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Forord 

Projektrapporten er udarbejdet som afgangsprojekt på HD 1. del ved Aalborg Universitet med 

udgangspunkt i årets eksamenscase omkring mode. Projektrapporten er struktureret som en 

problemorienteret rapport, og omhandler en selvvalgt problemformulering vedrørende mode. Det 

forudsættes, at læser har rimelig kendskab til erhvervsøkonomiske modeller og teorier. 

 

1. Problemformulering 

1.1. Indledning 

Mode er oftest i det daglige et udtryk, der bruges i forbindelse med tøj. Begrebet mode er i sin 

forstand imidlertid meget mere bredt.  Definitionen på mode er en ”række af karakteristiske, ofte ret 

hurtigt skiftende retningslinjer for hvordan man fx klæder sig, indretter sig, lever og tænker i et 

bestemt kultursamfund på et givet tidspunkt”. 1 Og hvad der trender i samfundet vedrørende levevis, 

herunder personlig pleje, falder under denne definition.  

 

Jane Henderson, Global President, Beauty and Personal Care Division at Mintel, udtaler 

nedenstående i relation til udsigterne for personlig pleje branchen i 2017: 

”Health and wellness is increasingly talked about as an integral part of daily life from a physical 

and an emotional standpoint. Now, companies and brands are perfectly positioned to better align 

themselves with this interest by innovating beauty and personal care products designed to meet the 

unique needs of active consumer.”2 

 

Branchen personlig pleje har igennem de sidste 5 år oplevet en fremgang på over 9 procent i 

Danmark. Dette svarer til en stigning på cirka 160 kr. mere pr. dansker om året.3  Personlig pleje er 

blevet en væsentlig del af danskernes livsstil. Det mærkes synligt på Tv-reklamer, reklamer i 

bybilledet, anbefalinger fra bloggere og kendte.  Det er en trend, at have produkter til krop og sjæl, 

hvilket heller ikke gået mændene forbi, eftersom Matas A/S har oplevet en fremgang på cirka 25 

procent af produkter til mænd de seneste par år.4 Desuden afholdes Danish Beauty Award for 11. 

gang i 2017, som er flere priser, der uddeles i kosmetikbranchen til årets bedste skønhedsprodukter.  

 

                                                 
1 Ordbetydning af ”Mode” ifølge Den Danske Ordbog, http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=mode d. 30. januar 2017. 
2 Mintel, ”Mintel Beauty & Personal Care announces 'Active Beauty' as a key trend for 2017”, 16th February 2017 
3 Danmarks Statistik, FOLK1, 2015 4. kvartal og Markedstal i henhold til bilag 1.  
4 www.bedrebusiness.dk, artikel ”mænd haler på kvinder” fra maj 2016 af Bedrebusiness. 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=mode
www.bedrebusiness.dk
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1.2. Problemstilling 

På trods af fremgang på det danske marked, indenfor personlig pleje og skønhedsprodukter, er det 

ikke lykkedes den, ellers så velkendte stribede detailkæde, Matas A/S at udnytte fremgangen.  

Matas A/S har fra 2011 til 2015 oplevet en beskeden vækst i deres markedsandel på 1,89 procent, 

mens den i perioden fra 2013 til 2015 er uændret.5 Derudover har der været mindre nedgang i 

nettoomsætning fra 2014/2015 til 2015/20166, nedjusterede forventninger for regnskabsåret 

2016/2017,7 samt en børskurs der er tæt på sit laveste niveau i fem år.8  På baggrund heraf, undres 

vi over hvorfor Matas ikke har formået at udvikle sin markedsposition, samt hvorledes Matas kan 

skabe vækst og derved fremme sin markedsposition. 

 

Hvorfor vores problemformulering bliver følgende:  

 

”Kan Matas A/S fremme sin markedsposition på et voksende marked”. 

 

Hvor markedsposition defineres som markedsandel på personlig pleje markedet i Danmark. 

 

1.3. Undersøgelsesspørgsmål 

Til problemformuleringen har vi opstillet følgende undersøgelsesspørgsmål:  

a. Hvad er konkurrencesituationen på markedet for personlig pleje i Danmark og hvilke 

forbrugeradfærdsmønstre er gældende. 

b. Hvordan har Matas historiske nøgletal udviklet i perioden 2013 til 2015 og hvad er Matas 

strategiske situation og intention 

c. Hvilken betydning har Matas værdikæde og parametermix for deres vækstudsigter 

d. Hvilke initiativer kan Matas igangsætte for at fremme sin markedsposition. 

  

1.4. Metodevalg og afgræsning 

Projektrapportens operationelle mål er at vurdere om Matas A/S kan fremme sin markedsposition 

på et voksende marked. Projektrapportens metodiske ramme er et single-casestudie, om Matas A/S’ 

markedsposition og finansielle stilling.   

                                                 
5 Jævnfør bilag 2.  
6 Matas A/S Årsrapport 2015/2016. 
7 Matas A/S Delårsrapport, 1. halvår 2016/2017. 
8 Nasdaq, http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE94835&name=Matas, 30. januar 2017. 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE94835&name=Matas
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For at opnå tilstrækkelig og egnet viden, om Matas A/S’ eksterne og interne forhold, til at 

konkludere problemformuleringen, har vi valgt at benytte en deduktiv metodisk tilgang til single-

casestudiet. Vi vil således ud fra forståelse for almene erhvervsøkonomiske love, teorier og 

hypoteser konkludere på de specifikke forhold i problemformuleringen. Single-casestudiets 

erkendelsesmål er en kombination mellem realisme og idealisme, da single-casestudiet vil bestå af 

analyse af kvantitativt datamateriale såvel som forståelse og tolkning af menneskelige forhold.  

 

I projektrapporten vil empiri danne grundlag til den videnskabelige erkendelse. Der vil derfor 

inddrages kvalitativ såvel som kvantitativ metode i projektrapporten. Datamaterialet vil 

udelukkende bestå af sekundære data, herunder regnskaber, rapporter, artikler og hjemmesider samt 

dataudtræk fra offentlige og private databaser. Tidsperspektiveret for det anvendte datamateriale er 

varierende, da vi vil lægge særlig vægt på, at rapporter, artikler og hjemmesider er nutidige, medens 

dataudtræk har sit tidsperspektiv i perioden 2011 til 2015 eller 2016, når 2016-tal er tilgængeligt. 

 

Konklusionen på, om Matas A/S kan fremme sin markedsposition på et voksende marked, vil bestå 

af strategiske overvejelser med et tidsperspektiv på 3 til 5 år. Tidsperspektivet på 3 til 5 år er valgt 

med afsæt i teorien om virksomheders målhieraki, fordi vi anser problemformuleringen, som et 

generelt langsigtet mål for Matas A/S. 

 

Projektrapporten er afgrænset til at behandle genstandsfeltet, Matas, og selskabets markedsposition 

i branchen for personlig pleje i Danmark og finansielle stilling i perioden 2011 til 2016.   

 

Metodevalget af anvendte erhvervsøkonomiske modeller og teorier vil løbende blive forklaret i takt 

med de bruges i projektrapportens afsnit. Valg af datamateriale, herunder overvejelser omkring 

datakildens egnethed og validitet, vil ligeledes blive forklaret i takt med datamateriale bearbejdes i 

projektrapportens afsnit. Litteraturhenvisning angives ved hjælp af fodnoter på de respektive sider. 
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1.5. Disposition  

Single-casestudiet, om Matas A/S’ markedsposition og finansielle stilling, opbygges som en 

problemorienteret projektrapport. Projektrapporten er derfor struktureret på følgende vis:  

 

Afsnit 1. Indledning, problemformulering samt metodevalg og afgræsning. 

 

Afsnit 2, Brancheanalyse: Til brancheanalyse af markedet for personlig pleje i Danmark anvendes 

de erhvervsøkonomiske modeller Porters Five Forces og PESTEL. I brancheanalysen inddrages 

fagområderne dataanalyse og samfundsøkonomi i bearbejdning af datamaterialet og til fortolkning 

af analysernes resultater. Der henvises til de respektive afsnit for metodeovervejelser og kildekritik. 

Formålet med brancheanalysen er at opnå kendskab til Matas A/S’ eksterne forhold. 

 

Afsnit 3, Virksomhedsanalyse: Afsnittet begynder med en indledningsvis virksomhedsbeskrivelse 

af Matas A/S, herunder Matas A/S’ strategiske intention med videre.  I selve virksomhedsanalysen 

anvendes følgende erhvervsøkonomiske modeller: Regnskabsanalyse, værdikæde, parametermix og 

konkurrence- og vækststrategier. Der henvises ligeledes til de respektive afsnit for 

metodeovervejelser og kildekritik. Formålet er at opnå kendskab til Matas’ interessenter og interne 

forhold. 

 

Afsnit 4, SWOT-analyse: Analysen foretaget på baggrund af fundne delkonklusioner fra 

brancheanalysen, om markedet for personlig pleje i Danmark, og virksomhedsanalysen, om Matas 

A/S. 

 

Afsnit 5, Løsningsforslag: For at finde frem til løsningsforslag udarbejdes der indledningsvis en 

TOWS-analyse. Ud fra TOWS-analyse opstilles løsningsforslag til hvordan Matas A/S’ kan fremme 

sin markedsposition på et voksende marked ud fra erhvervsøkonomiske modeller og teorier. 

 

Afsnit 6, Konklusion på problemformuleringen.  
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1.6. Processtegning 

 

 
Figur 1.: Processtegning, egen tilvirkning
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2. Brancheanalyse 

2.1. Porters Five Forces 

Til vurdering af konkurrenceintensiteten i og attraktiviteten af branchen for personlig pleje i 

Danmark anvendes analysemodellen Porters Five Forces. Analysen afgrænses geografisk til 

Danmark og produktmæssigt til personlig pleje produkter uanset udbyderens butikskoncept. 

Modellen indeholder analyse af de 5 markedskræfter, herunder konkurrence blandt eksisterende 

aktører, kundernes forhandlingsstyrke, truslen fra substituerende produkter, truslen fra potentielle 

nye udbydere og leverandørernes forhandlingsstyrke, og efterfølgende konklusion. Til datagrundlag 

bruges hovedsageligt tal fra Euromonitor International, der er en verdens førende uafhængige 

udbydere af markedsundersøgelser,9 og supplement af andre rapporter og artikler, der henvises til 

løbende. Vi vurderer, at dataet er egnet og valid til brug, da Euromonitor er en uafhængig udbyder. 

 

I branchen for personlig pleje handles der med flere produktkategorier. Euromonitor specificerer 

markedet ud på følgende kategorier: ”Baby and Child-specific Products”, ”Bath and Shower”, 

”Colour Cosmetics”, “Deodorants”, ”Depilatories”, ”Hair Care”, “Men’s Grooming”, “Oral Care”, 

“Skin Care”, “Sun Care” og “Sets/Kits”. Der henvises til bilag 3 for definitioner. Brancheanalysen 

omfatter alle kategorierne, da Matas sortimentsfører produkter indenfor alle kategorierne.  

 

2.1.1. Konkurrence blandt eksisterende aktører 

Konkurrenceformen i branchen bestemmes ud fra antallet af aktører, aktørernes størrelse og 

kundernes præferencegrad. For at visualisere er antallet af aktører opstillet i skydeskivemodellen: 

 
Figur 2.: Skydeskivemodel, egen tilvirkning 

                                                 
9 Euromonitor, http://www.euromonitor.com/about-us, 30. januar 2017.  

Samme produkter: Matas, Magasin, Salling, 
Illum og Bodyshop.

Samme produktkategori: Supermarkeds-
kæder, Normal, Apotek og diverse større og 
mindre internet -samt helsebutikker.
Samme behov: Professionelle kosmetiker og 
wellnesssteder  af alle størrelser.

Alle produkter

http://www.euromonitor.com/about-us, 30. januar 2017.  
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Branchen for detailsalg af personlig pleje produkter er præget af flere butikstyper. Matas’ butikker 

er i direkte konkurrence med stormagasiner, som Magasin, Saling og Illum, og andre udvalgs-

varebutikker som Bodyshop. I tillæg hertil konkurreres der fra andre supermarkedskæder, 

eksempelvis Føtex, og andre mere specialiserede udvalgsvarebutikker, som Apotek, helsebutikker 

og diverse internetshops. Der vurderes at være konkurrence indenfor dybden og bredden af 

varesortiment, service og priser, da de forskellige aktører differentierer sig fra hinanden på disse 

parametre. Fordi der er tale om flere aktører, herunder få store og mange få, vurderes der at være 

tale om differentieret delvist monopol. Konkurrenceformen kommer til udtryk ved Matas’ butikker 

er spredt ud over hele landet samt er forholdsvist store med bred produktportefølje.10 I øvrigt 

estimeres det af Matas selv, at de står for ca. 40 procent af salget af personlig pleje produkter, når 

der tages højde for alle mærker.11 

 

I 2015 udgjorde den samlede omsætning i branchen for personlig pleje mio. kr. 10.443,8. 12 Figuren 

nedenfor viser omsætningen for perioden 2011-2015 og fremskrivning til perioden 2016-2020 i 

løbende priser.  Dataet er udlæst den 25. januar 2017, hvor de endelige tal for 2016 ikke er 

tilgængelige. På baggrund af de lineære tendenslinjer, som efterfølgende omtales, vurderes den 

fremskrevne værdi, mio. kr. 10.517,7 at være retvisende – og i øvrigt ingen hindring i vores videre 

analyse og konklusioner, da den Matas A/S’ årsrapport for hele 2016 endnu ikke er publiceret. 
 

 

Figur 3.: Euromonitor International, egen tilvirkning.  

                                                 
10 Passport Matas A/S in beauty and personal care (Denmark) Euromonitor International. 
11 Årsrapport 2015 
12 Nedenstående tabel. 
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Den gennemsnitlige årlige markedsvækst i perioden 2011 til 2015 er 1,85 procent. I perioden 2011-

2015 har der været en gennemsnitlig inflation på ca. 1,4 procent13. Forventningen til fremtiden er en 

gennemsnitlig årlig markedsvækst på 0,95 procent i 2015-priser (markedsvækst før inflation). 

Branchen kategoriseres derfor som svagt vækstende. Den svage markedsvækst kan være et udtryk 

for stigende priskonkurrence indenfor branchen, hvilket også påpeges af Euromonitor i deres 

rapport ”Matas A/S in Beauty and Personale Care (DENMARK) April 201614, og ikke svag vækst i 

salgsvolumen. 

 

Markedsudviklingen er med til at skærpe konkurrenceintensiteten i branchen og bidrager derfor til 

mere aggressive konkurrentreaktioner. Konkurrencesituationen er derfor en stærk markedskræft.  

 

I fremtiden er det vores opfattelse at detailhandel står overfor en ny strukturel ændring. E-handel og 

mobiltransaktioner er og bliver mere populært. Dette kan evt. med fordel anvendes for at fremme 

ens markedsposition. 

 
Figur 4. Egen tilvirkning af Euromonitor International. jf. bilag 4 

 

                                                 
13 Danmarks Statisk, ”Forbrugerprisindeks og årlig inflation”, Tabel PRIS8 og PRIS9 
14 MATAS A/S IN BEAUTY AND PERSONAL CARE (DENMARK) af Euromonitor International 
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Figur 4 viser forventning til e-handel og mobiltransaktioner på detailmarkedet. Denne udvikling 

vurderes at få indfyldelse på detailhandel, hvorfor branchen for blandt andet personlig pleje 

muligvis ser anderledes ud om 5 år. 

 

2.1.2. Kunder 

Kundegrundlaget for Matas A/S består af samtlige danskere, der køber produkter til personlig pleje.  

 

Fordi omsætningen i branchen hovedsageligt hidrører en stor gruppe af uafhængige konsumenter, 

der hver især ikke besidder nogen særlig forhandlingsstyrke overfor virksomhederne, kan styrke-

forholdet mellem Matas og øvrige virksomheder i branchen og kunder beskrives således:  

”Dagligvarekæderne har de varer på hylderne, som forbrugerne efterspørger og som dermed giver 

dem den størst mulige indtjening. Vareudvalget i butikkerne tilpasses således løbende forbrugernes 

præferencer og handlemønstre.”15 

 

Som følge af markedets størrelse har den enkelte kunde, hvis indkøb kun består af mindre 

transaktioner set i forhold til branchen, imidlertid ingen nævneværdig forhandlingsstyrke. Kunderne 

vurderes derfor at have en lav til mellem forhandlingsstyrke, men ikke desto mindre at have en 

vigtig rolle overfor virksomhederne, da virksomhederne aktivt bør tilpasse deres sortimenter i takt 

med ændringerne i forbrugertrends og -adfærd.  

 

I tillæg til ovenstående vurderes kunderne at have en grad af præference overfor butikkerne på 

serviceparameteret, hvor særligt Matas og stormagasinerne er i konkurrence med mindre 

specialiserede forretninger. Den egentlige præference er overfor mærkerne, som butikkerne har i 

deres sortiment, hvilket vurderes at bidrage til intens priskonkurrence og svækker profitabiliteten.  

Kundernes købsadfærd, herunder kundernes beslutningsproces, analyseres og vurderes ved brug af 

”Buy Gird-modellen”. 16 Beslutningsprocessen består af følgende fem faser i kronologisk 

rækkefølge: Problemerkendelse, informationssøgning, vurdering af alternativer, købsbeslutning og 

til sidst efterkøbsadfærd. Det skal dog hertil nævnes at man nødvendigvis ikke kan gå frem og 

tilbage i processen. Hvis der er tale om overvejelseskøb, vil tidsdimensionen i beslutningsprocessen 

                                                 
15 Konkurrence og forbrugerstyrelsens rapport om detailhandel side 5 
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ofte være langstrakt. Hvis der er tale om et impuls- eller vanekøb, vil køberen springe over nogle af 

faserne, og processen tager måske kun en brøkdel af et sekund. I branchen for personlig pleje 

vurderes alle købstyper at være til stede, men købene består hovedsageligt af impuls- og vanekøb. 

Denne analyse vil så vidt muligt indeholde alle fem beslutningsprocesser. 

 

Købsprocessen for majoriteten af de produkter, der forhandles hos Matas A/S, er rutinepræget, da 

flere produkter kan kategoriers som lavinvolveringsprodukter. Analysen af beslutningsprocessen 

udføres med afsæt i et gennemsnitligt ”Beauty”-produkt hos Matas A/S, da disse udgør majoriteten 

af Matas’ omsætning17. Vores analyse er baseret på hverdagsobservationer samt egne og bekendtes 

oplevelser, hvilket vurderes at være et tilstrækkeligt datagrundlag for vores analyse.  

 

I analysen vil de enkelte butikker såvel som mærker ses som produkter. 

 

a) Problemerkendelse  

Fasen begynder med initiativtageren erkender, at personen har et behov. Behovet vil i dette tilfælde 

være et behov for selvværd samt påskønnelse af andre, hvilket betyder, at behovet kategoriseres højt 

i Maslows Behovspyramide . 
 

 
Figur 5.: Maslows behovspyramide 

Behovet for eksempelvis en creme eller andet ”Beauty”-produkt opstår ved erstatningserkendelse, 

da den forrige er sluppet op og skal erstattes med et nyt produkt. Erstatningserkendelsen kan ofte 

føre til genkøb, hvilket vil forkorte beslutningsprocessen, fordi tidsforbruget til 
                                                 
17 Matas Årsrapport 2015/16, Ledelsesberetningen, side 5 og 6  

Behov for selvrealisering

Behov for agtelse

Sociale behov

Behov for sikkerhed

Fysiske behov
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informationssøgning og vurdering af alternativer minimeres. Erstatningserkendelsen er udbredt, da 

flere personlig pleje produkter er en del af danskernes hverdag, som beskrevet i indledningen. Og i 

øvrigt fordi produkter købes i mængder, der gradvist anvendes. Andre motiver for 

problemerkendelse vil være øvrige behov for agtelse i relation til ”Beauty”-produkter, som kan 

opstå i forbindelse med en given begivenhed eller lancering af nye produkter, eller fysiske behov i 

relation til helse og sundhedsprodukter herunder medicare.  

 

b) Informationssøgning 

Når forbrugerne er kommet over problemerkendelsesfasen, begynder informationssøgningen. 

Mængden af informationssøgning afhænger i dette tilfælde meget af det enkelte produkt. 

Informationsøgningen vil ofte være begrænset, grundet mindre økonomisk risiko. En række af 

købene hos Matas må ligeledes formodes at være impulskøb, hvor der ikke ligger 

informationsøgning bag. Informationssøgningen i Matas butikker vil i høj grad være præget af den 

vejledning, som du får i butikkerne, eller hvad der kan læses om produkterne på nettet. En del af 

købene hos Matas A/S må ligeledes formodes at være en form for genkøb, hvor 

informationsøgningen primært vil være for at sikre den bedste pris, evt. ved søgning på nettet.  

 

c) Vurdering af alternativer 

Vurderingen af alternativer vil i stor grad bestå i, hvorvidt man kan opfylde behovet med et andet 

produkt, evt. fra en dagligvarebutik eller andet. Alternativerne er også i grove træk forskellige fra, 

hvor i landet du bor. Alternativerne i provision kan betegnes som mindre set i forhold til i 

storbyerne. I provinsen kan Matas nærmest betegnes at have monopol, hvorved alternativerne er 

begrænset, hvorimod i storbyerne er der en række alternativer. Dette betyder for mange, at det 

væsentligste alternativ er køb på nettet. 

 

I takt med, at vi i Danmark bruger nettet mere, og vi samtidig føler vi har mindre tid, 18 er det vores 

opfattelse at nettet kan ses som et godt alternativ, for hurtigt rådgivning samt køb. Denne opfattelse 

underbygges yderligere af figur 4. 

 

 

 
                                                 
18 Danskerne føler de har for lidt tid af www.b.dk https://www.b.dk/nationalt/danskerne-foeler-de-har-for-lidt-tid 

https://www.b.dk/nationalt/danskerne-foeler-de-har-for-lidt-tid 
www.b.dk
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d) Købsbeslutning 

Købsbeslutningen er i høj grad præget af, at der er tale om køb af lavere pris og ofte også en form 

for rutine eller impulskøb. Dette betyder, at der et højt sammenfald mellem de enkelte købsroller. 

Initiativtager, konsumnet og disponent vil i de fleste tilfælde være den samme. Influenten vil oftest 

være produkternes reklamefigurer samt Matas ansatte, som udstråler høj troværdighed, i butikkerne.  

 

Grundet den store produktportefølje kan det være svært at sætte et bestemt købsmotiv på købet. 

Købene vil i nogen grad være funktionelle købemotiver, hvor fornuften spiller ind. Derudover kan 

de sociale købemotiver spille ind. 

 

e) Efterkøbsvurdering  

Købet evalueres i tiden efter købet, idet køberen afvejer behovstilfredsstillelsen i forhold til andre 

alternative købsmuligheder. 

 

2.1.3. Substituerende produkter 

Brancheanalysen er afgrænset produktmæssigt til personlig pleje produkter uanset udbyderens 

butikskoncept, da Matas i øvrigt forhandler produkter indenfor alle priskategorier med videre. 

Truslen fra substituerende produkter vurderes derfor at komme fra professionelle kosmetikere og 

wellness-steder af alle størrelser. Hertil er det vores vurdering, at køb af personlig pleje produkter 

og ydelser ikke direkte udelukker det andet. Herved er det vores konklusion, at truslen fra 

substituerende produkter og ydelser kun i meget lavt omfang påvirker profitabiliteten i branchen.  

 

2.1.4. Potentielle nye udbydere 

Branchen for detailsalg af personlig pleje produkter er veletableret samtidigt med, at der handles et 

utal af produkter indenfor flere produktkategorier. Truslen fra nye udbydere består således i form af 

etablering af nye mindre detailbutikker, som ikke er en større risiko, samt eksisterende udenlandske 

detailkæder uden drift i Danmark. Da der er høj konkurrenceintensitet på prisparameteret i branchen 

vurderer vi, at etablering af virksomhed kræver et højt kapitalbehov, hvis denne skal være en reel 

risiko overfor de større veletablerede udbydere. I øvrigt er der ligeledes en vis risiko forbundet med 

voksende detailsalg på internettet – og herunder eventuelt også fra leverandørerne. I tillæg hertil er 

specielt knowhow om skiftende forbrugertrends en betydelig indtrængningsbarriere. Kendskab til 

de skiftende forbrugertrends er nødvendig for kontinuerligt at tilpasse sig markedsudvikling og 



Afgangsprojekt HD 1. del 29-5-2017 
Forår 2017 Aalborg Universitet 
 

Side 13 af 69 
 

produktdifferentierer sig fra de øvrige udbydere. Det faktum, at branchen er veletableret med høj 

priskonkurrence er således en stærk indtrængnings-barriere. Truslen fra potentielle nye udbydere 

vurderes derfor som lav. Vi vurderer ikke truslen fra eksisterende udenlandske butikskæder som 

potentiel, og truslen fra etablering af mindre selvstændige butikker vurderes i et vist omfang at være 

ubetydelig.  

 

Den reelle trussel fra nye konkurrenter vurderes at være tilstede, men det vanskeligt at vurdere dens 

aktualitet. Etablering på markedet kræver stordriftsfordele, produktdifferentiering (kendskab til 

skiftende forbrugertrends), erfaringsfordele (kendskab til kundernes købsadfærd) samt adgang til 

distributionskanaler som alt i alt medfører et højt kapitalkrav. Branchen er veletableret, hvilket er en 

stærk indregningsbarriere, hvorfor branchen udefra kan synes at have lav attraktivitet. Vores 

vurdering er samlet set, at branchens indtrængningsbarrierer er høje.  

 

2.1.5. Leverandører  

Der er et højt antal leverandører til branchen. Matas og øvrige større virksomheder, besidder store 

markedsandele, hvorfor disse indtager en nøgleposition som afhørende distributionskanal til 

leverandørernes konsumenter. Der er således et gensidigt afhængighedsforhold mellem 

leverandørerne og virksomhederne i branchen. Virksomhedernes forhandlingsstyrke vurderes alt 

andet lige at være høj overfor leverandørerne på baggrund af deres nøgleposition. Der findes 

imidlertid mange leverandører til personlig pleje, herunder særligt ”beauty området”, hvorfor nogle 

leverandører vil have højere forhandlingsstyrke end andre. Nogle af leverandørerne er fx MAC 

Cosmetics som er en stor udenlandsk kæde, hvor deres produkter forventes i butikkerne, dette 

svækker som udgangspunkt de danske udbyders forhandlingsevne. Omvendt vil der være mindre 

producenter som sælger til store kæder som Matas, som styrker forhandlingsevnen.  

 

Flere leverandører er afhængige af de store indkøbere for at nå ud til de danske forbrugere med 

deres produkter, der findes dog også en række store leverandør, som ser Danmark som et mindre 

marked. Generelt set på branchen vurderer vi, at leverandørerne har en lav forhandlingsstyrke til 

mellem forhandlingsstyrke. Herunder må det konkluderes, at Matas står forholdsvist stærkt ift. 

konkurrenterne, da de er markedsledere. 19 

                                                 
19Producenterne har taget sin del af Matas’ omkostninger af finans.dk.  http://finans.dk/live/erhverv/ECE7740592/Jyske-
Bank-LeverandprocentC3procentB8rer-har-taget-sin-del-af-Matas-omkostninger/?ctxref=ext#  - 

http://finans.dk/live/erhverv/ECE7740592/Jyske-
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2.1.6. Delkonklusion 

Vurdering af markedskræfter: 

 

 
Figur 6. Markedskræfter 

Baseret på vurdering af markedskræfterne er branchen attraktiv. Svage markedskræfter er med til at 

gøre branchen attraktiv og stærke markedskræfter er med til at gøre branchen mindre attraktiv. 

 

Vurdering af konkurrenceintensiten: 

 

 
Figur 7. Konkurrenceintensitet 

Da der er høj priskonkurrence vurderes der at være høj konkurrenceintensitet. Den 

højkonkurrenceintensitet opvejer ovenstående attraktivitet og gør branchens samlede attraktivitet 

middel. Branchen vurderes at være attraktiv for etablerede virksomheder, men mindre attraktiv for 

potentielle indtrængere som følge af konkurrenceintensiteten. Matas A/S position som markedsleder 

vurderes at være favorabel for Matas A/S under disse markedsforhold.  
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2.1. PESTEL 

Til analyse og vurdering af Matas A/S omverdensforhold anvendes analysemodellen PESTEL. 

Modellen indeholder analyse og vurdering af seks omverdensforhold, herunder politiske forhold, 

økonomiske forhold, sociale og kulturelle forhold, teknologiske forhold, miljømæssige forhold og 

lovmæssige forhold. Til datagrundlag bruges hovedsageligt tal fra Danmarks Statisk samt andre 

datakilder med supplement af andre rapporter og artikler, der henvises til løbende. Formålet med 

analysen er at belyse omverdensforhold, som er relevante i forhold til Matas A/S’ nuværende og 

fremtidige strategivalg. Analysen afspejler derfor ikke alle gældende omverdensforhold. Flere af 

forholdene er analyseret og vurderet sammen af hensyn til prioritering og relevans.  

 

 
Figur 8.: PESTEL-model 

 

2.2.1. Politik og lovgivning 

Matas A/S er som alle andre virksomheder påvirket af lovgivningsmæssige forhold. I den 

forbindelse kan det nævnes, at Matas A/S er påvirket af moms- og skattelovgivningen. En lempelse 

af disse områder vil derfor gavne Matas A/S hvorimod stramninger vil have negativ påvirkning på 

virksomheden. Skattemæssig påvirkning må i særdeleshed vurderes at have relevans for Matas A/S, 

da selskabet har haft skattesager fra 2013 kørende med den danske skattemyndighed.20-21 

Majoriteten af alle kosmetik og skønhedsprodukter importeres fra udlandet. Dette betyder, at Matas 

A/S ligesom andre virksomheden er underlagt regler om parallelimport. Dette lovgivningsmæssige 

forhold er Matas A/S nødsagtigt til at være nøje opmærksom på, da reglen tidligere er blevet brugt 

                                                 
20 Børsen, ”Matas anker to skattesager”, 27. nov. 2013, 
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/271439/matas_anker_to_skattesager.html  
21 Årsrapport 2016 

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/271439/matas_anker_to_skattesager.html  
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konkurrence mod konkurrenter.22 Som et væsentligt lovmæssigt område, der har påvirket og 

kommer til at påvirke Matas A/S i fremtiden, kan lov om apotekersalg nævnes. I 2001 blev 

”apotekermonopolet” delvist liberaliseret, hvilket betød at der var mulighed for, at sælge 

håndkøbsmedicin. Siden 2001 er markedet løbende blevet lempet og i sommeren 2015 blev det 

muligt at drive apoteker-salg, herunder receptpligtig medicin, som en afgrænset del af en butik i en 

butik. Set ud fra muligheden om udnyttelse af Matas A/S brand og den nuværende udvikling i 

Matas A/S område for salg apotekervare. Derudover er der en række regler på området af salg af 

kosmetikker-varer, som ligeledes har en stor betydning for Matas A/S. På baggrund af ovenstående 

forhold er det vores vurdering, at der ikke er udsigt til aktuelle ændringer i lovgivningen, som vil 

have væsentlig indflydelse på Matas A/S’ strategivalg. 

 

2.2.2. Økonomiske forhold 

Makroøkonomiske nøgletal 

 

 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

                                                                               

Økonomisk vækst målt i BNP (pct.vis ∆)23
 

 

0,2 
 

0,9 
 

1,7 
 

1,6 
 

1,0 
   

Privatforbrug (pct.vis ∆)24  
                      

 

2,6 
 

0,8 
 

1,6 
 

2,2 
 

1,9 
 

Inflation (Jf. DST) 

 

 

2,4 
 

0,8 
 

0,6 
 

0,5 
 

0,3 
   

 Indlånsrente (Jf. DST) 

 

 

0,5 
 

0,3 
 

0,38 
 

0,10 
 

-0,1 
   

 Udlånsrente (Jf. DST) 

 

 

4,3 
 

3,9 
 

3,6 
 

3,1 
 

2,7 

Tabel 3.: Egen tilvirkning af data fra nedenstående kilder. 

 

• Økonomisk vækst 

Den gennemsnitlige procentvise udvikling i BNP pr. år har i perioden 2012 til 2016 været på 1,08 

procent. Dette tal vidner om en gældende lavkonjunktur i perioden (lærebogsdefinitionen: ∆BNP < 

1,5 procent ⇒ lavkonjunktur). Ser man imidlertid på årrækken 2014 til 2016 var gennemsnit på 1,4 

                                                 
22 ”Ny dom om parelleimport af parfumer” http://www.lett.dk/viden/faglige-nyheder/nyt-fra-ip-juni-2013/ny-dom-om-
parallelimport-af-parfumer  
23 EUROSTAT Vækst i BNP http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/vaekst-i-bnp  
24 The World Bank, ”Household final consumption expenditure”, se ned , 01-05-2017   
   http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PRVT.KD.ZG?locations=DK&view=chart  

Nøgletal 
Årstal 

http://www.lett.dk/viden/faglige-nyheder/nyt-fra-ip-juni-2013/ny-dom-om-
http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/vaekst-i-bnp  
http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PRVT.KD.ZG?locations=DK&view=chart
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procent. Dette vidner om, at den danske økonomi er på vej tilbage i gear. Ser man yderligere på 

vækstprognoserne i IMFs World Economic Outlook fra jan 201725 forventes en gennemsnitlig BNP 

vækst i andre avanceret økonomier på 2,2 procent i 2016 og yderligere 2,4 procent i 2017og Dansk 

Erhvervs Økonomisk Prognose, juli 201631 vil man se, at der kan forventes BNP vækst på op til 1,5 

procent i 2017 trods vækst på 1,0 procent i 2016. Heraf kan man udlede, at markederne forventer 

fremgang i Dansk økonomi. 

 

• Privatforbrug 

Den gennemsnitlige procentvise udvikling i danskernes privatforbrug var i årrækken 2012 til 2016 

på 0,8 procent. Ser man imidlertid på 2010 til 2011 var gennemsnittet på 1,8 procent. Dette er en 

meget favorabel udvikling for dansk økonomi, da privatforbruget udgør en væsentlig del af 

Danmarks bruttonationalprodukt og i øvrigt ligger over vækstraten i BNP. 

 

• Inflation 

Tabellen viser Danmarks inflation målt ved årsstigning i forbrugerprisindekset for perioden 2012 til 

2016. Den gennemsnitlige inflation har været 0,92 procent i perioden og varierende mellem 2,4 

procent i 2012 og 0,3 procent i 2016. Ifølge nationalbanken forventes der ikke betydeligt højere 

prisstigning i 2017.26 På baggrund heraf er det vores vurdering, at der ikke er risiko for væsentligt 

ændret inflationsforhold på kort sigt, hvilket kan være relevant i Matas A/S’ strategivalg. 

 

• Real renteniveauet 

Bilag 5 viser de danske bankers udlånsrente og indlånsrente til ikke-finansielle selskaber. Der er 

overordnet set tale om et lavt renteniveau, hvilket er relevant i Matas A/S strategivalg.  

• Opsummering  
Som bekrevet ovenstående forventer markederne fremgang i dansk økonomi. Forholdene med lav 

inflation, lavt renteniveau og voksende privatforbrug er en favorabelt udvikling for Matas A/S, hvis 

løsningsforslagene drejer sig om langsigtede investeringer. I relation til før nævnte forventes der 

ikke væsentlige ændringer i markedsforholdene på kort sigt, hvorfor Matas A/S vil kunne basere sit 

strategivalgt på den nuværende situation dog under løbende hensyntagen til prognoser.  

                                                 
25 IMF, “World Economic Outlook Update”, january, 2017, pp. 7 
26 Nationalbanken sænker vækstskøn for 2016 og 2017, Business.dk http://www.business.dk/oekonomi/nationalbanken-
saenker-vaekstskoen-for-2016-og-2017-0, 14/9 2016. 

http://www.business.dk/oekonomi/nationalbanken-
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Privatforbrug og nettoomsætning (Dataanalyse-afsnit)  

Udviklingen over tid, fra 2. kvartal 2011 til 1. kvartal 2016, husholdningernes udgifter til forbrug 

samt Matas A/S’ nettoomsætning er beskrevet og analyseret i henholdsvis ovenstående afsnit og 

afsnittet om regnskabsanalyse. De to variable fremgår af nedenstående tabel med tid som �-værdi 

og beløb i millioner kroner som �-værdi. 

 

 
Figur 9.: DST og årsrapporter  

 

For at vurdere om der er sammenhænge mellem udviklingen i privatforbrug og Matas A/S’ 

nettoomsætning, har vi opstillet en lineær regressionsanalyse af de absolutte værdier for 

husholdningernes privatforbrug, �-værdi, I Danmark og Matas A/S’ nettoomsætning, �-værdi. 

Datagrundlaget i regressionsanalysen er opgjort i løbende priser med henblik på at analysere den 

værdimæssige udvikling fremfor den mængdemæssig udviklingen, der ellers analyseres ved brug af 

faste priser. Analyseperioden er den samme som i vores regnskabsmæssige analyse. 

 

 
Figur 10.: Regressionsanalyse 
 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
P.3 Udgifter til forbrug (hele økonomien) 1.384.000          1.416.000          1.427.000          1.454.000          1.483.000          
Nettoomsætning Matas A/S 3.097                  3.200                  3.345                  3.433                  3.426                  

y = 0,0036x - 1876,6
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Figur 2 viser hvor godt �-værdien forklares �-værdien. Den beregnede forklaringsgrad ��, der er et 

udtryk for forklaringsevnen, er 0,8525. Hvis r�= 1 er sammenhængen mellem variablene 

fuldkommen. Forklaringsgraden er tæt på 1, så kan vi konkludere, at der er en lineær sammenhæng 

mellem udviklingen i privatforbruget og Matas A/S’ nettoomsætning. 

  

Regressionslinjen har ligningen �= 0,0036�− 1876,6. Hældningskoefficienten � er 0,0036�. 

Hvilket medfører, at der for hver gang forklaringsvariablen, nettoomsætning, øges med 1 DKK, så 

vil responsvariablen, nettoomsætningen, stige med 0,0036 DKK. 

 

For statistisk at teste ovenstående opstiller vi nedenstående hypotese: 

H�: β�= 0 

H�: β�≠ 0 

Hvor β�er lig med funktionens koefficient. Beregninger i henhold til regressionsanalysen fremgår i 

bilagene27. Beregningerne viser blandt andet nedenstående: 

 
 

          95 procent konfidensintervaller 

  Koefficienter Standardafv. n. grænse ø. grænse 

Skæring -1876,630924 1243,635297 -5834,433479 2081,171631 

X1 0,003613 0,000868 0,000852 0,006375 
Tabel 1. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabellen viser et 95 procent konfidensinterval på regressionslinjens hældningskoefficient og 

konstantled. Den nedre grænse for hældningskoefficienten, X1, er 0,000852 og øvre grænse er 

0,006375. Nulhypotesen forkastes fordi 0 ligger uden for nedre og øvre grænseværdi. Det kan 

derfor konkluderes at der er signifikant sammenhæng mellem de to variable.  

 

Før at ovenstående regressionsmodel kan anvendes er der en række forudsætninger der skal være 

opfyldt. Først og fremmest skal være en sammenhæng mellem x og y variablen. Dette er 

dokumenteret tilfældet jævnfør ovenstående tabel og regressionsmodel.   

 

                                                 
27 Bilag 6: Hovedtal fra regressionsanalyse 
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Forudsætning nummer to er, at residualerne er normalfordelt. For at tjekke dette er der opstillet en 

normal-fraktil diagram over resudialerne for regressionsmodellen. Af figuren nedenfor fremgår det, 

at resudialerne er normalfordelt. 
 

 
 

Der er desuden et mønster i resudialdiagrammet, da der er årsagssammenhæng mellem 

privatforbrug og nettoomsætning. Da der er en stærk lineær sammenhæng ses der bort fra dette 

forhold. Ud fra ovenstående kontrol af de enkelte forudsætninger og udarbejdelsen af vores 

regressionsanalyse. kan vi konkludere, at nettoomsætning forklarer over 99 procent af udviklingen i 

privatforbruget.  
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2.2.3. Sociale og kulturelle forhold 

For at analysere sociale og kulturelle forhold, er der en række parameter der kan anvendes såsom 

f.eks. demografi uddannelsesniveau, indkomstfordeling, mobilitet på arbejdsmarkedet og livsstil og 

værdier, nedenfor vil der tages udgangspunkt i punkter vi finder relevante, hvorfor nogle områder 

vil være bedre beskrevet end andre.  

 

Som det tidligere er beskrevet, henvender Matas A/S i vid udstrækning til alle, det må dog vurderes 

at der er fra teenageårene og opefter. Set ud fra dette perspektiv må det vurderes at Matas A/S 

potentielle marked vokser, efter som vi i Danmark bliver flere og flere indbyggere og jævnfør 

Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning vil denne tendens fortsætte.    

Af befolkningspyramider vedlagt i bilagene nr. 7 med befolkningsfremskrivningen for henholdsvis 

2017 og 2024, ses det at der ikke er den store ændring i befolkningssammensætningen, dog ses der 

en lille stigning i de 25-39 årige, som kunne have interesse for Matas A/S fremtidige strategi.  

     

Som det tidligere er beskrevet i opgaven, har Matas A/S mange butikker godt fordelt mellem 

butikker i de store byer samt i de mindre byer. Hertil er det vores opfattelse, at Matas A/S direkte og 

største konkurrenter som f.eks. Salling og Magasin er placeret i de største byer. Dette sammenholdt 

med befolkningstilvæksten fordelt på kommuner, må det formodes, at Matas A/S vil komme i 

skærpet konkurrence med f.eks. Salling og Magasin. Befolkningstilvæksten er blandt de største i de 

byer, hvor disse holder til.   Nedenfor ses et danmarkskort med den formodede befolkningstilvækst i 

de danske kommuner, som kan anvendes til den fremtidige strategi for Matas A/S. 

 
Figur 11. Kort 
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Ændring i blandt andet livstil, uddannelsesniveau og indkomst er til en hvis grad alle med til at 

påvirke forbrugernes syn på Matas A/S og deres indkøbssvaner. Med udgangspunkt i afsnittet om 

købsadfærd må det vurderes, at de fysiske behov for danskere er opfyldt, hvorfor det mere er   

”sociale og egobehov” man søger opfyldt. Det er klart jo bedre det går i den danske økonomi, jo 

flere penge bliver der brugt på at få opfyldt disse behov, hvilket blandt andet fremgår af 3. 

kvartalsregnskab for Matas A/S, hvor salget af high-end beauty produkter var stigende. 28 Det er 

vores opfattelse at Matas A/S igennem tiden har været gode til at møde kunderne og derved opfylde 

deres efterspørgsel af produkter. Club Matas vurderes at kan have en stor betydning for fortsat at 

kunne imødekomme kundernes behov og efterspørgsel.  

 

2.2.4. Teknologiske og miljømæssige forhold 

Af teknologiske forhold er der ikke noget forhold, som har speciel betydning for Matas udover 

forhold, som har en generelt betydning for mange butikker som sælger på konsumentmarkedet. Der 

er både fordele og ulemper med den hurtigt voksende teknologiske udvikling. Udviklingen betyder 

bedre muligheder for at optimere interne systemer, herunder lagersystemer med videre, hvilket 

vurderes vigtigt, tildeles for at sikre lave priser, men også fordi der kun findes et centralt lager. I 

2010 investerede Matas A/S i sådan et system, som sikrede optimering af varebestillinger for de 

enkelte butikker samt en flercifret millionbesparing på koncern niveau. I takt konkurrencen i 

branchen har ændret sig, er der er således kommet flere trusler og muligheder for Matas A/S. Den 

lette adgang til nettet, og derved muligheden for blandt andet at sammenligne produkter, stiller store 

krav til Matas A/S strategi.  

 

Matas har et stort udbud af miljøvenlige produkter. Især de ”Stribede” produkter, som er Matas’ 

sundhedsorienterede og miljøvenlige linje, som ikke indeholder hverken parabener, phthalater 

eller farlige kemikalier, og hvor indholdsstofferne er deklareret tydeligt for forbrugerne. Disse krav 

håndhæves ved hjælp af et strengt regelsæt, som udleveres til Matas’ leverandører med instruktion 

om brug af indholdsstoffer og mærkning.  Den høje produktstandard er hovedårsagen til, at mere 

end 100 produkter af Matas’ egne mærker er blevet tildelt den Nordiske Miljømærkning 

”Svanemærket”. Matas er endvidere meget bevist om, at værne om miljøet og bruger mange 

ressourcer på området.   

                                                 
28Delårsrapport for 3. kvt. 16/17 regnskabet Matas A/S.   



Afgangsprojekt HD 1. del 29-5-2017 
Forår 2017 Aalborg Universitet 
 

Side 23 af 69 
 

3. Intern analyse 

3.1.Virksomhedsbeskrivelse29 

Matas A/S er en dansk butikskæde, som blev etableret i 1949, som en sammenslutning af 

selvstændige materialister: Materialisternes Aktieselskab. Formålet med at slå sig sammen var, at 

kunne lægge større indkøbsordre ved at fungere som én samlet indkøbsenhed og dermed opnå mere 

attraktive indkøbsvilkår. Matas-kæden består i dag af i alt 286 butikker fordelt rundt om i Danmark. 

Matas A/S ejer og driver selv 277 af kædens butikker samt webshoppen. De resterende 9 butikker er 

selvstændigt ejede og tilknyttet gennem en samarbejdsaftale. Matas har tidligere forsøgt at åbne 

nogle butikker i Sverige, men måtte lukke dem igen grundet manglende overskud.  

 

Matas kæden er Danmarks største detailkæde indenfor salg af skønhedspleje, personlig pleje og 

sundhed. Matas har en bred produktportefølje, som de selv kalder ”One-stop butikskoncept”. Dette 

er kendetegnet ved, at kunderne kun behøver at handle i Matas for at dække de behov, som 

kunderne har. I produktporteføljen finder man også Matas’ eget private label mærke ”Striberne”. 

 

Udover Matas konceptet driver koncernen 6 fysiske butikker og en webshop under navnet Stylebox. 

Stylebox sælger professionelle hår- og negleprodukter samt make-up og tilbyder behandlinger inden 

for disse områder i butikken.  

 

Matas har 2.500 ansatte i butikkerne og på hovedkontoret i Allerød. Matas har deres eget interne 

uddannelsesprogram og er den eneste danske virksomhed, som uddanner materialister. Ud af Matas’ 

ansatte er 70 procent uddannede eller under uddannelse til materialist. Det uddannede personale 

gør, at kunden oplever at få den rådgivning og vejledning, som der er behov for, hvorfor også 

Matas’ motto er: ”Det gode råd gør forskellen”. 

 

Matas blev i 2013 børsnoteret I regnskabsåret 2015/16 udgjorde omsætningen 3.426 mio. med et 

bundlinje resultat på 365 mio. mod året før på 340 mio. Det er således nogle solide overskud, som 

Matas generer og egenkapitalen ultimo 2016 vidner om en velkonsolideret egenkapital på 2.658 

mio. Matas lancerede i 2010 Club Matas, som er et loyalitetsprogram, der giver kunderne mulighed 

for at optjene point ved køb. Disse point kan man herefter købe produkter for. Ultimo 2016 var der 

1,6 mio. medlemmer af Club Matas, som endnu vidner om en høj kendskabsgrad.   
                                                 
29 www.matas.dk samt seneste årsrapport. 

www.matas.dk
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3.2. Regnskabsanalyse  

I følgende afsnit udarbejdes regnskabsanalysen for Matas A/S. Analysen udarbejdes for at få en 

bedre forståelse af Matas A/S økonomiske situation. Dette er ligeledes med til, at skabe et overblik 

over evt. muligheder for at skabe økonomisk vækst. Regnskabsanalysen er bilag 8. 

 

Til brug for regnskabsanalysen anvendes uddrag fra LARS-F modellen, dog i egen tilrettet 

rækkefølge. Nøgletallene er beregnet på baggrund af oplysninger for årsrapporten. Nøgletallene har 

vi selv beregnet for, at vide hvad der ligger bag tallene, således sammenligning med konkurrenter 

ligeledes er muligt. Der tages dog højde for eventuel forskydning grundet forskellige regnskabs-

perioder.30  

 

Ulempen ved regnskabsanalysen er, at den bygger på historiske data, den giver derved kun 

indikationer på hvilken retning virksomheden bevæger sig i. Matas A/S har skævt regnskabsår 

hvilket betyder de seneste regnskabstal er tilbage fra 31. marts 2016 og derved et stykke tid siden. 

Der vil i opgaven blive suppleret til delårsrapporten som løber frem til 31.12.2016. Hovedvægten i 

analysen lægges dog i årsrapporterne for at sikre de mest valide data, da delårsrapporter ikke har 

været underlagt revision.  

 

Informationer til regnskabsanalysen er primært hentet fra årsrapporten, med supplering af 

eventuelle relevante artikler. Regnskaberne er godkendt af statsautoriserede revisorer uden 

forbehold eller supplerende oplysninger, hvorfor regnskabstallene giver et ”retvisende billede” og 

anses derfor valide og reliable. 

 

Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund af konernes tal, hvori 271 af koncernens 291 butikker 

indgår (2015/2016 tal) derudover indgår de øvrige koncepter. jf. ”Årsrapporten 2015/2016 om 

Matas kort fortalt.” I nedenstående analyse benyttes tallene fuldt ud, der tages derved ikke højde 

for eventuelle øvrige salg samt salg i udlandet, da størstedelen af aktiviteten stammer fra Matas 

konceptet i Danmark. 31 

 

 

                                                 
30 Beregninger og nøgletal fremgår af bilag 6 
31 Årsrapporten igennem årene, fordeling af omsætningen. 
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I regnskabsåret 2013-2014 blev Matas A/S optaget på børsen ”NASDAQ OMX Copenhagen” i den 

forbindelse blev der d. 4. juni 2013 foretaget en ændring i kapitalstrukturen. Der skete en 

sammenlægning af de to tidligere aktieklasser. Der blev ligeledes udstedt fondsaktier for Dkk. 

261.409, samt foretaget et omvendt aktiesplit med ændring i den nominelle værdi per. aktie fra 0,10 

til 2,5 dkk. 32 

 

Matas A/S regnskab for 2012/2013 ”er aflagt i overensstemmelse med IFRS og danske formkrav 

pålagt børsnoterede selskaber.33 Igennem vores analyse af regnskaberne har vi ikke konstateret 

forhold eller ændringer i anvendt regnskabspraksis, som gør at de 5 årsrapporter ikke udviser 

”kontinuitet”, hvorfor vi mener de kan bruges som fornuftigt sammenligningsgrundlag.  

 

Rentabilitetsanalyse  

Afkastningsgrad 

Afkastningsgraden udtrykker virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital. 

Afkastningsgraden for Matas A/S har været forholdsvis stabil igennem de sidste 5 år, den er dog 

steget fra 8,07 procent i 11/12 til 9,78 procent i 15/16, svarende til 1,71 procentpoint eller 21 

procent. Afkastningsgraden må betegnes som fornuftig igennem hele perioden, set i forhold til 

markedsrenten + et risikotillæg. Hertil må vurderes at det er fordelagtigt at placerer sine penge i 

Matas A/S kontra et neutralt marked. 

                                                 
32 Matas A/S Årsrapport 2013/2014 side 50 
33 Årsrapporten 2012/2013, anvendt regnskabspraksis side 65.  
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For at få et bedre overblik er afkastningsgraden sammenlignet med konkurrenter nedenfor:  

 

 
Figur 12.: Egen tilvirkning og beregninger af tal fra henholdsvis Normal og Magasins 
årsrapport.  

Som det fremgår af ovenstående diagram, er Matas A/S afkastningsgrad yderst stabil dette tyder på 

en veletableret virksomhed.  Matas A/S afkastningsgrad er den laveste set på de sidste 2 

regnskabsår i forhold til konkurrenterne. Det direkte sammenligningsgrundlag eksisterer dog ikke 

da Normal og Magasin har andre produktkategorier hvor fortjenesten kan være væsentlig 

anderledes. Det må konkluderes at Matas A/S afkastningsgrad er fornuftig. Stigningen i 

afkastningsgraden skal henføres til en generelt forbedret aktivernes omsætningshastighed samt 

overskudgrad. Fra 2014/2015 til 2015/2016 skal stigningen i afkastningsgraden udelukkende findes 

i en lille stigning i aktivernes omsætningshastighed, da overskudsgraden var faldende. I 

nedenstående afsnit analyseres overskudsgraden samt indtjeningsevnen.  

 

Overskudsgrad og indtjeningsanalyse 

Matas A/S evne til at tjene penge pr. omsætningskrone, er udtrykt ved hjælp af overskudsgraden. 

Overskudsgraden har igennem de seneste 5 regnskaber været relativ stabil, med et niveau omkring 

14 procent. 14 procent vurderes fornuftigt set i forhold til fx Magasin hvis overskudsgrad ligger 

omkring 9 procent. 34 Overskudgraden er i løbet af de 5 år steget med 2,38 procent, hvor der i 13/14 

og 15/16 er et fald i set i forhold til året før.  

 
                                                 
34 Årsrapport 15/16 cvr: 58191213 (Magasin)  
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 For dybere forklaring i overskudsgraden er nedenstående indtjeningsanalyse foretaget:  

 

 
Figur 13. Graf 

Stigningen i omsætningen skal primært henføres til den generelle økonomiske vækst i samfundet, 

køb af associerede virksomheder samt lancering af nye koncepter. 35 

 

Som det fremgår af ovenstående diagram, følger vareforbruget omsætningens udvikling 

nogenlunde, af 15/16 fremgår det dog at dækningsbidraget er stigende. Den positive udvikling i 

dækningsbidraget skal som Matas A/S udtaler: henføres til optimeringer på indkøbssiden samt en 

øget indsats for at reducerede svind i butikkerne.36 Af diagrammet ovenfor ses at den negative 

udvikling i overskudsgraden i henholdsvis 12/13, 13/14 og 15/16 skal henføres til en væsentlig 

stigning i personaleomkostningerne, der for 12/13 og 13/14, skal henføres til øget lønninger samt 

bonusser ved børsnoteringen.37 For 15/16 skal forklaringen findes i ændrede interne regler 

vedrørende ansatte samt omlægning af centrallageret.  I Matas A/S seneste delårsrapport fremgår 

det ligeledes at lønningerne er for høje, og ledelsen er opmærksom herpå. Der er hertil igangsat 

                                                 
35 Årsrapporter fra Matas A/S, økonomiske beretninger for de forskellige år.  
36 Årsrapport 15/16 for Matas A/S, koncernens udvikling.  
37 Årsrapport 12/13 + 13/14 for Matas A/S, koncernens udvikling. 
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tiltag for at mindske personaleomkostningerne.38 De høje andre eksterne omkostninger i 12/13 

13/14 skal henføres til øget udgifter vedr. børsnotternering.39 

 

Aktivernes omsætningshastighed 

 
Figur 14. Tabel 

I Ovenstående diagram ses aktivernes omsætningshastighed, som har været stabil og i en konstant 

positiv udvikling. Den positive fremgang er på 16,3 procent. Aktivernes omsætningshastighed 

udtrykker hvor stor aktivitet virksomheden har skabt på baggrund af den investerede kapital. 

Aktivernes omsætningshastighed var i 15/16 på 0,64 gange, hvilket betyder, at for hver investeret 

krone, har man fået 0,64 kr. i omsætning. Set i forhold til blandt andet Magasin er aktivernes 

omsætningshastighed på 0,64 g lav, da Magasins er på 1,78 g i 15/1640. Den relative lave aktivernes 

omsætningsagtighed skal henføres til Goodwill som udgør over halvdelen af balancesummen. Til 

sammenligning kan det oplyses at varelagerets omsætningshastig i 15/16 udgør 6,09 g.  

 

Egenkapitalens forretning  

Egenkapitalens forrentning udtrykker ejernes forretning af de værdier de har bundet i 

virksomheden. Som det fremgår af bilag 6, er egenkapitalens forretning i løbet de 5 år steget med 

1,8 procentpoint svarende til 11 procent.  Det var kun i 13/14 hvor der var et lille fald i 

egenkapitalens forretning.   

                                                 
38 Delårsrapport for de 3 første kvartaler i regnskabsåret for Matas A/S 
39 Årsrapport 12/13 + 13/14 for Matas A/S, koncernens udvikling. 
40 Magasin Årsrapport 15/16  
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Gældsrenten  

Gældsrenten i Matas A/S er igennem perioden blevet væsentlig forbedret, med 2,17 procentpoint. 

således den i 15/16 var 1,64 procent. Den positive udvikling i gældsrenten skal henføres, til nye 

låneaftaler som sikrede variable lån, som har været positivt påvirket af et generelt lavere rente 

niveau i samfundet i de senere år. Matas A/S forhandlingsstyrke overfor leverandørne er stærk, som 

det tidligere er konkluderet i opgaven.  Dette kan medføre gode aftaler med leverandør, og derved 

lave omkostninger herved. En lav gældsrente, en afkastningsgrad der er over gældsrenten og en 

egenkapitals forretning der er over afkastningsgraden betyder at Matas A/S tjener på at arbejde med 

gæld. 

 

Soliditetsgraden 

Soliditetsgraden er i perioden konstant forbedret fra år til år, og i løbet af de 5 regnskabsår er den i 

alt forbedret med 12,55 procentpoint. Udviklingen i nøgletallet over perioden er et udtryk for, at en 

større del af Matas A/S aktiver er selvfinansieret, altså finansieret med egenkapital. Ifølge et 

soliditetshensyn er periodens udvikling acceptabel. Ud fra en tommelfingerregel om, at velkonsoli-

derede virksomheder bør have en soliditetsgrad på 30-40 procent, vurderes Matas A/S soliditetsgrad 

at være god. Set ud fra et rentabilitets perspektiv må det dog vurderes, at soliditetsgraden er for høj, 

og at der derved ville være logik i at finansiere med gæld, da de tjener på dette. Ud fra 

tommelfingerreglen om en soliditetsgrad på ≈ 30- procent, vil Matas A/S med uændret egenkapital 

på mio. kr. 2.658,3 i 2015/16 være berettiget til fremmed kapital på mio. kr. 6.202,7. Dette er en 

forøgelse af deres balancesum på mio. kr. 3545,7. Det er således vores vurdering, at ud fra et 

soliditetshensyn er der ikke betydelig indikation for faresignaler vedrørende koncernens 

selvfinansieringsgrad.  

Den berettigede fremmede kapital ved soliditetsgrad på 30 procent er beregnet således: 

2658,3/0,30=8.861→8.861−2.658,3=6.202,7 

 

Likviditetsgrad 

Likviditetsgraden for Matas A/S er i løbet af analyseperioden faldet med 20,29 procentpoint som er 

et fald fra 123,36 procent til 103,07 procent. Udviklingen er et udtryk for at Matas A/S kortfristede 

gældsforpligtigelser udgør en større del af omsætningsaktiverne end tidligere. Likviditetsgraden bør 

ud fra tommelfingerreglen udgøre mellem 100-150 procent, således man kan indfri sine kortfristede 

gældsforpligtigelser med omsætningsaktiver. Likviditetsgraden vurderes fornuftig. Faldet i likvidi-
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tetsgraden skal henføres til årene 13/14 og 14/15 og skyldes blandt andet et fald i likviderne samt 

fald i tilgodehavender fra salg, grundet overtagelse af butikker, tilbagekøb af egne aktier, betaling af 

udbytte samt betydelige betalinger til skat i forbindelse med en kildeskattesag. 41 

 

Overblik over seneste delårsrapport 

Delårsrapporten for de første 9 måneder, udviser gode takter efter bestyrelsens opfattelse. Bruttofor-

tjenesten er på niveau med sidste år, der er dog et fald i resultatet af primær drift som skal henføres 

til højere personaleomkostninger samt andre eksterne omkostninger. Der er en lille stigning i 

omsætningen, som blandt skal henføres til køb af associerede virksomheder, men ligeledes en vækst 

i salget af high-end produkter på 6 procent. 42 

 

Delkonklusion  

Regnskabsanalysen giver et overblik og udviklingen i Matas A/S finansielle stilling igennem 

perioden. Analysen vidner om en velkonsolideret virksomhed med en stabil økonomi. Der er tale 

om en virksomhed med en fornuftig afkastningsgrad samt overskudsgrad. Der dog i de seneste år 

bliver påvirket negativt af væsentlige stigninger i hovedsagligt personaleomkostningerne, men også 

eksterne omkostninger der viser en negativ tendens. Af analysen kan det ligeledes konkluderes, at 

Matas A/S tjener på at arbejde med gæld, dette sammenholdt med en høj soliditetsgrad giver gode 

muligheder for en evt. fremtidig finansiering til kommende projekter. 

 

3.3.Værdikædeanalyse 

Til analysen af Matas’ kernekompetencer anvendes delelementer fra teorien bag Porters værdikæde. 

Denne teori anvendes for at identificere de aktiviteter, der skaber værdi for forbrugeren. Oprindeligt 

er Porters værdikæde til brug for en produktionsvirksomhed. Da Matas er en detailvirksomhed er 

værdikædemodellen tilpasset hertil. Matas’ primære aktiviteter består således af indkøb, lager-

styring, marketing samt salg og service. 

 

Indkøb og lager 

Matas’ forretningskoncept består i høj grad af at have et bredt og dybt varesortiment, hvor særligt 

indkøb og lagerstyring er et vigtigt element heri. Matas indkøber sine produkter gennem mere end 

                                                 
41 Matas A/S Årsrapport år13/14 og 14/15  
42 Delårsrapport for 3. kvt. 16/17 regnskabet Matas A/S.  
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250 leverandører, både store og små, hvor de fleste består af langvarige samarbejder. Henvist til 

afsnittet i Porters har Matas en høj forhandlingsstyrke overfor leverandørerne, som kan sikre lave 

priser, som direkte mærkes hos slutbrugeren. Matas opnår ligeledes stordriftsfordele gennem deres 

indkøb. 

 

Håndteringen af flere hundrede leverandører kan blive uoverskueligt og kan få negative følger, hvis 

en eller flere varer mangler ude i butikkerne i længere tid. Matas har i dag fået effektiviseret 

samhandlen med leverandørerne, hvor næsten alle leverandører er koblet på Matas’ EDI-løsning. 

Ordredokumenter, fakturaer og følgesedler er blevet digitaliseret.43  Herudover har Matas investeret 

i et omfattende lagerstyringssystem, hvor der sker automatiske varebestillinger baseret på 

forecasting. It-løsningen, som er implementeret i alle kædens 286 butikker44, lagre data over antal 

og udløbsdato, men også statistikker over solgte varer. Hvorved dette giver mulighed for at indkøbe 

varer efter historik, eksempelvis ved sæsonsvingninger. 95 pct. af sortimentet er omfattet af denne 

fuldautomatiske varebestilling. Efter denne løsning er der kommet større tilfredshed ude i 

butikkerne, da forbrugerne ikke ofte støder på mangler, da lagerstyringssystemet gør, at der kan 

leves op til leveringstid og –sted. Endvidere giver det butikkens ansatte mere tid til at servicere 

kunderne.  Udover tidsbesparelser giver det lavere lagerbinding og fordele ved at kunne optimere 

sine ordrestørrelser fra centrallageret og herved også indkøbet hos leverandørerne, fordi man kender 

det kommende salg.45 

 

På Matas’ centrallager i Allerød sker der pakningen af varer og forsendelser af online-ordre.  

 

Matas har også deres egen produktserie ”striberne”, som i dag består af 650 forskellige varianter. 

Alle er udviklet af Matas, og størstedelen er produceret i Danmark. Mange af produkterne er uden 

mikroplast, MI, parabener, phtalater eller de 26 parfumestoffer, som er kendt for at være særligt 

allergifremkaldende. Matas’ stribeserie har i 2017 været på markedet i 50 år og er samtidig en af de 

bedst kendte og anerkendte private labels i Danmark.46 Private labels udgjorde 16 procent af 

omsætningen i 2015/1647. 

                                                 
43 Truecommerence study om Matas 
    https://www.truecommerce.com/dk-da/assets/pdfs/case-studies/TrueCommerce_Caseprocent20study_DK_Matas.pdf  
44  Matas’ hjemmeside www.matas.dk  
45 Automatisk varebestilling løfter Matas, 25. maj 2017 https://www.sas.com/da_dk/customers/matas.html  
46 ”kendte private label fylder rundt”, 21. april 2017 https://dhblad.dk/kendt-private-label-fylder-rundt-21/04-2017  
47 Matas Årsrapport 2015/2016, side 6 

https://www.truecommerce.com/dk-da/assets/pdfs/case-studies/TrueCommerce_Caseprocent20study_DK_Matas.pdf  
www.matas.dk
https://www.sas.com/da_dk/customers/matas.html  
https://dhblad.dk/kendt-private-label-fylder-rundt-21/04-2017  
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Marketing 

I skønhedsbranchen ses det, at konkurrencen er hård og marketing bliver et væsentligt element. 

Matas forstår at gøre sig synlig igennem mange forskellige markedsføringskanaler. Herunder kan 

nævnes tilbudsavis, Facebook, Instagram, Matas’ Webshop, TV-reklamer samt events i egne 

butikker. Matas’ tilbudsavis sendes hver anden uge ud til 2/3 dele af alle Danske hustande. Hertil 

understøttes Matas’ markedsføringsaktiviteter af Club Matas loyalitetsprogrammet, som pr. 31. 

marts 2016 havde mere end 1,6 mio. medlemmer. Hertil nævnes det, at 70 procent af danske 

kvinder mellem 18-65 år er medlem af Club Matas.48 

 

Club Matas’ mange medlemmer har i nyere tid fået adgang til mere individuelle tilbud, som er 

baseret på kundens købshistorik. Herudover optjener man point ved hvert køb, som kan bruges til at 

købe produkter for. Club Matas har ved udgang af 2016 18 partnere i Danmark, hvor der også 

optjenes point ved køb hos dem og de optjente point kan tillige bruges her.  

 

Matas har igennem deres årlange eksistens ført en markedsføringsstrategi der har ført til særdeles 

stærk brandværdi og høj kendskabsgrad. Kendskabsgraden blev i 2014 vurderet til at være 

98 procent. 49  Objektivt er det svært at forestille sig, at kendskabsgraden er blevet væsentligt lavere, 

hvorfor de 98 procent fra 2014 vurderes at være gældende nutidigt. Yderligere har europæiske 

forbrugere bedømt Matas på omdømme blandt europæiske detailvirksomheder og ender på en anden 

plads. Matas scorer topkarakterer på produkter, service og ansvarlighed.50 

 

Salg og service  

Matas har som den eneste detailkæde deres eget godkendte uddannelsesprogram, der uddanner 

materialister. Matas’ medarbejdere i butikkerne er veluddannede til at kunne give råd og vejlede 

kunderne. Dette er også et af deres mottos: ”Det gode råd gør forskellen”. Det er ligeledes her de 

adskiller sig fra nogle af konkurrenterne, da nogle konkurrenter ikke har uddannede medarbejdere i 

branchen fx Normal, supermarkeder og hypermarkeder. 

 

                                                 
48 Matas Årsrapport 2015/16, Ledelsesberetningen, side 4. 
49 http://medwatch.dk/Sygdom___Sundhed/article7049033.ece Af Ritzau Finans udgivet 24/9 2014 
50 http://www.detailfolk.dk/detailnyheder/matas_til_tops_i_europisk_omdmme-undersgelse.html Undersøgelse 
foretaget af Reputation Institute. Udgivet d. 27/3 2015 

http://medwatch.dk/Sygdom___Sundhed/article7049033.ece Af Ritzau Finans udgivet 24/9 2014 
http://www.detailfolk.dk/detailnyheder/matas_til_tops_i_europisk_omdmme-undersgelse.html Unders�gelse 
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Som nævnt tidligere er kendetegnet ved Matas et bredt og dybt produktsortiment indenfor 

skønhedspleje, personlig pleje, sundhed samt problemløsende husholdningsprodukter. Inden for de 

forskellige kategorier er der forskellige varemærker og prisniveauer. Dette betegner Matas som et 

unikt One-stop butikskoncept, som gør, at kunderne kan handle flest mulige produkter i Matas’ 

butik uden at skulle handle hos Matas’ konkurrenter.  

 

Matas kan i dag, ud fra kundens præferencer, købs- og digitale adfærd tilbyde en individuelt 

tilpasset kundeoplevelse. Ved at øge relevansen for den enkelte kunde, er det med til at styrke 

loyaliteten. Denne strategi kalder Matas for Omnichannel markedsføringsstrategi.  

 

Kernekompetencer og konkurrencefordel  

Matas’ aktiviteter i værdikæden belyser kernekompetencerne, som er med til at opnå konkurrence-

fordele og tilfører værdi fremadrettet. En kernekompetence skal være svær at efterligne af 

konkurrenter, netop for være værdiskabende for kunderne.  

 

Matas har igennem årene har opnået så stærk en brandværdi, at vi vurderer, at kernekompetencen i 

Matas at være indenfor salg og service. Det er svært for konkurrenterne at opnå den samme 

kendskabsgrad, som Matas har opnået. Samtidig kan det være svært at leve op til samme service og 

rådgivning, som kunderne kan få i en Matas butik. Samtidig har Matas igennem deres Club Matas 

fået opbygget en loyalitet hos kunderne. 

 

Matas’ forhandlingsstyrke overfor leverandørerne vurderes også at være en kernekompetence, da 

det er her, at stordriftsfordele og konkurrencedygtige priser til kunderne, skabes igennem. 

Endvidere er det brede og dybe varesortiment, det såkaldte ”one-stop” forretningskoncept med til at 

skabe værdi hos kunderne. Dette sammenholdt med førnævnte kompetencer vurderes at skabe en 

vedvarende konkurrencefordel, som indtil nu har skabt Matas stærke markedsposition med særdeles 

høj kendskabsgrad og brandværdi. 
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3.4.Parametermix  

Parametermix-analysen har fokus på produkt og pris parametrene. Formålet med parametermix-

analysen er at vurdere hvilke parametre, som Matas har fokus i deres strategivalg.  

 

Product 

Matas’ sælger produkter indenfor 4 produktgrupper, herunder Beauty, Vital, Material og MediCare. 

Beauty shoppen består af et bredt udvalg af produkter og forskellige prisklasser indenfor kosmetik, 

hudpleje, kosmetik og hårpleje, som kan dække kundernes luksus- og hverdagsbehov. Beauty-

produkterne udgjorde 74 procent af omsætningen i 2015/16. Vital shoppen består af produkter inden 

for mineraler, vitaminer, kosttilskud og naturlægemidler. Omsætningen i denne gruppe udgjorde 11 

procent i 2015/16. Material gruppen af produkter omfatter et sortiment af husholdningsprodukter, 

produkter til personlig pleje, babypleje og sportsrelaterede produkter. Salget fra Material udgjorde i 

2015/16 8 procent af omsætningen. MediCare-gruppen tilbyder en række produkter indenfor 

håndkøbsmedicin og sygeplejeprodukter. Salget udgjorde 6 procent af den samlede omsætning i 

2015/16.51 

 

Matas er den eneste detailkæde, hvor man kan aflevere tomme flasker til genbrug. Matas’ service 

bør også nævnes under ”product” i parametermixet, da servicen til det enkelt købte produkt har en 

stor betydning. I Matas kan man få vejledning og rådgivning om de enkelte produkter. Eksempelvis 

i Matas’ high-end kategorier er det særligt  

 

Price 

Matas har produkter i alle prisklasser, både high-end og discount. Det nyeste priskoncept indenfor 

lavpris-produkter kaldes ALTID, som står for ”Altid fast lav pris”. Det er et koncept, som skal sikre 

at danskerne altid kan finde tilbud på flere af de mest anvendte produkter indenfor personlig pleje, 

fx tandpasta, deodoranter og shampoo. Det er ikke en selvstændigt mærke, men en udvalgt 

produktportefølje, som sælges til en fast lav pris. Dette antages at være modsvaret til discountkæden 

Normal A/S’ lave priser, som har givet Normal A/S en god plads i branchen.52  

 

                                                 
51 Matas Årsrapport 2015/16, Ledelsesberetningen, side 5 og 6 
52 Matas sender nyt discountkoncept på gaden 

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/317411/matas_sender_nyt_discountkoncept_paa_gaden.html   

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/317411/matas_sender_nyt_discountkoncept_paa_gaden.html   
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Matas har indenfor deres eget mærke Striberne særligt fokus på mersalg. Man ser i Matas’ 

tilbudsaviser at for at opnå de gode mængderabatter og tilbudspriser, er der krav om merkøb. Det 

fremgår af tilbudsaviserne, at der oftest reklameres med eksempelvis ”3 for 2”, hvor man betaler for 

to produkter og får det sidste med ’gratis’.   

 

For at drage paralleller til Normal A/S er deres priser altid fast på det enkelte produkt. Her betaler 

du en fast lav pris og der er ingen krav om merkøb. I Normal A/S kan man ikke købe produkter i 

store mængder.53 

 

Place (distribution) 

Matas’ butikker er placeret på lokationer, som er tæt befærdet. Butikkerne er placeret i størstedelen 

af alle byer med en gågade eller et storcenter og er i de største danske byer repræsenteret med mere 

end én butik. Det gør Matas i høj grad synlig for alle i den danske befolkning.  

 

Indretning lejede lokaler ses i Matas’ regnskab, som en væsentlig post set i forhold til grunde og 

bygninger. Det vidner om, at Matas ikke ejer ejendomme/lokaler selv udover lagerbygningen. Det, 

at Matas i høj grad anvender lejede lokaler, gør det mere fleksibelt at flytte forretning til bedre 

beliggenheder og derved ikke binde sig i grunde og bygninger (risiko). 

Med Matas’ 291 butikker kræver det væsentlige ordrestørrelser for at fylde hylderne op med 

leverandørernes produkter. Med dette og gennem langvarigt samarbejde har Matas opnået 

fordelagtige indkøbspriser, som kunderne får glæde af. 

 

                                                 
53 Samme kilde som sidste fodnote.  
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Figur 15. Screenshot fra Matas’ hjemmeside under ”Find butik” 25-05-2017. 

 

Promotion 

Matas primære promotion-indsats er Club Matas, som kan bruges til at tilrettelægge virksomhedens 

øvrige promotion-indsatser.54 Virksomheden reklamerer løbende gennem diverse annoncering og 

øvrige sales promotion tiltag. Herudover foregår der en vis grad af personligt salg i butikkerne. 

                                                 
54 ”Data fra 1,6 millioner kunder booster Matas’ kundeklub”, af computerworld 

https://www.computerworld.dk/art/237240/data-fra-1-6-millioner-kunder-booster-matas-kundeklub-it-handler-ikke-

laengere-om-backoffice-men-om-frontoffice-og-moedet-med-kunden  

https://www.computerworld.dk/art/237240/data-fra-1-6-millioner-kunder-booster-matas-kundeklub-it-handler-ikke-
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3.5.Konkurrence- og vækststrategier  

Matas’ vision er, på baggrund af sit stærke brand og ledende markedsposition inden for salg af 

skønhedspleje, personlig pleje og sundhed, at skabe yderligere vækst og udvide aktiviteterne til 

beslægtede produkt- og ydelsesområder. Matas vil have kunden i centrum og således være 

markedets absolut førende omnichannel detailvirksomhed indenfor deres branche. Dette vil Matas 

opnå med følgende: 

- Udvikle og øge værdien af Club Matas loyalitetsprogram 

- Styrke Matas’ butiksnetværk og udtryk 

- Udvikle Matas’ webshop 

- Ekspansion af Stylebox konceptet 

- Sortimentsudvikling 

- Langsigtede muligheder på det danske apoteksmarked 

- Øget pris- og rabateffektivitet 

- Fokus på værdiskabelse og aktionærafkast55 

Matas' mission er: "Vi vil hjælpe vore kunder med at have det godt, se godt ud og være i godt humør 

– for rimelige penge."56 

 

Med ovenstående vision og mission er det vores vurdering, at Matas’ vækststrategi i Ansoffs 

vækstmatrix klassificeres som markedspenetrering. De ønsker at udvikle Club Matas loyalitets-

programmet for at øge salget til de nuværende kunder, herunder også de andre ovenstående tiltag, 

hvorpå den måde at opnå større markedsandele. Man kan tale om, at konceptet Stylebox er under 

vækststrategien diversifikation, da der er tale om et nyt produkt eller ny service, som henvender sig 

til den nuværende målgruppe, men også til en ny målgruppe. Stylebox tilbyder fx behandlinger 

indenfor hår, negle og make-up som udføres af uddannede frisører, negleteknikere og makeup 

artister. Dette kendetegner en horisontal diversifikation.  Matas’ mission relaterer sig også til at 

Matas’ konkurrencestrategi er omkostningsleder. Matas er omkostningsleder med deres store 

markedsandel, som kan siges at være opnået gennem en effektiv styring af værdikæden herunder 

stordriftsfordele. Matas ønsker at tilbyde en unik service og rådgivning i butikkerne, som også 

differentierer sig fra konkurrenterne. Man kan derfor argumentere for, at Matas på denne del er 

placeret under differentiering. 

                                                 
55 Matas Årsrapport 2015/16, side 7-8 
56 https://www.matas.dk/organisation, 25-05-2017 

https://www.matas.dk/organisation, 25-05-2017 
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4. SWOT-Analyse 

Analysen er foretaget på baggrund af fundne delkonklusioner fra ovenstående brancheanalyse, om 

markedet for personlig pleje i Danmark og virksomhedsanalyse om Matas A/S. 

 

Stærke sider Svage sider  

• Brandværdi  

• Club Matas (Loyalitetsprogram) 

• God forhandlingsstyrke overfor 

leverandører 

• Fornuftig finansielle stilling 

• God markedsposition 

• Dyb og bred produktportefølje 

• Kompetente medarbejdere 

• Egen uddannelse 

• Stordriftsfordele  

 

•  Lav risiko spredning  

• Begrænset digitalstrategi 

• Stigende personaleomkostninger 

• Stagnerede markedsposition 

 

Muligheder Trusler 

• Lempelse i apotekerloven 

• Ændring i forbrugeradfærd 

• Digitalisering 

• Øget interesse for sundhed 

• Strukturelle ændringer i 

befolkningspyramiden 

• Høj konkurrenceintensitet (Pris) 

• Online konkurrence 

• Fortsættende urbanisering 

 

Figur 16.: SWOT-Analyse 

 

Interne forhold 

På baggrund af SWOT-analysen er det vores vurdering, at Matas A/S’ stærkeste side er deres 

brandværdi, herunder selskabets kendskabsgrad på omtrent 98 procent, samt deres loyalitets-

program Club Matas. Matas A/S’ stærke sider medvirker til at opnå butikkens konkurrencemæssige 

position på markedet samt værdiskabelsen for forbrugerne.  I øvrigt vurderes det, at Matas A/S’ 

finansielle stilling er solid samt soliditetsgraden på 50,01 procent berettiger til eventuelt 
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gældsstiftelse til finansiering af større investeringer.  Matas A/S’ svageste sider er deres begrænsede 

digitalstrategi og stigende personaleomkostninger, hvorfor selskabets risikospredning i relation til 

markeder og salgskanaler vurderes til lav.  Opsummeret betyder dette, at Matas A/S til trods for 

deres favorable markedsposition er særdeles afhængige af omsætningen fra deres fysiske butikker, 

hvilket på sigt er risikofyldt med de nuværende tendenser. 

 

Eksterne forhold 

Matas A/S muligheder udspringer i høj grad af demografiske samt sociokulturelle ændringer i 

samfundet. Herunder ændringer i digitalisering og forbrugeradfærd vedrørende foretrukne salgs-

kanaler. Denne udvikling giver mulighed for at opnå bedre positionering på markedet, hvis man 

reagerer rettidigt på tendenserne. Derfor er denne udvikling ligeledes en trussel, hvis man ikke er 

omstillingspart med en digitalstrategi.  Den øgede digitalisering medfører ligeledes, at omtale 

spreder sig hurtigere, hvilket giver god mulighed for markedsføringstiltag, der udnytter udviklingen. 

Matas A/S’ trusler er derimod den høje konkurrenceintensitet særligt på pris-parameteret. 

 

Delkonklusion 

SWOT-analysens stærke og svage sider viser, at Matas A/S er en veletableret virksomhed med 

stærkt positionering i branchen. I tillæg hertil vurderes Matas A/S finansielle stilling som solid og 

soliditetsgraden på 50,01 procent berettiger til eventuelt gældsstiftelse til finansiering af større 

investeringer. Til besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålet ”Hvilke initiativer kan Matas igangsætte 

for at fremme sin markedsposition” kan der derfor foreslås rimelige investeringsinitiativer uden at 

tilsidesætte Matas A/S finansielle stilling væsentlige. SWOT-analysens eksterne forhold viser 

interessante tendenser med ændringer i forbrugeradfærd og digitalisering, som bør udnyttes rettidigt 

af Matas A/S for ikke at blive en fremtidig trussel.  

 

I efterfølgende afsnit er der udarbejdet en TOWS-analyse. TOWS-Analysen bruges til at opsum-

mere og vurdere Matas A/S’ stærke sider, svage sider, muligheder samt trusler for på den måde at 

kombinere de enkeltstående vurderinger med henblik på at udarbejde relevante og kvalificerede 

løsningsforslag herunder bud på strategiske initiativer til løsning af problemformuleringen ”Kan 

Matas A/S fremme sin markedsposition på et voksende marked”. 
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5. Problembehandling 

5.1. TOWS-analyse 
 

 Interne forhold 

Stærke sider 
• Brandværdi  
• Club Matas 

(Loyalitetsprogram) 
• God forhandlingsstyrke 

overfor leverandører 
• Fornuftig finansielle 

stilling 
• God markedsposition 
• Dyb og bred 

produktportefølje 
• Kompetente 

medarbejdere 
• Egen uddannelse 
• Stordriftsfordele  

 

Svage sider 
• Lav risiko spredning  
• Begrænset digitalstrategi 
• Stigende 

personaleomkostninger 
• Lejede lokaler 
• Stagnerede 

markedsposition 
 

 

E
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Muligheder 
• Lempelse i apotekerloven 
• Ændring i 

forbrugeradfærd 
• Digitalisering 
• Øget interesse for 

sundhed 
• Strukturelle ændringer i 

befolkningspyramiden 

(SO) Strategiske tiltag 

• Markedspenetration 

• App som salgskanal 

 

(WO) Strategiske tiltag 

• Markedsudvikling 

(Geografisk)  

• Produktudvikling 

(Forretningsområder) 

• App som salgskanal 

 

 

Trusler 
• Høj 

konkurrenceintensitet 
(Pris) 

• Online konkurrence 
• Fortsættende 

urbanisering 
 

(ST) Strategiske tiltag 

• Markedsudvikling 

(Geografisk)  

• Diversifikation 

(Udnytte stordrifts- 

fordele i andre 

henseender) 

 

(WT) Strategiske tiltag 

• Markedsudvikling 

(Geografisk) 

• Produktudvikling 

(Forretningsområder) 

• App som salgskanal 
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TOWS-analysen viser overordnet set, at implementering af en forbedret App som salgskanal, vil 

være et strategisk tiltag der både udnytter virksomhedens stærke sider og muligheder, medens 

virksomhedens svage sider og trusler reduceres. Implementering af den nye salgskanal, kan 

beskrives som markedsudvikling herunder udvikling af distributionsformer ifølge Ansoffs 

vækstmatrice. Ligeledes vil implementering af shop-in-shop konceptet være et andet strategisk 

tiltag der både udnytter virksomhedens stærke sider og muligheder, medens virksomhedens svage 

sider og trusler reduceres, medens virksomhedens svage sider og trusler reduceres. Shop-in shop 

konceptet kan beskrives som horisontal diversifikation ifølge Ansoffs vækstmatrice. 

 

Af andre løsningsforslag, der fremgår af TOWS-analysen kan fremhæves 1. Markedspenetration 

herunder fastsættelse af indsats på pris og promotion parametrene, 2. Produktudvikling herunder 

produktlinjeudvidelser af eksempelvis privat labels og 3. Diversifikation herunder etablering i 

beslægtede brancher med henblik på at udnyttelse stordriftsfordele samt opnå risikospredning. 

 

I projektrapportens efterfølgende afsnit bearbejdes løsningsforslagene ”App som salgskanal” og 

”Shop-in-shop”. På baggrund af ovenstående TOWS-analyse er det vores vurdering, at Matas A/S 

gennem netop disse løsningsforslag vil hensigtsmæssigt kunne fremme kædens markedsposition på 

markedet for personlig pleje i Danmark. 

 

5.2. Markedsudvikling 

5.2.1 Beskrivelse og købsadfærd 

Matas’ app har mere end 300.000 aktive brugere57, hvilket kun svarer til knap 18-19 % af deres 

medlemmer af Club Matas. Vi vil komme med et løsningsforslag, der gør appen mere attraktiv med 

flere fordele, men også en udvikling af appen, således den har funktioner, der kan skabe merkøb hos 

brugerne.  

 

Tidligere brugte man sit Club Matas-kort, som man fik scannet ved kassen for at opnå point. Nu er 

de begyndt at meddele i butikkerne, at man ikke længere kan bruge kortet til scanning af point, men 

at man skal hente appen. På denne måde forventer Matas, at de aktive brugere vil stige løbende. 

Hvis man derimod i butikkerne er bedre til at fortælle kunderne, om de fordele som appen har - eller 

vil få igennem vores løsningsforslag, vil dette kunne have større effekt på downloads af appen. 
                                                 
57 Matas Delårsrapport 1. halvår2016/17 
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Som beskrevet tidligere er mobiletransaktioner herunder apps steget eksplosivt og forventes at stige 

endnu mere. Det er derfor et område, hvorpå Matas bør og kan effektuere /udnytte med deres mange 

Club Matas medlemmer.  

 

Vores løsningsforslag omhandler at appen skal udvikles, således købshistorik på medlemmerne 

udnyttes mere optimalt. For at styrke loyaliteten hos kunderne, skal købshistorikken anvendes i den 

forstand, at forbrugerne skal have bedre individuelle tilbud. De individuelle tilbud skal komme som 

push-notifikationer58 på mobilen. Tilbuddene skal udformes ud fra de produkter, som kunden køber 

mest. Dette koncept er set succesfuldt i Dagligvarekæden Meny59. Vider bygningen af dette koncept 

på Matas’ app er, at der skal implementeres rabattrin ud fra forbrugerens mest købte produkter. Jo 

flere gange forbrugeren køber produktet, jo billigere vil det blive. Push-notifikationerne skal sikre, 

at forbrugeren får viden om nyt rabattrin. Rabatstigninger ved genkøb vil styrke loyaliteten hos 

forbrugerne, da de vil være mere tilbøjelige til at købe produktet hos Matas igen, da de ved, at der 

vil kunne opnås yderligere rabattrin. Der skal være en grænse for rabat på produkter.  

 

Det skal implementeres at rabattrin udløber, hvorefter push-notifikationer skal sikre, at forbrugeren 

får at vide, at rabatten udløber. Dette vil kunne skabe en effekt på oftere genkøb, fordi forbrugeren 

vil opretholde sit rabattrin. Der henvises herunder til afsnit om købsadfærd, hvor det nævnes, at 

købsprocessen for majoriteten af Matas’ produkter er rutinepræget. Netop dette vurderes, at styrke 

idéen om, at implementering af rabattrin på rutinepræget genkøb vil skabe meromsætning for 

Matas.   

 

Vedrørende købsadfærd vurderes App at blive taget godt imod af Matas A/S’ kunder. App følger de 

overordnede globale trends med øgede antal mobiltransaktioner. Købsadfærden peger i denne 

retning pga. nemhed i at bestille produktet gennem sin telefon.  

 

 

                                                 
58 Meddelelse der popper op på din skærm, som en SMS  
59 22. oktober 2015, Søren Dilling http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/indkoeb/art5607764/Dankortet-bliver-

supermarkedsk%C3%A6des-nye-rabatkort  

 

http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/indkoeb/art5607764/Dankortet-bliver-
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5.2.2 Logistik 

Drift af Matas A/S’ App som salgskanal vil påvirke Matas A/S’ logistiske effektivitet, da der alt 

andet lige vil ske en gradvis overgang fra leveringen finder sted i Matas A/S’ butikker til levering 

på kundens hjemmeadresse eller nærmeste posthus. Logistisk effektivitet er en afvejning i mellem 

følgende leveringsserviceparametre og logistik omkostninger. Parametrene er opstillet nedenfor: 
 

Leveringsservice 

Leveringstid 

Lagerservicegrad 

Leveringstidsoverholdelse 

Leveringsfleksibilitet 

Leveringsinformation 

Logistikomkostninger 

Lageromkostninger 

Transportomkostninger 

Emballage- og håndteringsomkostninger 

Administrative omkostninger 

Mangelomkostninger 
Figur 17. Logistisk effektivitet. 

 

Flere af ovenstående parametre er i højere eller lavere grad irrelevante i relation til Matas A/S, hvor 

leveringen til køber hovedsageligt foregår i butikken (ingen distribution ud til kunden) udover 

salget fra deres hjemmeside, som udgør en mindre procentdel af salget. Konceptet vil derfor have 

betydelige indflydelse på Matas A/S’ leveringsservice gennem påvirkning af leveringstid og 

leveringsinformation såvel som lagerservicegrad. Hvis leveringstiden defineres som tiden køber 

benytter i butikken, vil denne mindskes drastisk til købers favør. Konceptet vil modsætningsvis 

sætte væsentlige krav til Matas A/S’ leveringsinformation, hvis leverservicegraden skal bevares. I 

tillæg hertil må det antages, at kunderne i lavere grad vil kunne gå forgæves efter en varer, hvorfor 

Matas A/S’ lagerservicegrad vil blive forbedret som følge af konceptet. 
 

Konceptet vil alt andet lige reducere Matas A/S’ logistikomkostninger som følge af faldende 

personaleomkostninger (håndteringsomkostninger). Konceptet vil foruden at forøge nettoom-

sætningen gennem forbrugernes præference for den forbedrede leveringsservice, vil konceptet 

kannibalisere salget gennem den sædvanlige distributionskanal (fysisk butik). Håndterings- og 

administrationsomkostningerne forventes i den relation lavere ved drift af app end ved traditionel 

butiksdrift. Konceptet vil derfor øge Matas A/S’ produktivitet målt ved salg pr. arbejdstime. 

Effekten på den logistiske effektivitet bliver således, at leveringsservicen vil falde, men logistik-

omkostninger vil falde forholdsvis mere, hvilket i alt forbedre den logistiske effektivitet. 
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5.2.3 Prisoptimering og –differentiering 

I vores løsningsforslag ønsker vi at kigge på videreudvikling af Matas’ 

App, således man kan foretage køb herpå og dermed åbne døren for en ny 

salgskanal. Herudfra vil vi kigge på prisoptimering på et af Matas’ 

produkter og får at vælge et af deres mest almindeligt solgte produkter, har 

vi valgt bodylotion. Beregningerne i afsnittet skal afgøre om markederne 

kan adskilles. Markederne defineres som fysisk butik og App.  

 

Ved salg af bodylotion er der tale om monopolistisk konkurrence, da der 

findes mange udbydere af bodylotion og samtidig har forbrugerne har 

præferencer for bodylotion. Eksempelvis præferencer for duft, konsistens, 

mærker og emballage.  

 

I regnskabet for 2015/16 fremgår det, at der er 22,7 mio. transaktioner om året, hvilket svarer til 

62.192 transaktioner/kunder om dagen.60 Vi ved at Beauty, hvorunder bodylotion tilhører, udgør 71 

procent af omsætningen. Det er i kroner, men vi vurderer at vi kan bruge de 71 procent af transak-

tionerne, til at skønne antal af transaktioner indenfor Beauty. 71 procent heraf udgør 44.156 

transaktioner, hvor det skønnes at 3 procent af transaktioner er køb af bodylotion. Det svarer til køb 

af 1.324 stk. bodylotion om dagen. Det anvendes som forudsætninger i den følgende beregning.  

 

Vi anvender prisen fra Matas’ eget mærke Striberne, hvor en bodylotion koster 55 kr. Købet ved 

denne pris er anslået til 1.324 stk. pr. dag. Hvis prisen stiger med 30 procent til 71,50 kr., så 

vurderes det at der kun vil blive købt 530 stk. body-lotion, da der er høj priskonkurrence indenfor 

bodylotion og forbrugerne vil væl-ge et andet mærke.  

 

For at beregne funktionen af ovenstående forudsætninger beregnes formlen for a og b.  

Punkt 1: (55, 1.324) 

Punkt 2 (71,50, 530) 

 

 

 
                                                 
60 Matas Årsrapport 2015/16, Kvartalsoversigt, side 77 

Figur 18.: Produkt 
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�= ��−��
��−��= 71,50 − 55

530 − 1.324 = −0,021	 

�= ��−�∙��= 55 −(−0,021)∙ 1.324 = 82,80 

 

Prisfunktion: p(x)= -0,021x + 82,80 

GROMS = f(x)= -0,042x + 82,80 

 

Vores GROMK beregnes ud fra et dækningsbidrag på 53 procent61. Den oprindelige salgspris er 55 

kr., hvoraf momsen fratrækkes og vi har 44 kr. tilbage. Dækningsbidrag af 44 kr. er 23,30 kr., som 

er vores bedst mulige skøn på en GROMK.  

 

GROMK = 23,30 

 

−0,042�+ 82,8 = 23,3 

−0,042�= −59,5 

�= 1,416 stk.  

�(1.416)= −0,042(1.416)+ 82,80= 53,06 kr. 

Ved ovenstående prisoptimering findes den optimale sammensætning af pris og mængde ved 1.416 

stk. til en pris på 53 kr.(afrundet)  

 

                                                 
61 Matas Årsrapport 2015/16, Resultatopgørelse 



Afgangsprojekt HD 1. del 29-5-2017 
Forår 2017 Aalborg Universitet 
 

Side 46 af 69 
 

 
Figur 19 

Ovenstående prisfunktion viser en faldende afsætningskurve, hvilket også kendetegner 

markedsformen monopolistisk konkurrence, som er nævnt tidligere i afsnittet. 

Priselasticitet: 

��= 53
53 − 82,8 = 1,78 

Priselasticiteten viser en elastisk efterspørgsel, hvor ændringen efterspørgslen er stærkt påvirket af 

prisen.  
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Dækningsbidrag - Fysisk Butik  

Omsætning      75.048,00  

GROMK      32.992,80  

DB i alt         42.055,20  
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Forudsætninger for App 

På Matas’ webshop er prisen den samme, som i butikkerne, hvorfor vi forudsætter at priserne på 

appen er den samme, som for ovenstående eksempel i den fysiske butik. Vi antager, at der sælges 

60 bodylotion om dagen ved en pris på 55 kr., men stiger prisen til 71,50 kr., vil afsætningen falde 

til 5 stk.  

 

For at beregne funktionen af ovenstående forudsætninger beregnes formlen for a og b.  

Punkt 1: (55, 60) 

Punkt 2 (71,50, 5) 

 

�= ��−��
��−��= 71,50 − 55

5 − 60 = −0,3	 

�= ��−�∙��= 55 −(−0,3)∙ 60 = 73 

 

Prisfunktion: p(x)= -0,3x + 73 

GROMS = f(x)= -0,6x + 73 

GROMK = 23,30 

 

−0,6�+ 73 = 23,3 

−0,6�= −49,7 

�= 82,8 stk.  

�(83)= −0,3(83)+ 73= 48,16 kr. 

 

Ved ovenstående prisoptimering findes den optimale sammensætning af pris og mængde ved 83 stk. 

til en pris på 48 kr.(afrundet)  
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Figur 20 

 

��= 48
48 − 73 = 1,92 

 

Priselasticiteten for appen viser en elastisk efterspørgsel, som er stærkt påvirket af prisen.  

  

Dækningsbidrag - App   

Omsætning        3.984,00  

GROMK        1.933,90  

DB i alt           2.050,10  

 

Vi ønsker herefter at kigge på problemstillingen, om man kan adskille disse to markeder, hvilket vi 

anvender beregningerne indenfor prisdifferentiering til.  
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Prisdifferentiering  

Hvis man ønsker at sælge samme vare til to forskellige markeder, men til en forskellig pris. Man 

ønsker altså at prisdifferentiere. For at dette skal kunne lade sig gøre, er der tre forudsætninger 

herfor. De er følgende: 

- Der skal være forskellig priselasticitet 

- Markederne skal kunne holdes adskilt 

- Konkurrenternes prispolitik må ikke stå i vejen 

 

Ved tidligere beregninger af priselasticiteten ses det, at priselasticiteten i henholdsvis fysisk butik 

og på appen, er den samme. Det vurderes derfor, at man ikke kan prisdifferentiere på fornævnte 

markeder. Det antages også, at forbrugerne er de samme i den fysiske butik og på appen, hvorfor 

forbrugerne vil købe det på den salgskanal, hvor det er billigst. Når prisdifferentiering ikke er en 

mulighed, foretager man beregninger for sammenlægning af markederne. 

 

Sammenlægning af to markeder: 

Fysisk butik:    App: 

p(x): -0,021x + 82,8   p(x): -0,3x + 73  

x isoleres i ovenstående ligninger 

-0,021x = 82,8 – p(x)    -0,3x = 73 – p(x) 

x = 3.943 – 48p(x)   x = 243– 3p(x) 

 

Begge x-ligninger lægges sammen: 

3.943 – 48p(x) + 243 – 3p(x)  

x= 4.186 – 51p(x) 

p(x) isoleres 

-51p(x) = 4.186 – x  

p(x) = -0,02x + 82 

 

Ovenstående viser prisfunktionen for det samlede marked. Vi finder GROMS-funktionen ved at 

differentiere, og det giver dermed den dobbelte hældning. 

Groms = -0,04x + 82 
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Samlede GROMS sættes lig med fælles GROMK 

-0,04x + 82 = 23,3 

-0,04x = -58,7 

x = 1.467 

 

p(1.467) = -0,02(1.467) + 82 = 52,66 kr.  

 
Optimal pris og mængde ved et samlede marked er 1.467 stk. ved pris 52,50 kr. (afrundet)  

Dækningsbidrag - Samlet marked 

Omsætning      77.017,50  

GROMK      34.181,10  

DB i alt         42.836,40  

 

Det samlede dækningsbidrag for det samlede marked er 42.836 kr. pr. dag  
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5.2.4 Investering 

Som tidligere beskrevet i opgaven, er det vores overbevisning at en ny forbedret app, vil være en 

mulighed for Matas A/S. Stigningen i mobile transaktioner har været stigende igennem de seneste 

par år, og udvikling forventes fortsættende. Der henvises til tidligere afsnit for yderligere 

bemærkninger som begrundelse herfor.  

 

Forud for vurdering af om der skal udvikles en ny app, er det nødvendigt at vurdere på hvorvidt det 

vil være lønsomt, og derved rentabelt at investere i en ny app. Dette forhold konkluderes på 

baggrund af beregninger for investeringsteori.  

 

Da det er svært at sige hvad det præcist koster at udvikle en app, og hvad man kan tjene på denne er 

nedenstående forudsætninger opstillet. Forudsætningerne er subjektivt fastsat, med udgangspunkt i 

kilder inden for området, for at sikre de mest realistiske beregninger. 

  

På baggrund af en analyse fra Savvy apps, ”How Much Does an App Cost: A Massive Review of 

Pricing and other Budget Consideration” samt ”App development costs deterring some retailers” 

 6263 er nedenstående priser benyttet.  

 

Selve app’en vurderes at koste omkring 2 millioner dollars svarende til 13,3 millioner danske 

kroner afrundet. Dette er vurderet på baggrund af nedenstående diagram. Prisen på henholdsvis 

appen ”ubber”, ”yo” samt den forventede kompleksitet i appen. Hertil 6 millioner til test, 

indlægning af samtlige produkter og markedsføring af den nye app. 

 

Løbende udgifter til et team af ansatte til at vedligeholde appen ca. 1,6 millioner dollars, svarende 

til afrundet 10,5 millioner danske kroner.  

 

Forudsætninger for øget indtægter: 

Det er vores opfattelse at der ved indførelsen af appen vil kunne opnås en øget indtjening, denne er 

for det første år fastsat til 2 % af omsætningen, herefter forventes det at stigningen vil svare til den 

forventede stigning for mobile transaktioner jf. afsnit om Porters five forces. 

                                                 
62 https://savvyapps.com/blog/how-much-does-app-cost-massive-review-pricing-budget-considerations 
63 http://www.fierceretail.com/operations/app-development-costs-deterring-some-retailers 

https://savvyapps.com/blog/how-much-does-app-cost-massive-review-pricing-budget-considerations 
http://www.fierceretail.com/operations/app-development-costs-deterring-some-retailers 
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Indtjeningen er således vurderet som omsætning, hvorfor der til betalingsstrømmen er korrigeret for 

dækningsbidraget. 

 

Stigningen kan synes høj, da en del af salget højst sandsynlig udelukkede vil blive rykket fra 

butikken til appen. Der vil dog omvendt være en besparelse i diverse omkostninger ved øget salg 

over appen. 

 

Der regnes med en løbetid på 5 år ved investeringen. Nedenfor ses oversigt over stigning i 

indtjening, udarbejdet på baggrund af omsætningstal og afsnit om Porters five forces (Udvikling 

mobil transaktioner). 

 

 
 

Der vil således kunne opstilles en betalingsstrøm som ser således ud:  

 

 

 

 

    

 

 

   

 

Ovenfor er betalingsstrømmen for investeringen opstillet. Betalingsstrømmen benyttes til 

udarbejdelse af nedenstående investeringskalkule. Der anvendes en kalkulationsrente på 10 %. Som 

i dette tilfælde er bestemt ud fra realrenten samt risiko. Investeringskalkulen er udarbejdet ud fra 

kapitalværdimetoden, hvor investeringens ind- og udbetalinger tilbagediskonteres ved hjælp af 

kalkulationsrenten.  

 

 

Årstal år 1 år 2 år 3 år 4 år 5
Øget omsætning 123.750.600               145.773.985            168.401.495               191.094.845        238.049.575            
Øget Dækningsbidrag 65.587.818                  77.260.212              89.252.793                 101.280.268        126.166.275            
Årlig vedligehold app 10.500.000                  10.500.000              10.500.000                 10.500.000          10.500.000              
Øget indtjening 55.087.818                  66.760.212              78.752.793                 90.780.268          115.666.275            

 

19,3 mio. 

115.666.275 55.087.818 66.760.212 

Betalingsstrømmen i alt 5 år. 
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Som det fremgår af investeringskalkulen vil investeringen være lønsom med knap 280 millioner 
kroner.  
Det er ved ovenstående kalkule visse usikkerheder vedr. de forventede indtægter.  Det er vores 
opfattelse at en del af salget udelukkende vil blive rykket fra butikken til appen, omvendt forventer 
vi der vil være en besparelse i personaleudgifter. Herudover forventer vi det vil være muligt at 
stjæle salg fra konkurrenterne, da det bliver lettere for forbrugerne at handle. Jf. købsadfærd.  
Ydermere forventes det at de personlige tilbud/markedsføring vil føre til mersalg.  
 
Med udgangspunkt i den forholdsvise konstante omsætning vil der i år et med den laveste øget 
indtjening for appen, være tale om stigning i omsætningen på 3,6 %. (Forskellen i procent mellem 
omsætning i 15/16 og omsætningen i 15/16 tillagt forventede ekstra omsætning.  
 
For at vurdere hvornår investeringen vil være lønsom samt foretage en form for følsomhedsanalyse, 
er nedenstående beregning udarbejdet. Beregningen viser at der som minimum skal opnås et DB 
som er 15.591.291 kr. for investeringen er lønsom.  
 

 

 

Type  Ny app 

I  0,10 (10 %) 

Nper  5 

INVESTERINGSKALKULE

År Faktor Nutidsværdi
Nettobetalingsstøm 10,00

0 -19.300.000 1 -19.300.000
1 55.087.818 0,909091 50.079.834
2 66.760.212 0,826446 55.173.729
3 78.752.793 0,751315 59.168.139
4 90.780.268 0,683013 62.004.144
5 115.666.275 0,620921 71.819.656

0
i alt  278.945.503

Tekst Beregning Omkostning

Faste omkostninger kr. -10.500.000,00
Investering i app *0,10 (ydelsesformel) kr. -5.091.291,38
I alt Sum kr. -15.591.291
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PV 19.300.000 

FV 0 

PMT  ? 

 

Konklusion på investering 

På baggrund af ovenstående beregninger som er udarbejdet, ud fra indhentede priser, vores 

vurdering og forudsætninger, kan det konkluderes at investeringen er lønsom. Der vil ud fra 

beregningen kun kræves et øget DB om året på 15.591.291 kr. under forudsætning af, at øvrige 

udgifter vil være konstante.  

 

5.2.5 Finansiering 

I henhold til afsnittet om investering vurderes udvikling af ny App at koste en investeringssum på 

kr. 19.300.000. Matas A/S likvide beholdninger pr. 31/03 2016 er kr. 70 mio. Finansiering med 

egenkapital er derfor en umiddelbar mulighed. Med henvisning til regnskabsanalysen, hvor vi 

konkluderer Matas A/S tjener på at arbejde med gæld og forudsætninger for meroptagelse af 

fremmedkapital er god, vurderer vi finansiering med fremmedkapital er hensigtsmæssig ud fra et 

soliditetshensyn. Følgende afsnit vil behandle lånemulighederne med finansieringsteori.  

 

Matas A/S’ forudsættes at have følgende muligheder for at opnå finansiering på kr. 19.300.000: 

Lån 1: 3 % Annuitetslån med hovedstol mio. 19,3 løbetid 10 å, til kurs 96.  

Lån 2: 3,25 % Serielån med hovedstol mio. 19,3 og løbetid på 10 år og etableringsgebyr på t.kr. 

100. 

 

Lån 1 og 2 er begge banklån i danske kroner. Lånene er fiktivt opstillede på baggrund i vores 

PESTEL-analyse af renteniveauet i Danmark til brug i caseopgaven.  Den effektive rente for hver af 

finansieringsmulighederne er beregnet på næste side: 
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Hovedstol 19.000.000       Hovedstol 19.000.000       
Kurs 96,00% Kurs 100,00%
Provenue 18.240.000       Provenue 19.000.000       
Gebyr -                      Gebyr 100.000             
Løbetid 10                        Løbetid 10                        
Rente 3,00% Rente 3,25%
Ydelse "=ydelse(rente;nper;nv;fv)" -2.227.380        Ydelse "*Se amortisationsplan" *
Effektiv rente "=rente(nper;ydelse;nv;fv)" 3,81% Effektiv rente "=IA(pengestrømme)" 3,36%
Betalte renter "=ydelse*nper-nv" -3.273.796        Betalte renter "=          " -3.396.250        

Lån 1: Annuitetslån Lån 2: Serielån

� ��
�

���

Tabel 7. Egen tilvirkning af amortisionstabeller  

 

Til beregning af ydelse, effektive rente m.v. er angivne formler i Excel anvendt. Opstillede 

amortisationsplaner er vedlagt nedenfor. Amortisationsplanerne blandt andet anvendt til at beregne 

den effektive rente ved serielånet.  

 
Figur 21 

Lånemulighederne indfrier ikke kapitalbehovet på mio.kr. 104. Restbeløbende er hhv. kr. 1.060.000 

og kr. 400.000, forventes finansieret med egenkapital. Dette medtages i vores overvejelser omkring 

likviditet.  Ifølge regnskabsanalysen er denne egenfinansiering mulig baseret de likvide midler. 

Nedenfor er de 2 lån sammenholdt med hensyn til omkostning, risiko, fleksibilitet og likviditet. 

Termin Primo restgæld Ydelse Rente Afdrag ultimo restgæld
1 19.000.000       2.227.380         570.000            1.657.380         17.342.620       
2 17.342.620       2.227.380         520.279            1.707.101         15.635.519       
3 15.635.519       2.227.380         469.066            1.758.314         13.877.205       
4 13.877.205       2.227.380         416.316            1.811.063         12.066.142       
5 12.066.142       2.227.380         361.984            1.865.395         10.200.746       
6 10.200.746       2.227.380         306.022            1.921.357         8.279.389         
7 8.279.389         2.227.380         248.382            1.978.998         6.300.391         
8 6.300.391         2.227.380         189.012            2.038.368         4.262.023         
9 4.262.023         2.227.380         127.861            2.099.519         2.162.504         

10 2.162.504         2.227.380         64.875              2.162.504         -                    
I alt 3.273.796               19.000.000            

Termin Primo restgæld Ydelse Rente Afdrag ultimo restgæld
-18.900.000      

1 19.000.000       2.517.500         617.500            1.900.000         17.100.000       
2 17.100.000       2.455.750         555.750            1.900.000         15.200.000       
3 15.200.000       2.394.000         494.000            1.900.000         13.300.000       
4 13.300.000       2.332.250         432.250            1.900.000         11.400.000       
5 11.400.000       2.270.500         370.500            1.900.000         9.500.000         
6 9.500.000         2.208.750         308.750            1.900.000         7.600.000         
7 7.600.000         2.147.000         247.000            1.900.000         5.700.000         
8 5.700.000         2.085.250         185.250            1.900.000         3.800.000         
9 3.800.000         2.023.500         123.500            1.900.000         1.900.000         

10 1.900.000         1.961.750         61.750              1.900.000         -                    
I alt 3.396.250               19.000.000            

Amortisationsplan for lån 1: Annuitetslån

Amortisationsplan for lån 2: Serielån
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Kriterie Lån 1 Lån 2 

Omkostning Effektiv rente: 3,81 % 

Renter i alt: 3.273.796 kr. 

 

Ulempe ved banklån er 

variabelrente. 

Effektiv rente: 3,36 % 

Renter i alt: 3.396.250 kr. 

 

Ulempe ved banklån er variabelrente. 

Risiko Pengestrømme i danske kroner. 

Kreditgiver kan efter kreditaftalen 

opsige lånet. Matas skal være 

opmærksom på aftalevilkårene. 

Samme som ved lån 1.  

Fleksibilitet Banklån kan frit indfries efter 

kreditlovens § 26 om førtidig 

tilbagebetaling.   Lånets fleksibilitet 

er derfor højt, især i tilfælde hvor 

omlæggelse af lån er favorabelt.  

Samme som ved lån 1. 

Likviditet Egenfinansiering: 1.060.000 

Gennemsnitligt højere ydelser end 

lån 2. Lånets ydelse er imidlertid 

lavere indtil år 5.  

Egenfinansiering: 400.000 

Det omvendte af lån 1. 

Figur 6. Egen tilvirkning 

Lånene har relativt samme risiko og fleksibilitet som følge af samme långiver.  Lånemulighederne 

er derimod splittet hvad angår omkostninger og likviditet. Fordelen ved lån 2 er den forholdsmæssig 

lavere effektive rente og fordelen ved lån 1 er den lavere ydelse i lånets 5 første år. På baggrund af 

vores vurderinger under afsnittet om investering vurderer vi lån 1 er mest favorabelt. I henhold til 

sidste afsnit forventes investeringens afkast løbende at vokse. Matas A/S’ vil derfor have relativt 

lavere investeringens første år. Annuitetslånets likviditetsmæssige fordele er derfor vægtet højt i 

vores vurdering. Ved serielånet opvejes den likviditetsmæssige fordel ved annuitetslånet af en 

lavere effektiv rente. Forskellen i de samlede renter er 122.454 kr., hvilket over en tidsperiode på 10 

år ikke vurderes at opveje de likviditetsmæssige fordele.  
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5.2.6 Delkonklusion 

Med henvisning til TOWS-analysen, er det vores opfattelse at en ny app vil være et strategisk tiltag. 

Selve appen er nærmere beskrevet i afsnittet herom. For at vurderer hvorvidt det strategiske tiltag 

vil være en god idé er der foretaget en række analyser primært af den økonomiske karakter, ikke 

monetære forhold kunne også indblandes. På baggrund af indhentede informationer hvad angår pris, 

transaktioner, vores kendskab til markedet med videre kan følgende konkluderes:  

 

Det er ikke muligt at foretage prisdifferentiering mellem prisen i butikken og appen, grundet den 

manglende mulighed for at holde markederne adskilt, hvorfor produkterne skal sælges til samme 

pris, medmindre der er tale om personlige tilbud, som kan købes over appen. En investering i en ny 

app vil koste omkring 20 millioner kroner i førstegangsinvestering. Det kan på baggrund af vores 

investeringsanalyser konkluderes, at sådan en investering vil være lønsom. Følsomhedsberegninger, 

under forudsætning af en kalkulationsrente på 10 %, viser at der vil kræves et øget DB på 

15.591.291 millioner kroner, hvilket cirka svarer til en øget omsætning på 30 millioner kroner.  

 

Egenfinansiering af appen er muligt for Matas A/S, det vurderes dog ud fra et rentabilitetsmæssigt 

hensyn fornuftigt at optage gæld. Matas bør optage et annuitetslån i forhold til øvrige lånetyper ud 

fra en vurdering af omkostninger, risiko, fleksibilitet og likviditet forbundet med lånet. 

 

5.3. Makeup shop-in-shop 

I følgende afsnit opstilles der et alternativt løsningsforslag på baggrund af TOWS-analysen. Det 

opstilles ud fra et strategisk tiltag, som tager udgangspunkt i deres stærke side omkring, brand 

kompetente medarbejder samt stordriftsfordele. Tiltaget vil ligeledes imødegå truslen for en høj 

konkurrenceintensitet.  Vi vil analysere på et tiltag, der omhandler at kunne tilbyde kunderne at få 

lagt makeup mv. i butikken.   

 

Matas holder løbende over året events og kundeaftener, hvor blandt andet kunderne kan få lagt 

makeup, hvorfor butikkerne i forvejen kender den efterspørgsel, der er på markedet. Matas er i 

forvejen kendt for deres shop-in-shops og for at udvikle denne strategi bygger vores løsningsforslag 

på, at Matas åbner en relativt simpel shop-in-shop i deres Matas-butikker, som kræver en salonstol 

og et spejl og dertil de produkter, som makeuppen skal lægges med. Disse produkter har Matas i 

forvejen i butikken og derfor er omkostningen til produkterne lav.   
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Matas skal med ovenstående tiltag have makeup artister ansat i butikkerne. Der findes nogle 

materialister, som også er uddannet indenfor pålægning af makeup, hvorfor der ikke vil være en 

omkostning til meruddannelse af personalet. Tiltaget kan også kræve, at Matas sender nogle af 

deres ansatte på kursus, som kun tager 8 uger. Uddannelsen koster 24.000 kr.64 

 

Vores løsningsforslag bygger på, at Matas skal tilbyde makeup-lægning i butikken til 250 kr. for 30 

min. Tiltaget giver herefter muligheder for at køre kampagner med ”køb produkter for eks. 400 kr. 

og få en gratis makeup-lægning”. Priserne hos frisører og professionelle skønhedssaloner ligger på 

ca. 300-900 kr. Til sammenligning tilbyder Matas’ konkurrent MAC til en pris på 400 kr., for at få 

lagt en makeup.65 Det vurderes, at efterspørgslen for billige alternativer for makeup-lægning er 

relevante og dette kan Matas udnytte grundet deres stordriftsfordele. Tilbuddet skal tilbydes fra 

Matas-butikker i de større byer.  Ved indførelsen af shop i shop konceptet med professionelle 

behandlinger, vil der ske ændringer i Matas A/S parametermix.  

 

Når der udøves behandlinger er der tale om en service, hvorfor de 4 p´er ikke længere er 

tilstrækkelige at se på i sit parametermix, hvorfor de 7 p’er benyttes. Ved indførelsen af konceptet 

vil der ske en lille tilpasning til de eksisterende parametre: Price, Promotion, Place, Product. Vi 

vurderer dog ikke ændringen vil betyde den store forskel hvorfor der i nedenstående udelukkende 

fokuseres på de øvrige 3 parameter: People, Physical Evidence og Proces.  

 

Medarbejderne er en yderst vigtig funktion, hvad angår en serviceydelse. Matas skal derved sørge 

for uddannelse af personale. Her tænkes der eksisterende ansatte der skal have muligheden for at 

læse videre. For at sikre den bedste service og imødekommenhed vil der være behov for Matas 

foretager en form for rekruttering. Det er vores opfattelse at de ansatte, der udøver behandlinger 

skal skille sig ud fra de øvrige ansatte, for at vise troværdighed.  

 

Modsat Matas A/S stærke side og gode tilstedeværelse i provinsen, vil dette koncept udelukkende 

implementeres via en selektiv markedsdækning/distributionskanal. Shop i Shop butikkerne skal 

udelukkende ligge i lidt større byer hvor der vurdere at være marked for det. Shop in Shop projektet 

                                                 
64 Hjemmeside for makeupartistuddannelsen http://makeupartistuddannelsen.dk/faq-2/  24-05-2017 
65 Hjemmeside for MAC https://www.maccosmetics.dk/cms/customer_service/services.tmpl  24-05-2017 

http://makeupartistuddannelsen.dk/faq-2/  24-05-2017 
https://www.maccosmetics.dk/cms/customer_service/services.tmpl  24-05-2017
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vil ligeledes betyde en ændring i den nuværende place, da der vil kræves en mindre ombygning i de 

nuværende butikker. Alt dette vurderes nødvendigt for at tilpasse parametret physical evidence, som 

dækker over de fysiske rammer i forbindelse med servicen.  

 

Parameteret proces vil betyde en lille tilpasning til Matas nuværende systemer. Det skal være muligt 

at booke tid til behandling, samt oplagring af data hvis du vil have samme behandling en anden 

gang. Muligheden for individuel tilpasning af servicen ligger i kundens mulighed for valg af 

produkter samt individuel tilpasning af rådgivning.  Det er vores opfattelse at det nye tiltag vil have 

begrænset ændringer i Matas´ parametermix samt værdikæde. Dette vurderes på baggrund af Matas 

nuværende butikker, ansatte, produkter mv.   

 

Ud over de ovenstående ikke monetære forhold, vil tiltaget ligeledes have økonomiske aspekter som 

kræves analyseret, hertil er nedenstående beregning anvendt.  

Nulpunktsafsætning 

Kapacitetsomkostninger  kr.  

Makeup uddannelse        24.000  

Inventar til makeup-hjørne        10.000  

 I alt        34.000  

    

Dækningsbidrag pr. behandling   

Salgspris              250  

Timeløn (1/2 time)66               -66  

Produkter                 -5  

Dækningsbidrag i alt              179  

    

Nulpunktsafsætning              190  

    

Behandling pr. arbejdsdag(220 dage)             0,86  

Tabel 8. 
                                                 
66 Timelønnen for en materialist er i gennemsnit 132 kr. http://løn.info/materialist-l%C3%B8n  
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Ved ovenstående beregning tages der udgangspunkt i én Matas butik, som skal uddanne en makeup 

artist. Der er i beregningen skønnet, at det koster 10.000 kr. at indrette et hjørne i butikken med en 

salonstol, spejl, belysning og hvad inventar der ellers måttes kræves. Dækningsbidraget pr. 

behandling skønnes at være 179 kr. ud fra 30 minutters løn til en ansat samt er der skønnet, at 

produkterne pr. behandling koster 5 kr. Lønomkostningen er medtaget, da det vurderes, at der vil 

være behov for en ekstra ansat i butikken til at betjene kunder i det tidsrum, hvor der udføres 

makeup behandlinger.  

 

Nulpunktsafsætningen viser, at der kræves 190 behandlinger for at tiltaget bliver lønsum. Dette 

svarer til knap 1 behandling pr. arbejdsdag, hvilket vurderes muligt i de større byer, hvor tiltaget 

implementeres. Det er et billigt tiltag at implementere, hvoraf den værdi det skaber er større end de 

omkostninger, der er ved det.  
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6. Konklusion 

Analyse af branchen for detailsalg af personlig pleje i Danmark viser, at der hersker delvist 

differentieret monopolitisk konkurrence med høj konkurrenceintensitet og med middel markeds-

attraktivitet til trods for generelt svage markedskræfter i branchen. Det skal her understreges, at den 

stærkeste markedskræft, leverandører, er præget af et gensidigt afhængighedsforhold mellem 

leverandører og detailbutikker, som er distributionsled til forbrugerne. Endvidere viser analysen 

positive udsigter til organisk vækst i branchen samt ændrede trends i forbrugeradfærden, da der i 

høj grad er tale om genkøb. Til trods for udsigter til vækst vurderes der at være intens konkurrence 

mellem aktørernes eksisterende markedsandele. Fremtidsudsigterne til detailsalg viser at være 

påvirket af de seneste tendenser indenfor e-handel og mobiltransaktioner. Afslutningsvis 

konkluderes det, at Matas A/S’ konkurrencemæssige position er markedsleder. PESTEL-analysen 

viser, at markederne forventer fremgang i dansk økonomi. Forholdene med stabilt lavt inflations-

niveau, lavt renteniveau og voksende privatforbrug giver Matas A/S gode forudsætninger for 

langsigtede investeringer.  Der er ligeledes ikke kortsigtede udsigter til betydningsfulde ændringer i 

lovgivningen. Konklusionen er i øvrigt, at Matas A/S’ nuværende produktportefølje er solidt 

tilpasset kundernes behov og efterspørgsel for miljø og high-end. 

 

I gennem analyse Matas A/S’ finansielle stilling og værdikæde blev det konkluderet, at Matas A/S’ 

er finansielt velkonsolideret, værdiskabelsen sker gennem selskabets stordriftsfordele samt salg og 

service aktiviteter. Regnskabsanalysen viser overordnet ingen væsentlige udsving, hvorfor Matas 

A/S vurderes at være en solid virksomhed til trods for seneste års fald i nettoomsætning. I relation 

til værdikædeanalysen, blev det konkluderet, at selskabets veluddannede personale i høj grad 

bridrager til værdiskabelsen. Matas A/S’ nuværende strategi er en todeling mellem markeds-

penetrering, udvikle og øge værdien af Club Matas loyalitetsprogrammet m.v., og horisontal 

diversifikation, ekspansion af Stylebox konceptet.  Matas A/S’ forudsætninger for fremtidig vækst 

vurderes at være til stede baseret på virksomhedens værdikæde og parametermix. 

 

SWOT-analysen viser, at Matas A/S’ stærkeste side er deres brandværdi, herunder kendskabsgrad 

på omtrent 98 %, samt loyalitetsprogrammet Club Matas. Matas A/S’ svageste side er deres 

begrænsede digitalstrategi og stigende personaleomkostninger. SWOT-analysens eksterne forhold 

viser interessante tendenser med ændringer i forbrugeradfærd og digitalisering med udviklingen i 

mobiltransaktioner, som bør udnyttes rettidigt af Matas A/S for ikke at blive en fremtidig trussel.  
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Ved TOWS-analyse vurderes flere initiativer indenfor forskellige vækststrategier at være relevante. 

På baggrund af analysen er det valgt at bearbejde løsningsforslagene ”App som salgskanal” 

(markedsudvikling) og ”Shop-In-Shop koncept” (horisontal diversifikation). Løsningsforslagene 

udnytter Matas’ stærke sider og muligheder, medens selskabets svage sider og trusler reduceres. 

 

Vurdering af løsningsforslaget ”App som salgskanal” indeholder vurdering af købsadfærd, logistik, 

prisoptimering og -differentiering samt investering og finansiering. Løsningsforslaget vurderes at 

udnytte de ændrede trends i købsadfærd, medføre faldende personaleomkostninger og forbedre 

logistiske effektivitet. Det er ikke muligt at foretage prisdifferentiering mellem butikken og App’en, 

da markederne ikke kan holdes adskilt. Matas A/S bør derfor overveje prisoptimering ud fra den 

samlede prisafsætningsfunktion for to markeder. En investering i udvikling af løsningsforslaget 

vurderes at koste mio. kr. 19,3. Investeringen vurderes at drage fordel af udviklingen i 

mobiltransaktioner og derved år-til-år øge Matas A/S’ nettoomsætning og fremme Matas A/S’ 

markedsposition. Ved beregning af investeringens lønsomhed gennem kapitalværdimetoden 

vurderes investeringen lønsom med positiv nutidsværdi på kr. 278.945.503. Til trods for 

egenfinansiering er muligt vurderes låneoptagelse at være optimalt ud fra et rentabilitetshensyn. 

Matas bør optage annuitetslån ud fra en vurdering af omkostninger, risiko, fleksibilitet og likviditet. 

Implementeringen af det nye tiltag vedrørende make-up shop in shop, vil efter vores opfattelse ikke 

betyde de store ændringer for Matas værdikæde samt parametermix. Ændringen vil medføre at de 7 

p´er, bliver relevante, det er dog vores opfattelse der ikke vil kræves de store ændringer før 

parametermixet er tilpasset. Der på baggrund af indhentede oplysninger opstillet en 

nulpunktsafsætning som udviser, at der kræves 190 behandlinger i den enkelte butik, før konceptet 

vil være lønsomt.  Efter vores opfattelse vurderes 190 behandlinger sandsynligt og konceptet er 

derfor lønsomt. Ydermere tilføjes der en værdi til Matas’ brand. Hvor stort udbytte og derved 

økonomisk gevinst konceptet vil medføre, er svært at vurdere. Der er derfor forbundet en vis 

usikkerhed ved konceptets potentiale. Det er dog forholdsvist l omkostningsfrit at afprøves. 

 

På baggrund af ovenstående vurdering af løsningsforslagene vurderer vi, at ”App som salgskanal” 

er mere velegnet end ”Shop-In-Shop Koncept” til at fremme Matas A/S markedsposition. 

Konklusionen er derfor Matas A/S’ kan fremme sin markedsposition på et voksende marked 

fordelagtigt ved markedsudvikling herunder etablering af App som salgskanal. Med App’en som 

salgskanal vurderes Matas A/S retligt at tilpasse sig de globale trends i forbrugeradfærd.  
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