 1. Butikslokationer 2. Bredt sortiment  3. Følge markedstrends  

 

7. Udarbejdelse af strategiske handlingsforslag  

Dette afsnit vil uddybe og behandle de opstillede handlingsforsalg, der er fundet frem til i ovenstående 

SWOT/TOWS. Endvidere vil der udarbejdes en strategi for det eller de handlingsforslag, som i 

nedestående vurderes at kunne imødekomme den opstillede udfordring i problemformuleringen.  

 

7.1. Gennemgang af handlingsforslag 

Dette afsnit vil nærmere uddybe de opstillede handlingsforslag i SWOT/TOWS-opsamlingen.  
 
7.1.1. Bedre kundeoplevelse og langsigtet kundeloyalitet (maxi-maxi) 

Butikspersonalet skal i samspil med teknologiske løsninger give kunderne en bedre oplevelse, som er 

mere personlig og bekvemmelig. Første del af handlingsforslaget tager således afsæt i teknologiske 

muligheder med henblik på at styrke kundeoplevelsen. Forslaget omfatter digitalisering af 

produktinformationer, således at kunder kan scanne produkter gennem Matas-appen, hvorefter en let 

og forståelig produktbeskrivelse vises på telefonen. Derudover er der mulighed for visuelt at se, hvilken 

effekt produktet har på kroppen. Yderligere vil det også fremgå, hvad andre kunder synes om produktet 

i form af reviews med personlige kommentarer. Dette bygger på, at forbrugeranalysen indikerede, at 

forbrugerne i høj grad lader sig inspirere af Word of Mouth. En sådan funktion i matas-appen vil give 

kunderne et nemt og hurtigt overblik over et udvalgt produkt, herunder hvilken effekt produktet har, og 

hvad andres erfaringer er med produktet. 

 

Den anden del af forslaget går på at hjælpe butikspersonalet med at øge mersalget. Det ene spor i denne 

del er, at butikspersonalet skal tilbyde kunderne komplementære produkter, som passer godt til det 

produkt, kunden har valgt. Det andet spor er, at personalet skal tilbyde kunderne produkter, som andre 

normalt køber sammen med kundens valgte produkt. Dette kræver at en algoritme 
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inspicerer/registrerer, hvad kunderne køber og på den baggrund kommer med anbefalinger til 

komplementære og hyppigt købte produkter. Det minder om det, der sker ved onlinehandel, hvor der 

typisk kommer forslag op til lignende produkter. Udførelsen af forslaget skal ske ved hjælp af skærmene 

i kasseapparaterne eller ved selvstændige skærme ved siden af, hvor algoritmen kan vise 1-2 produkter 

med 1-2- linjers tekst. Tiltaget skal således assistere personalet i at yde en ekstra service, men skal kun 

ske i det omfang, medarbejderen synes, at det giver mening og er relevant for den enkelte kunde. Det 

skal ikke være noget, som bliver irriterende for kunden. Desuden vil det være en mulighed, at 

ekspedienten tilbyder en rabat på det ekstra produkt, da dette antages at øge chancen for mersalg. 

Tiltaget skal give kunden en bedre og mere personlig oplevelse samtidig med, at servicen bidrager til 

øget meromsætning. Handlingsforslagets hovedformål er primært at skabe en bedre kundeoplevelsen 

og på sigt styrke kundeloyaliteten til Matas, og dermed styrke væksten og rentabiliteten, da det er 

billigere at holde på eksisterende kunder fremfor at få nye kunder.  

 

7.1.2. Matas Grønne Striber (maxi-mini)  

For at imødekomme den hårde konkurrence på markedet skal Matas udvikle en serie i forlængelse af 

Matas Striberne. Forslaget omhandler, at der introduceres en ny serie, ved navn Matas Grønne Striber, 

som skal målrettes de forbrugere, hvor naturlighed og bæredygtighed er det vigtigste, men til en bedre 

pris end det nuværende marked tilbyder. Et nyt design skal skabe en selvstændig identitet for den nye 

serie, hvor der er sammenhæg mellem alle de nye produkter, men hvor designet præges af kendetegn 

fra de traditionelle stribeprodukter, således at en del af identiteten fra de traditionelle Stribe-produkter 

overgår til den nye serie. Den nye serie skal være strategisk placeret i butikkerne med henblik på at 

minimere risikoen for kannibalisering af traditionelle Stribe-produkter og samtidig øge 

konkurrencedygtigheden overfor de konkurrerende brands, som Matas forhandler. Endvidere skal 

medarbejderne så vidt muligt anbefale og guide forbrugerne til den nye serie fremfor konkurrerende 

grønne og naturlige produkter. For at opnå den maksimale effekt ved introduktionen af den nye 

produktserie skal Matas gøre brug af alle sine nuværende 272 butikker og webshoppen, så produkterne 

bliver tilgængelige for alle kunder. Ved introduktion af en ny grøn og naturlig produktserie kan Matas 

imødekomme forbrugernes ønsker om mere naturlige og bæredygtige produkter, og ved at fremhæve 

en sammenhæng med Matas Striberne, kan de samtidig kapitalisere på den stærke position, som Matas 

Striberne har hos mange danskere.  
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7.1.3. Reducering af butikker (mini-maxi) 

For at imødekomme Matas’ faldende rentabilitet i butikkerne foreslås det, at antallet af butikker 

reduceres. Matas’ stigende onlinehandel og investeringer i denne vil naturligt føre til, at butikkernes 

andel af omsætningen falder. På den baggrund skal Matas reducere antallet af butikker og styrke 

rentabiliteten uden at gå på kompromis med hverken serviceniveau, kvalitet eller den generelle 

kundeoplevelse. Det foreslås, at Matas i takt med den øgede omsætningsgenerering fra webshoppen, 

skal reducere sin fysiske tilstedeværelse på lokale strøg. Matas skal på sigt ikke have mere end én butik 

pr. hovedstrøg eller mere end én butik pr. by med undtagelse af de større byer eller særlige 

omstændigheder, som eksempelvis ekstraordinær høj rentabilitet. Matas skal således have færre, men 

større butikker, hvor der er luftigt, og hvor kunderne ikke føler sig klemte, når de shopper. Desuden skal 

det sikres, at der er god afstand til den forreste i køen, så der skabes et trygt rum omkring 

medarbejderen og kunden.  

 

7.1.4. Opsamling – handlingsforslag  

Af de tre præsenterede handlingsforslag ovenfor vil Matas Grønne Striber blive taget med i det videre 

strategiarbejde. Dette skyldes, at afhandlingens formål har afsæt i, hvordan Matas kan skabe profitabel 

vækst, hvorfor en ny produktserie vurderes at være den bedste mulighed. Forslaget om en bedre 

kundeoplevelse med afsæt i teknologi og service vurderes som værende interessant og vækstskabende 

på længere sigt grundet øget kundeservice, øget kundeloyalitet og deraf vækst og profit. Dette vurderes 

dog at have for lange udsigter, hvad angår tiltagets effekt på vækst, hvorfor dette handlingsforslag ikke 

tages med videre. Med det valgte handlingsforslag Matas Grønne Striber, vil den identificerede SCA, 

uddannet materialister, ikke være direkte i fokus. Dette skyldes, at SCA’en mere henvendes den 

langsigtet strategi om kundetilfreds og loyalitet. Dog imødekommer Matas Grønne Striber to af de 

identificerede KSF’ere i form af det brede sortiment og forbrugertrends. Der arbejdes ikke videre med 

reducering af butikker, da dette mere er omkostningseffektivisering og ikke direkte vækstfremmende.  

 

7.2. Mål for handlingsforslaget 

Målet for handlingsforslaget er at skabe profitabel vækst, hvilket er det overordnede mål for 

afhandlingen. Derudover er det hensigten, at handlingsforslaget bidrager til at løse udfordringer ved de 

svagheder og trusler, som blev identificeret i SWOT/TOWS-opsamlingen. Handlingsforslaget skal bidrage 

til at skabe vækst ved Matas’ salg af egne produkter, hvilket ultimativt skal bidrage til at skabe samlet 

vækst for Matas. Matas Grønne Striber skal bidrage til at øge væksten i regnskabsåret 2021/22. Foruden 



 66 
 

vækst skal handlingsforslaget også bidrage til at styrke Matas’ brand som værende grønt og bæredygtigt, 

da dette forventes at være fordelagtigt i forhold til at få flere af forbrugerne til at vælge Matas’ egne 

produkter fremfor konkurrenternes. Risici og usikkerheder ved handlingsforslaget vil senere blive 

behandlet. Det konkrete mål for handlingsforslaget er følgende 

 

Handlingsforslaget skal føre til en vækst på 3-5% i regnskabsåret 2021/22  

 
7.3. Strategisk planlægning for handlingsforslagene  

7.3.1. Segmenteringsstrategi  

Segmenteringsarbejdet vil tage udgangspunkt i Segmentering-Targeting-Positionering (STP) modellen, 

da denne model er et fordelagtigt redskab til segmentering og målgruppevalg (Kotler et al., 2012).  

 
Segmentering 

Der vil for den nye produktserie ikke være nogle geografiske segmenteringsvariable, da produktet ikke 

er geografisk afgrænset. Demografisk henvender produktet sig til kvinder. Dette valg bygger på 

antagelsen om at kvinder bruger flere skønheds- og personlige plejeprodukter end mænd, og at kvalitet 

for kvinder er det vigtigste købsparameter (jf. forbrugeranalysen). Derudover indikeres det også, at 

kvinder har en større vilje til at ændre adfærd for klimaets skyld end mænd (CSR, 2019). Produktserien 

henvender sig i udgangspunktet til det aldersinterval, som Matas i forvejen henvender sig til, hvilket er 

de 18-65-årige. Det vurderes ikke, at produktseriens prisniveau giver anledning til at segmentere på 

indkomstgrupper. Psykografisk henvender produktserien sig til forbrugere som har omtanke for miljøet, 

og som ønsker skønheds- og plejeprodukter med mere bæredygtige og naturlige ingredienser. Endvidere 

henvender produktserien sig til den prisbevidste forbruger, som ønsker den rette balance mellem pris 

og kvalitet. Behavioristisk henvender produktet sig til forbrugere uanset frekvens af sådanne slags 

produkter. Produktserien henvender sig både til den loyale forbruger, men også til førstegangskøberen. 

Endvidere er produktet henvendt forbrugere, som handler basale plejeprodukter i Matas, men som går 

i andre butikker, såsom helsebutikker og apoteker, for at købe mere naturlige og bæredygtige produkter. 

Ydermere er produktet henvendt de Matas kunder, som køber naturlige og bæredygtige produkter i 

Matas, men af konkurrerende brands. 

 

Targeting 

På baggrund af ovenstående er der dannet følgende segmenteringsprofiler: 
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S-profil 1  Unge kvinder i alderen 18-35 år som ønsker bæredygtige og naturlige produkter 

med den rette balance mellem pris og kvalitet.  

S-profil 2  Modne kvinder i alderen +35-65 år som handler basale plejeprodukter hos 

Matas, men som går andetsteds for at købe mere bæredygtige og naturlige 

produkter, herunder helsebutikker og apoteker.  

 

I arbejdet med at udvælge et eller flere segmenter vil segmenteringsprofilerne blive evalueret ud fra 

følgende parametre: Measurable, Substantial, Accessible, Differentiable og Actionable (Kotler et al., 

2012).  

 

Measurable 

S-profil 1: Denne profil estimeres til at udgøre omkring 660.000 personer (bilag 37). Dette er estimeret 

på baggrund af, hvor mange personer der er i aldersgruppen 18-35 år. Rådighedsbeløbet skønnes, på 

baggrund af afhandlingens dataindsamling, at udgøre ca. 6.000 kr. pr. måned. Det er ikke muligt at 

komme markedstørrelsen eller købekræften nærmere.  

 

S-profil 2: Den estimerede markedsstørrelse for denne profil opgøres til 1,58 mia. kr. (bilag 38). Ved 

dette estimat tages der kun udgangspunkt i apotekernes omsætning af kategorien Andre Varer, hvoraf 

receptmedicin, håndkøbsmedicin forbeholdt apotekere og liberaliseret håndkøbsmedicin ikke indgår. 

Markedet vurderes reelt at være større, da der her kun er taget højde for mulighederne ved apotekernes 

andel. Estimatet bygger videre på antagelsen om, at 90% af dem, som handler produkter af kategorien 

Andre Varer på apoteker, er kvinder. På baggrund af den tidligere indsamlede data for afhandlingen 

skønnes det, at segmentets rådighedsbeløb er ca. 8.500 kr. pr. måned. Ud fra et rationelt perspektiv 

antages det, at denne profil har et højere rådighedsbeløb end den ovenstående yngre profil grundet 

alderen. Dog indeholder profilen også ældre, som måske er gået på pension eller andet, hvor 

rådighedsbeløbet antages af falde.  

 

Substantial 

S-profil 1: Denne profil udgør isoleret set et stort marked, men dette er ikke retvisende, da størrelsen 

udelukkende baseres på aldersgruppen. Som det fremgik af PESTEL-analysen har de yngre generationer 

et stigende fokus på at købe bæredygtige produkter, men det har ikke været muligt at finde tal for 

andele eller nærmere specifikationer, som kan indsnævre segmentet til en mere retvisende størrelse. 
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S-profil 2: Markedsstørrelsen for denne profil vurderes som værende attraktiv for Matas, idet markedet 

vurderes at være tilpas stort til at kunne genere en stabil profitabel omsætning for Matas i årene frem.  

 

Accessible 

Det vurderes at det i høj grad er muligt at nå begge segmenteringsprofiler gennem Matas’ eksisterende 

markedsføringskanaler, som dækker bredt både digitalt og offline (jf. værdikæden). Forbruget af medier, 

herunder sociale medier, er fortsat stabilt for størstedelen af den danske befolkning, hvorfor digitale 

kanaler kan være særligt effektive (Dohrmann, 2019).  

   

Differentiable   

Som nævnt i ovenstående vurderes begge segmenteringsprofiler at kunne nås på baggrund af palletten 

af markedsføringskanaler, som Matas disponerer over. Anvendelse af markedsføringskanaler og 

tilgangen til kommunikationen vurderes at være forskellig for hver af profilerne.  

 

S-profil 1: Kundeanalysen indikerede tidligere at aldersgrupperne 19-30 år og 31-40 år i høj grad lader 

sig inspirere af sociale medier, hvorfor online markedsføring vurderes at være yderst relevant for at nå 

dette segment. Ved online markedsføring målrettet s-profil 1 er det vigtigt at budskabet er kort, klart og 

tydeligt og med mulighed for at interagere. Samtidig er det også vigtigt for s-profil 1, at markedsføringen 

fremstår troværdigt, hvilket anmeldelser fra andre kunder kan bidrage til (Haastrup, 2017).  

 

S-profil 2: Kundeanalysen indikerede tidligere, at aldersgrupperne 41-53 år og 54-65 år er mere 

tilbøjelige til at lade sig inspirere af traditionelle reklamer i forhold til de yngre generationer. Desuden 

benytter s-profil 2 computeren til at tilgå sociale medier, herunder primært Facebook (Haastrup, 2017) 

Endvidere fanges segmentet i høj grad af markedsføring med underholdningselementer (Haastrup, 

2017). Derudover er s-profil 2 i højere grad mere loyale end tilfældet er for s-profil 1 (Haastrup, 2017). 

 

Actionable  

Det vurderes at være muligt for Matas at omfavne begge segmentereringsprofiler. Profilerne er 

forholdsvis store og brede, men vurderes at være overkommelige i forhold til Matas’ evner inden for en 

bred og sammenhængende markedsføring. Endvidere har Matas et økonomisk udgangspunkt, som kan 
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understøtte investeringer i nye tiltag, som udledt fra delanalysen omkring virksomhedens finansielle 

performance.  

 

7.3.2. Opsamling – Segmenteringsstrategi  

Fra ovenstående analyse af segmenterne konkluderes det, at segment 2 er det mest attraktive for Matas, 

hvorfor segment 2 vælges som målgruppe for den nye produktserie. Vurderingen sker på baggrund af 

markedsstørrelsen og segmentets købekraft. Målgruppen vurderes at kunne bidrage til stabil og 

profitabel vækst. Endvidere har Matas i forvejen et godt kendskab til målgruppen, hvorfor flere af Matas’ 

aktiver og kompetencer, såsom deres uddannede materialister samt deres multichannel-markedsføring 

og produktudvikling, kan sættes i spil for at ramme målgruppen på bedst mulig vis.  

 

Positionering  

Til at kortlægge Matas’ positionering efter implementeringen af handlingsforslaget tages der 

udgangspunkt i positioneringskortet fra konkurrentanalysen. Som det visuelt fremgår af nedenstående 

positioneringskort, vurderes det, at Matas ved introduktionen af den nye produktserie i højere grad vil 

distancere sig fra e-handelskonkurrenterne. Matas har produkter af både høj og lav kvalitet i forskellige 

prisniveauer, men ved implementeringen af handlingsforslaget vil Matas positionere sig med generelt 

højere kvalitet end førhen, hvilket illustreres nedenfor. (Egen tilvirkning)  
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7.3.4. Vækststrategi  

I arbejdet med at fastlægge en vækststrategi, som Matas kan anvende for den nye produktserie, tages 

der udgangspunkt i Aaker & McLoughlin’s (2010) vækststrategier. 

 
Det vurderes at Matas ved implementeringen af handlingsforslaget læner sig op ad vækststrategien 

Leveraging the Business. Dette skyldes, at handlingsforslaget er udarbejdet på baggrund af Matas’ 

muligheder for at iscenesætte sine aktiver og kompetencer for at skabe profitabel vækst. Matas har 

siden 2018 intensiveret opbygningen af kompetencer inden for marketing, hvilket har resulteret i, at 

virksomheden har et bedre overblik og en dybere kundeindsigt, hvad angår både online og offline 

kanaler (jf. værdikæden). Dette er kompetencer og viden som er yderst værdifuld i en branche, hvor 

onlinehandlen hvert år tager mere af den fysiske detailhandel (jf. PESTEL). Kompetencerne bør derfor i 

høj grad udnyttes i forbindelse med introduktionen af Matas’ nye produktserie, hvor den yngre del af 

målgruppen både handler online og i fysiske butikker, mens den ældre del mest handler i fysiske butikker 

(jf. kundeanalysen).  

 

Som tidligere nævnt har Matas opbygget et stærkt distributionsnetværk med gode butiksplaceringer i 

hele landet (Jf. værdikæden). Da målgruppen både handler online og i fysiske butikker, vurderes det at 

være vigtigt for produktseriens succes, at den er tilgængelig i alle fysiske butikker og på webshoppen. 

Produktseriens tilgængelighed imødekommer også en del af målgruppens ønske om convenience (jf. 

PESTEL-analysen).  

 

Endvidere vurderes kompetencer inden for produktudvikling og leverandørsamarbejde at være 

afgørende for udviklingen af selve produktserien og dens kvalitet. Produktserien udvikles med et stort 

fokus på bæredygtighed og naturlige ingredienser, som muliggør den tidligere viste 

positioneringsændring for Matas. Den nye produktserie skal ligeledes have en forbindelse til Matas 

Striberne, således at den nye produktserie kan drage på den troværdighed og loyalitet, som Matas 

Striberne har opbygget i mere end 50 år (jf. brand). En sidste kompetence, som skal tilføres den nye 

produktserie, er Matas’ SCA. Kompetencer i personlig rådgivning og service fra uddannet personale 

adskiller Matas fra konkurrenterne og er en af de afgørende grunde til, at kunderne handler i Matas. Det 

er derfor essentielt, at butikspersonalet videregiver viden og vejledning til kunderne omkring den nye 

produktserie. 
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7.4. De 4 C’er  

I arbejdet med marketingstrategien for den nye produktserie tages der udgangspunkt i Robert 

Lauterborn (1990) og de 4 C’er. Denne tilgang er kundeorienteret og udgør et udefra-ind perspektiv, 

hvilket står i modsætning til Kotler’s 4 P’er, som i højere grad er indefra-ud orienteret. I forbindelse med 

handlingsforslaget vurderes udefra-ind perspektivet at være det mest relevante, da det er kunderne 

som skal være i fokus.  

 

7.4.1. Consumer  

Som tidligere udledt fra analysen efterspørger forbrugerne naturlige og bæredygtige produkter, hvilket 

skyldes det øgede fokus på klima og miljø. Endvidere indikerer analysen, at kvinder går mest op i kvalitet, 

hvor mænd er mere prisfokuserede. Det forsøges med produktserien at imødekomme kvinders ønsker 

og behov for produkter, som passer bedre på huden og naturen.  

 

Det store udvalg af produkter på markedet kan for kvinder uoverskueliggøre beslutningen omkring, 

hvilket produkt de skal købe (Alabi, 2018). Produkterne i den nye produktserie vil derfor hver især have 

en funktionalitet, som er klar og tydelig for kunden. Nogen kvinder ønsker at hovedingredienserne 

fremgår klart og tydeligt som det første på ingrediensoversigten (Alabi, 2018), hvorfor ingredienslisterne 

i den nye produktserie vil fremhæve de ingredienser, som er de væsentligste for det plejeformål, 

produktet er købt til at afhjælpe. 

 

Analysen fandt at produktinformation på emballage i fremtiden vil være mindre aktuel, da en stor del af 

nutidens forbrugere bruger deres smartphone til at søge information om produkter (jf. PESTEL-

analysen). Emballagen vurderes dog fortsat at være vigtig i forhold til forbrugerens genkendelse af 

produktet. Endvidere kan et produkts emballage anvendes til at signalere produktets identitet og 

egenskaber, hvorfor emballagen for den nye produktserie skal designes med fokus på at udstråle 

bæredygtighed og naturlighed. Dette kan blandt andet gøres ved at lade farven grøn være 

fremtrædende på emballagen. Derudover skal farvekombinationen på emballagen være yderst 

velovervejet, indbydende og simpel. Emballagefarver er nemlig bevist at have indflydelse på 

forbrugerne, da det visuelt er stærkt og nemt at forholde sig til (Klbd, 2018). Ydermere har forbrugere, 

grundet den daglige overstimulering, en tendens til at bemærke emballage, som er simpelt og nemt 

(Klbd, 2018). Emballagen for den nye serie vil have en grad af striber, således at der kan forekomme 

brand associations til Matas Striberne, hvilket vurderes at kunne styrke den nye produktseries 
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troværdighed. Derudover skal der på emballagen være et Matas logo og et lille dannebrogsflag, som skal 

symbolisere at produktet er dansk produceret. Emballagen vil have så lidt tekst som muligt, da det skal 

fremstå simpelt.  

 

7.4.2. Cost 

Produkterne i den nye produktserie vil være nemme for kunderne at tilgå og bruge. Produkterne er 

plejemidler, som kunderne umiddelbart kender - dog mere bæredygtige og naturlige. Produkterne 

anvendes, når kunderne ønsker det. Der tages ved produktserien udgangspunkt i, at serien skal være for 

de mange og ikke de få. Kunderne kan få stor gavn af produkterne og deres effektivitet, og eftersom 

serien er private label, kan der holdes et fornuftigt prisniveau. Der forekommer for produktserien ikke 

ekstraomkostninger for kunderne efter, de har købt et eller flere af seriens produkter. Ønsker 

forbrugerne at få tilsendt produkterne, kan der afhængigt af ordrestørrelsen og valget af 

leveringsløsning forekomme fragtomkostninger. Den nye produktserie kan konkurrere med en del 

konkurrenter, hvad angår funktionalitet, naturlighed og bæredygtighed. Dog vil der stadig være enkelte 

konkurrenter, som produktserien ikke er i stand til at matche. 

 

7.4.3. Convenience 

Som tidligere nævnt er det vigtigt, at den nye produktserie er tilgængeligt for flest mulige kunder. 

Produktserien vil være tilgængelig for kunderne i alle 272 butikker og webshoppen (jf. værdikæden). 

Kunderne kan få leveret produkterne fra webshoppen med én dags leveringstid, og i København er det 

muligt for kunderne at få leveret samme aften (jf. værdikæden). Kunderne kan handle hele døgnet, da 

webshoppen tilbyder det samme udvalg som de fysiske butikker, hvorfor åbningstider ikke udgør en 

begrænsning for køb. Udover effektiv leveringstid er det også convenient for kunden at bestille pakker, 

da disse bringes ud med flere fragtfirmaer (Matas, 2020c). Kunderne kan således både vælge 

produkterne i butikken, få det leveret til en pakkeshop eller til hjemmeadressen (Matas, 2020c). 

Samspillet mellem de fysiske butikker og webshoppen gør det yderligere convenient for kunderne at 

handle hos Matas, da kunderne kan returnere produkterne i deres lokale Matas-butik, uanset om de er 

købt i en fysisk butik eller på nettet. Derudover kan kunderne eksempelvis også købe produkter i en 

butik i Jylland og returnere produkterne i en butik på Sjælland (jf. værdikæden). Dette øger graden af 

convenience for kunderne yderligere og gør det dermed mere attraktivt for kunderne at handle hos 

Matas – både når de handler til sig selv og til andre. 
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7.4.4. Communication  

Kommunikation til forbrugerne skal ske gennem den nuværende omnichannel-kommunikation, som 

over de seneste år har været succesfuldt for Matas (jf. værdikæden). Som tidligere nævnt indikerede 

forbrugeranalysen, at den yngre del af målgruppen i høj grad lader sig inspirere af sociale medier og 

influencers, hvorfor dette vil være et af fokusområderne ved kommunikationsarbejdet i forbindelse med 

introduktion af den nye produktserie. Derudover indikerede forbrugeranalysen, at målgruppen ofte 

lader sig inspirere af mere traditionelle reklamer, såsom tv og banner, hvorfor produktserien også vil 

blive kommunikeret gennem mere traditionelle kanaler. Kommunikationen skal være i øjenhøjde med 

kunderne, og budskaberne skal være forholdsvis korte og letforståelige. Målgruppen lader sig også 

inspirere af anbefalinger fra venner og familie, hvorfor anbefalinger skal tydeliggøres, således at 

kunderne kan lade sig inspirere (jf. kundeanalysen).  

 

For at styrke budskabet om bæredygtighed og naturlighed vil produktserien blive co-brandet med Den 

Danske Naturfond, som arbejder for at fremme opkøb og bevarelse af skovområder i Danmark (Den 

Danske Naturfond, 2020). Dansk Naturfond er en non-profit organisation, som sikrer unikke 

naturoplevelser og evigtvarende naturbeskyttelse (Den Danske Naturfond, 2020). Co-brandingen vil 

udformes således, at kunder ved køb af produkter i produktserien er med til at støtte dansk 

naturbevaring med 1 kr. pr. produkt. Således er kunderne med til at støtte et godt formål til gavn for 

miljø og klima (Den Danske Naturfond, 2020). Co-brandingen vil ske i forbindelse med lanceringen, 

hvorefter Matas vil overrække pengene til Den Danske Naturfond efter 6 måneder. I forlængelse af co-

brandingen med Den Danske Naturfond, vil en del af kommunikationen også ske i naturomgivelser, som 

skal understøtte samarbejdet og ikke mindst produktet.  

 

Matas’ nuværende ambassadør er den danske skuespiller, filminstruktør og komiker Hella Joof 

(Ingemann, 2018) (Andersen, 2016). Lige såvel som hun er en god ambassadør for Matas generelt, 

vurderes hun også at være en god figur ud ad til for den nye produktserie. Hella Joof bør derfor agere 

ambassadør og influencer for den nye produktserie. Det vurderes at Hella Joof har en folkelig appel til 

målgruppen og at hun er uden filter, hvorfor hun vil kunne kommunikere simpelt, hvilket er i 

overensstemmelse med produktet, som ønskes at fremstå simpelt. Desuden anses hun som en meget 

naturlig kvinde, hvilket også stemmer godt overens med den nye produktseries målgruppe.  
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7.4.5. Opsamling – De 4 C’er  

Produktserien udvikles med udgangspunkt i kvindelige forbrugeres ønsker og behov til plejeprodukter, 

hvorfor produktserien henvender sig til de kvinder, som i særlig høj grad ønsker naturlige og 

bæredygtige produkter. Endvidere afspejler produktserien forbrugernes ønske om, at produkterne lever 

op til det, der kommunikeres om dem, og derved ikke skuffer. Der vil for produktserien ikke være unødig 

information på emballagen, men derimod et simpelt og rent budskab, som kunderne kan forholde sig 

til. Kunderne vil opleve at få et kvalitetsprodukt, som der ikke er yderligere omkostninger forbundet til. 

Ønsker forbrugerne at handle på webshoppen vil der muligvis forekomme ekstraomkostninger afhængig 

af ordrestørrelse og leveringsform. Produkterne er bredt tilgængelige, da de distribueres i alle 272 

Matas-butikker og i webshoppen med dag-til-dag-levering i hele landet. Kommunikationen med 

kunderne foregår gennem omnichannel-kommunikation og ved lancering af produktserien co-brandes 

produkterne med Den Danske Naturfond, således at kunderne ved køb af de nye Matas produkter 

bidrager til bevaring af dansk natur.  

 
7.5. Implementering   

Ifølge Aaker & McLoughlin (2010) kan en organisation opdeles i fire områder: People, Structure, Systems 

og Culture. For at opnå succes med strategien er det vigtigt, at alle fire ovenstående områder orienteres 

om strategien. Desuden er det vigtigt at sikre et samspil mellem de forskellige områder, da dette er 

afgørende for strategiens succes. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem et eller flere områder, vil 

udfaldet af strategien være usikkert (Aaker & McLoughlin, 2010).  

 

For at opnå succes med strategien vurderes det ikke, at Matas skal tilpasse hverken structure eller 

systems, da Matas’ nuværende setup vurderes at kunne håndtere implementeringen af den nye 

produktserie. Det vurderes ligeledes, at handlingsforslaget stemmer godt overens med virksomhedens 

kultur og dna, der sætter fokus på at fremme skønhed og pleje for kvinder ved at udbyde en række 

forskellige produkter og god vejledning i brugen heraf. I forbindelse med strategien er det vigtigt, at der 

bliver kommunikeret til de butiksansatte, at feedback er meget velkomment, og at det er vigtigt at 

udfordringer eller problematikker relateret til implementeringen bliver påpeget med det samme og 

videreformidlet op gennem organisationen. Mangel på åbenhed og deling af sådanne emner er nemlig 

en væsentlig årsag til, at implementering ofte går skævt, hvorfor det derfor er ekstremt vigtigt at 

butikslederne gøres opmærksomme på, hvis noget bør ændres (Forbes, 2016).   
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I forhold til people vurderes det, at Matas skal indhente kompetencer udefra, som har ekspertise i at 

kommunikere bæredygtige budskaber ud til forbrugerne. Handlingsforslaget er ikke en radikal omstilling 

af Matas med udelukkende fokus på klima og miljø, hvorfor der er brug for en klar og tydelig 

kommunikation til den målgruppe, som den nye produktserie er henvendt til. Det vurderes at Matas skal 

benytte et bureau, som har erfaring med buskaber målrettet målgruppen. Dette er vigtigt, da det er 

afgørende for strategiens succes, at den nye produktserie kommunikeres korrekt, således at 

introduktionen af den nye produktserie ikke får en negativ påvirkning på salget af Matas Striberne. Det 

er vigtigt, at det både for materialisterne i butikkerne og markedsføringsafdelingen står klart, hvor den 

nye produktserie adskiller sig fra de traditionelle striber og dermed undgå kannibalisering mest muligt. 

 

Nedenstående tabel illustrerer, hvordan implementeringen skal forløbe. Det vurderes på baggrund af 

branchestandarder og Matas’ kompetencer inden for leverandørsamarbejde og produktudvikling, at 

Matas kan produktudvikle en række basisprodukter på 12 måneder (Strugatz, 2019). I maj 2022 

evalueres de første 6 måneder, sammen med Dansk Naturfond.  

 
(Egen tilvirkning) 
 
7.6. Business case  

Nedenstående business case er lavet med udgangspunktet i, at den nye produktserie vil tage 10% af 

apotekernes kategori Andre Varer, som antages at være en kategori, Matas kan konkurrere i. På den 

baggrund vil den nye produktserie i regnskabsåret 2024/25 omsætte for 235,4 mio. kr., som bidrager 

med ca. 20,5 mio. kr. til indtjeningen. I regnskabsåret 2024/25 vil den nye produktlinje have bidraget 

med samlet ca. 73,3 mio. kr. til Matas’ indtjening. Da det som tidligere nævnt vurderes at tage ca. 12 

måneder at klargøre et basisudvalg af produktserien, vil det først være muligt for kunderne at købe 

produkterne i regnskabsåret 2021/22. Som det fremgik af den finansielle performance er Matas’ seneste 

dækningsgrad 44,1%. For at styrke produkterne og hæve kvaliteten i den nye produktserie vil 

dækningsgraden falde til 40%. Ved kapacitetsomkostningerne tages der udgangspunkt i den senest 

År
Aktiviteter Nu Juli Oktober December Juli August September Oktober November December April Maj
Investering i produktudvikling 
Dialog med Den Danske Naturfond  
Produktudvikling  
Udarbejdelse af marketing materiale  
Test af produkter 
Koordinering af lancering 
Intensiv lancering og co-branding 
Evaluering af forløbet 

20222020 2021
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beregnede kapacitetsgrad på 31,3%. Herunder indgår også løbende markedsføringsomkostninger for 

produktserien. Som det fremgår af nedenstående tabel, så er der en række engangsomkostninger 

forbundet med lanceringen. Disse er nærmere uddybet i bilag 39. Udviklingsomkostninger relateres til 

Matas’ arbejde i samarbejde med producenten om at udvikle produkter og produkttests. Specifikationer 

omkring Den Danske Naturfonds andel findes i bilag 39. 

 
(Egen tilvirkning) 
 
Det vurderes ud fra tre vækstscenarier frem mod 2021/22, at den nye produktserie vil bidrage med en 

omsætningsvækst på 4-4,6% i 2021/22 (bilag 39). I omsætningsvæksten tages der højde for risikoen ved, 

at den nye produktserie tager salg fra andre produkter hos Matas, hvilket vil påvirke væksten 

uhensigtsmæssigt. I tilfælde af, at den nye produktserie tager salg fra Matas Striber, vurderes både 

indtjening og vækst at påvirkes negativt. Forekommer det, at produktserien tager for meget salg fra 

eksisterende brands i sortimentet, vurderes det, at væksten vil påvirkes negativt. I samme tilfælde kan 

indtjeningen potentielt set styrkes afhængig af, hvilke produkter salget går fra.   

 

7.7. Usikkerheder og risici  

Det vurderes, at der for ovenstående handlingsforslag forekommer Strategi Uncertainties (Aaker & 

McLoughlin, 2010). De strategiske usikkerheder og risici, vil i følgende afsnit blive belyst.  

 

Handlingsforslaget er målrettet de kunder, som godt kan lide naturlige og bæredygtige produkter, 

hvilket er en trend blandt forbrugerne (jf. PESTEL-analysen). Der er dog en sandsynlighed for at trenden 

når at skifte. Dette kan medføre en risiko for, at investeringen i produktudvikling går tabt. Ud fra PESTEL-

År 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
Estimeret omsætning 203.252.180 kr.     213.445.946          224.150.962          235.392.871 kr.  
Vareforbrug 121.951.308 kr.-     128.067.568 kr.-     134.490.577 kr.-     141.235.722 kr.-  
Dækningsbidrag 81.300.872 kr.       85.378.378 kr.       89.660.385 kr.       94.157.148 kr.    
Kapacitetsomkostninger 63.617.932 kr.-       66.808.581 kr.-       70.159.251 kr.-       73.677.969 kr.-    
Engangsomkostninger
Udviklingsomkostninger 1.500.000 kr.-         
Ekstra markedsføring 
 -Alt for Damerne: helside 71.500 kr.-              
 -TV2 reklamer 100.000 kr.-            
 -Sociale medier 100.000 kr.-            

Gennemsnitlig pris pr. produkt 70,00 kr.                
Antal enheder solgte 2.903.603              
Andel til Den Danske Naturfond 1.161.441 kr.-         

Indtjening 1.771.500 kr.-         16.521.499 kr.       18.569.797 kr.       19.501.134 kr.       20.479.180 kr.    
Akkumuleret indtjening 1.771.500 kr.-         14.749.999 kr.       33.319.796 kr.       52.820.930 kr.       73.300.109 kr.    
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analysen vurderes trenden dog at være forholdsvis stabil, hvorfor scenariet vurderes at være mindre 

sandsynligt. Produktudviklingen over 12 måneder medfører en grad af uforudsigelighed og usikkerhed i 

forhold til markedsudviklingen. Det vurderes som ved ovenstående, at dette er mindre sandsynligt.  

 

En anden usikkerhed er, at det i analysen ikke er klarlægges, hvor villige Matas’ kunder eller forbrugerne 

generelt er for at begynde at købe sådanne slags produkter i Matas. Endvidere forekommer der en 

usikkerhed ved, hvorvidt kunderne tror på kvaliteten af den nye produktserie, og hvorledes den lever 

op til naturlighed og bæredygtighed. Denne usikkerhed er ret afgørende for den nye produktseriens 

succes. Som tidligere nævnt forsøges den at imødegås ved stærk og troværdig kommunikation og 

troværdigheden til Matas’ brand.   

 

I tilfælde af et økonomisk tilbageslag for den danske samfundsøkonomi med afsmittende effekt på 

indkomst og forbrug, er det også usikkert, hvorvidt kunderne fortsat vil købe bæredygtige og lidt dyrere 

produkter. Da prisniveauet for Matas Grønne Striber vil ligge i den lave ende af markedet med signalet 

om bedre produkter og mere kvalitet for pengene, vurderes risikoen for nedgang i økonomien ikke at 

påvirke udfaldet for succes. Ved økonomisk nedgang forventes det dog at forbrugerne vil holde mere på 

pengene, hvilket kan have en negativ påvirkning for hele Matas.   

 

Der forekommer en strategisk usikkerhed omkring, hvorvidt den nye produktserie er positioneret 

tilstrækkeligt fra Matas’ andre produkter og ikke mindst Matas Striberne. Differentieringen mellem 

produkter er muligvis for vag for kunderne, og derfor risikerer handlingsforslaget, at påvirke salget af 

Matas’ andre produkter i højere grad end der er taget forbehold for i business casen. Som nævnt under 

de 4 C’er er det derfor også en afgørende faktor, at kommunikationen til kunderne er skarp og præcis.  

 

Derudover er der også usikkerheder relateret til beregningerne af business casen. Business casen tager 

udgangspunkt i, at Matas erobrer 10% af apotekernes omsætning i kategorien Andre Varer. Der er en 

vis usikkerhed omkring, hvad denne kategori nøjagtigt indebærer og dermed også, hvor stor en andel 

det er muligt for Matas at opnå. Engangsomkostninger i forbindelse med udvikling og ekstra 

markedsføring ved lanceringen er estimeret til 1,77 mio. kr. Det er uvist hvorvidt dette er tilstrækkeligt. 

Det vurderes på baggrund af den finansielle performance, at Matas har mulighed for at foretage 

investeringen. Skulle eventuelle begivenheder indtræffe, som gør at Matas Grønne Striber ikke kan 

gennemgøres, vil Matas have råd til at afskrive investeringen. Matas’ soliditetsgrad muliggør både egen 
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og fremmedfinansiering, hvilket også stiller virksomheden bedre, i tilfælde af, at initialinvesteringen på 

1,77 mio. kr. ikke er tilstrækkelig. Business casen’s estimering af omsætning og indtjening til og med 

regnskabsår 2024/25 er forbundet med stor usikkerhed, da der tages udgangspunkt i den 

gennemsnitlige stigning for apotekernes kategori Andre Varer.  

  

8. Konklusion  
 
Stigende onlinehandel og øget prispres har de senere år presset den traditionelle detailbranche. Den 

danske materialistkæde Matas har også kunne mærke presset, hvorfor virksomheden gennem årene har 

iværksat forskellige initiativer for at bryde den negative udvikling. Matas’ kernemarked Skønhed og 

Personlig Pleje vækster fortsat, hvilket skyldes onlinehandel og premium-produkter. Konkurrencen på 

markedet er løbende blevet intensiveret af direkte- og indirekte konkurrenter. Branchens lave barrierer 

muliggør indtrængning fra en række aktører fra andre brancher, herunder store e-handelsvirksomheder. 

Forbrugerne i markedet er drevet af pris, kvalitet og et stigende fokus på bæredygtighed. Lysten til at 

betale mere for bæredygtige produkter er forskellig for de yngre og de ældre generationer.  

 
Matas har udvidet sine online aktiviteter og søger at blive online markedsleder. Virksomheden har de 

senere år investeret væsentligt i webshoppen og dertilhørende leveringsmuligheder, nyt lager og nye 

butikker. Matas’ finansielle performance har være negativt påvirket, og driftsrentabiliteten har de sidste 

fem regnskabsår haft en negativ udvikling. Trods udviklingen har Matas sammenlignet med branchen 

generelt forsat leveret nogenlunde tilfredsstillende nøgletal. Matas adskiller sig fra konkurrenterne med 

virksomhedens SCA, som er det udannede butikspersonale, som siden 1949 har givet kunderne personlig 

vejledning i butikkerne, hvilket nu også er en mulighed online.  

 
For at imødekomme den begrænsede vækst og den generelle negative udvikling finder afhandlingen, at 

Matas skal lancere en ny produktserie ved navn Matas Grønne Striber. Produktserien skal imødekomme 

forbrugernes ønske om mere bæredygtige og naturlige produkter. Matas Grønne Striber er målrettet 

kvindelige forbrugere, som går ekstra meget op i miljøet og passer ekstra godt på huden. 

Løsningsforslaget Matas Grønne Striber har til formål at tiltrække og fastholde kunder, som delvist eller 

slet ikke køber produkter hos Matas, da de går andre steder for grønnere og naturlige produkter. Matas 

skal med forslaget udfordre primært apotekerne, men også andre konkurrenter der tilbyder grønnere 

og mere naturlige produkter. Matas’ stærke kompetencer i omnichannel-markedsføring, 



 79 
 

distributionskanaler, uddannet personale, produktudvikling og brand skal alle bidrage til at løfte Matas’ 

positionering til højere kvalitet, men til bedre priser end konkurrenterne. Forslaget skal i regnskabsåret 

2021/22 bidrage til en vækst på 3-5%, hvilket blandt andet vurderes at kunne opnås på bekostning af 

apotekernes salg af Andre Varer. Det er afgørende for succes, at det nye Matas Grønne Striber bliver 

kommunikeret og positioneret ordentligt, således at risikoen for kannibalisering af egne produkter så 

vidt muligt undgås. 

9. Perspektivering  

Min anbefaling til Matas, sker på baggrund af min analyse af primær og sekundær empiri. Hvis analysen 

skulle forbedres, ville jeg inkludere et mere direkte fokus på de forbrugere, som ikke handler i Matas og 

årsagerne hertil. Dette vil kunne give en dybere indsigt i, hvorfor forbrugere vælger Matas fra og på den 

baggrund bidrage til strategiformuleringer, der mere målrettet imødekommer disse forbrugere. 

Samtidig kunne det være væsentligt at sætte større fokus på at undersøge forbrugernes syn på Matas 

for at identificere, hvorvidt Matas bør arbejde med konkrete forbedringer af deres koncept. 

 

Desuden ville det have forbedret analysen, hvis flere respondenter havde besvaret spørgeskemaet, da 

det kunne have styrket reliabiliteten. Endvidere ville flere semistrukturerede interviews fra alle de 

undersøgte aldersgrupper have givet bedre indikationer om købsadfærd og tendenser, hvilket ville have 

styrket brugbarheden af spørgeskemaet, og dermed ligeledes styrket analysen generelt.  
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