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1. FORORD
Denne rapport er udarbejdet af en gruppe studerende på Aalborg Universitet. Rapporten er afgangsprojektet fra HD 1. del 2022, og handler om Matas A/S, som er et selvvalgt emne. Rapporten handler
om, hvordan Matas A/S har klaret sig igennem den globale pandemi covid-19, som man mener har sit
oprindelsessted i Wuhan, Kina i 20191 og som ramte Danmark i 2020 og var verdensomspændende.
Vi er nu i foråret 2022, og verden er endnu ikke ude af pandemien. Denne rapport er lavet ud fra den
situation, vi har i Danmark, hvor man i det meste af 2020 og 2021 har levet med mange og skiftende
restriktioner, og som har påvirket alle i Danmark. Her i foråret 2022 er der ingen restriktioner, men i
udlandet er der flere steder, hvor restriktioner og nedlukning stadig er en del af deres hverdag. Vi har
levet igennem flere forskellige virus varianter, og fulgt myndighedernes skiftende retningslinjer og
lovgivning.

2. INDLEDNING
Den 11. marts 2020 var for mange mennesker i Danmark en skelsættende dag, både for den almindelige
familie i Danmark, men også for danske virksomheder. En dag, hvor vi gik fra at have kendte forhold
og markeder, til at være i en verden, hvor virkeligheden blev vendt på hoved, hvor regler og handlemønstre med ét blev ændret. Det var dagen, hvor statsministeren holdt det berømte pressemøde. Covide-19 pandemien var over Danmark.
For at begrænse smitte brugte regeringen forskellige virkemidler, blandt andet pålagde regeringen butikker at holde lukket for fysisk betjening, med undtagelsen af dagligvarebutikker og de butikker, der
havde salg af medicin, håndkøbsmedicin og værnemidler. I blandt disse butikker var Matas A/S. Disse
restriktioner kunne være bekymrende, da man kunne forvente at en konsekvens af at hindre folk i at
agere og handle på traditionel vis, kunne give et voldsomt dyk i omsætning for virksomheder som
Matas A/S.
Matas A/S tog sine forbehold og forudså hårde ods for deres indtjening. Ligesom mange andre virksomheder havde Matas A/S ansøgt om lønkompensation, og i marts 2020 fik de bevilliget 13 mio. kr.
fra staten. Et tilskud, der skulle dække et forventet underskud og hindre massefyringer. Det viste sig
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https://videnskab.dk/krop-sundhed/to-nye-studier-peger-paa-corona-stammer-fra-marked-i-wuhan - opdateret den 28.februar 2022
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dog, at Matas A/S’ omsætning gik den modsatte vej, og allerede i maj besluttede ledelsen i Matas A/S
at sende pengene retur.2
Familien Danmark ændrede lynhurtig adfærd, når det gjaldt indkøb. Forbrugerne viste større tillid til
online butikker, og i løbet af 2020 og 2021 var der vækst på visse områder af webbutikkerne. Generelt
gik kundernes adfærd fra primært at have handlet services og rejser online, til også at handle fysiske
varer online.3 Det gavnede butikker som Matas A/S, som siden 2018 jf. bilag 5 har haft en onlinebutik
med en fin omsætning, men i løbet af pandemiårene 2020 og 2021 oplevede de en stor vækst, selvom
deres fysiske butikker fortsat havde åbent.

2.1 Problemformulering
På baggrund af Matas A/S’ vækst igennem covid-19, er det interessant at kigge på årsagerne til, hvordan de har formået ikke blot at bevare, men også øge deres omsætning gennem en pandemi, hvor
borgere blev anbefalet at blive hjemme af den danske statsminister.
Hvordan har Matas A/S klaret sig igennem covid-19 pandemien set i forhold til deres konkurrenter?
1. Hvordan har omsætningen udviklet sig i de sidste 3 år for Matas?
2. Hvilke forretningsmodeller har Matas A/S benyttet sig af før og under covid-19?
3. Hvilke initiativer har Matas A/S taget, som har påvirket omsætningen positivt?
4. Hvilken konkurrencestrategi gør Matas A/S brug af?

2.2 Afgrænsning
Vi begrænser os til de butikker, der er i samme branche som Matas A/S og ikke butikker som også
sælger andre varer, som f.eks. dagligvarebutikker. Vi forholder os primært til konkurrenten Normal
A/S, men vil i nogen henseende også drage sammenligning med andre konkurrenter, som for eksempel
Salling og Magasin. Vi holder os til det danske marked, idet Matas A/S’ primære marked er i Danmark,
og alle butikker har været underlagt den samme lovgivning og restriktioner.

2

https://finans.dk/erhverv/ECE12168078/mataschef-melder-om-raketfart-i-forretningen-efter-genaabning-af-danmark/?ctxref=ext– opdateret den 27.05.2020 KL. 10:45
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Vi vil kigge på en kundemålgruppe i alderen af 18-65 år og ikke kønsbestemt. Vi vil afgrænse os til at
undersøge perioden 2018 til 2019 før covid-19 pandemien og efter covid-19 indtog samfundet i 2020
til 2021, for at kunne sammenligne Matas A/S’ udvikling fra før og under covid-19 restriktioner og
udfordringer. I forhold til regnskabsanalysen vil vi kigge på perioden fra den 1. april 2016 til 31. marts
2021, primært fordi Matas A/S’ regnskabsår starter 1. april.

2.3 Metode
Vores rapport er bygget op som et casestudiedesign om Matas A/S gennem covid-19 pandemien. Vi
har i rapporten benyttet flere erhvervsøkonomiske metoder og modeller til slutteligt, at kunne opnå en
konklusion på vores undersøgelse og besvare vores problemformulering. Formålet med vores undersøgelse er at undersøge et fænomen med få gentagelser. Fænomenet i vores tilfælde er "hvad gjorde
Matas A/S, og hvordan ændrede kunder og medarbejdere adfærd". Vi har på forhånd valgt erhvervsøkonomiske modeller, før vi valgte metoder til at skaffe empiri. Vi har ikke haft et ønske om at teste
en bestemt teori, men blot en interesse i at få en mere nuanceret forståelse af empiriske problemstillinger, som de udfolder sig i en konkret sammenhæng, i vores tilfælde er det Matas A/S før og under
covid-19 pandemien. Til at undersøge Matas A/S gennem covid-19 vil vi benytte os af både kvantitative og kvalitative metoder samt mixe metoder fra det realistiske og konstruktivistiske paradigme, og
dermed benytte den integrative metode. Ved den integrative metode komplimenterer den ene metode
dér, hvor den anden metode bliver svag. Af metoder har vi valgt både spørgeskemaer, interviews og
desktop research, disse metoder vil blive belyst herunder.
Det kvantitative spørgeskema fra det realistiske paradigme skal give os en ny generaliserende viden.
Denne viden skal understøtte nogle af de andre erhvervsøkonomiske modeller, som vi har valgt at
benytte for blandt andet at kigge på de interne og eksterne forhold for Matas A/S. Det betyder, at nogle
af vores spørgsmål er designet til at blive brugt i mere end én erhvervsøkonomisk model. Spørgsmålene til spørgeskemaerne tager udgangspunkt i, hvorledes kunderne har reageret på de tiltag Matas A/S
har taget under nedlukningen, samt at belyse konkurrencesituationen i branchen. Spørgeskemaet er en
kvantitativ metode og er bygget ud fra den deduktive tilgang, for at vi slutteligt kan udlede og bearbejde resultaterne.
Vi har også valgt at supplere med det konstruktivistiske paradigme, og har foretaget semistrukturerede
interviews for at indsamle kvalitativ empiri, med det formål at understøtte vores spørgeskema og opnå
en dybere viden. Semistruktureret interviews giver os muligheden for at dykke ned i nogle helt udvalgte og konkrete emner, som vores spørgeskema kun kan kvantificere uden årsagsforklaringer. Med
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denne samlet viden opnår vi indsigt til at kunne forstå Matas A/S gennem pandemien og dermed kunne
besvare vores problemformulering.
Til at indsamle viden har vi også benyttet desktop research for at skabe en baggrundsviden, som er
relevant for vores rapport. Med en baggrundsviden er vi kommet frem til nye erkendelser og skabt et
grundlag for blandt andet nutidige og relevante spørgsmål til vores respondenter, og viden til at udarbejde og gennemarbejde vores modeller i forhold til Matas A/S på et operationelt og strategisk niveau,
for at forstå deres færden gennem covid-19. Vi har blandt andet brugt data fra Matas A/S’ egen hjemmeside, som deres årsrapport og deres målsætninger, derudover også artikler og hjemmesider. Enhver
fodnote vil henvise til litteraturlisten.

2.4 Opbygning af spørgeskema og interview
For at skabe indsigt i hvordan covid-19 udspillede sig i det danske samfund, har vi valgt at benytte os
af spørgeskema, som er en kvantitativ metode, hvor vi stiller brede spørgsmål inddelt i 3 områder som:


Forhold omkring respondenten



Respondentens forhold til Matas A/S



Respondentens forhold til covid-19

Vi stiller respondenterne spørgsmål til ovennævnte forhold, for at vi efterfølgende kan danne nogle
grupperinger. Disse vil vi senere bruge i vores analyser i udvalgte modeller. Denne viden skal støtte
op om nogle af de senere resultater i dette projekt. Ligeledes skal vi kende til respondenternes forhold
til Matas A/S, både før og under covid-19, bl.a. om præferencer af produkter, hvem er Matas A/S’
primære konkurrenter og af hvilke årsager fravælger respondenten Matas A/S. Denne indsigt vil vi
senere også benytte til udarbejdelse af modeller til videre analyser.
Respondentens egen forhold til covid-19 vil også påvirke vores resultater, hvorfor denne viden er essentiel og kan være en mulig årsagsforklaring på nogle af resultaterne. Dette er et godt eksempel på
konstruktivisme. Altså at respondenterne er farvet af deres egen opfattelse, og selve oplevelsen af at
være midt i en pandemi.
Vi har valgt at lave et spørgeskema inden for det realistiske paradigme med den deduktive tilgang,
fordi vi kan indsamle en stor mængde af empiri. Ligeledes vil vores spørgsmål være bygget op om, at
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svarene kan bruges i vores modeller som datagrundlag og teorier. Spørgeskemaet giver os en retning,
men ikke nødvendigvis årsagerne bag svarene som respondenterne giver.
Derfor har vi også valgt, at lave kvalitative interviews af medarbejdere fra Matas A/S. Vores interview
med medarbejderne vil tage udgangspunkt i at kunne give nogle mulige årsagsforklaringer på de
spørgsmål, som vi har stillet i spørgeskemaet. Vores interview er også designet til at kunne understøtte
som empiri til vores senere modeller i projektet, herunder Porters Five Forces, Porters Generisk Strategier og Business Model Canvas.
Vores interview er bygget op som et semistruktureret interview i form af et dybdeinterview. Denne
konstruktivistiske metode er valgt, fordi vi ønsker at vide, hvad den interviewede oplever, føler og ser
som medarbejder i Matas A/S. Vores interview har en induktiv tilgang, og sammen med empirien fra
vores spørgeskema, vil vi kunne udlede teorier til at arbejde videre med i vores modeller. Fordelen er,
at vi kan få en detaljeret viden om nogle centrale emner i forhold til vores problemformulering, så vi
kan arbejde med resultaterne i et større billede, og få nogle årsagsforklaringer eller ny viden koblet på.
Måden hvorpå vi har bygget det op, tager udgangspunkt i, hvad vores problemformulering er. For at
kunne besvare vores problemformulering, har vi taget stilling til hvilke modeller, der tilsammen ville
kunne finde frem til et svar af vores problemformulering. Vi nåede frem til at Porters Five Forces og
PEST vil være gode til at lave en situationsbeskrivelse af Matas A/S før og under covid-19, hvor regnskabsanalysen, Business Model Canvas og Porters Generiske Strategier ville være velegnet til at finde
forskelle på blandt andet forretningsmodeller for Matas A/S og deres konkurrenter.
Efter vi havde bygget vores spørgeskema op med de rette spørgsmål, fokuserede vi på, hvilke spørgsmål vi ønskede kvalitative svar på efterfølgende, og udarbejdede derefter spørgsmålene til vores interview, således at der var en sammenhæng mellem spørgsmålene til interviews og spørgeskema. De
kvantitative spørgsmål og kvalitative spørgsmål skulle tilsammen give et samlet perspektiv på Matas
A/S og virksomhedens vej igennem covid-19.
Vi byggede en prototype af spørgeskemaet og testede på 5 udvalgte respondenter af begge køn, i forskellige aldersgrupper og erhverv, således vi fik den bredest mulige feedback og sikre kvaliteten i
vores spørgsmål. Derefter fik vi mulighed for at få feedback og rette ordlyd, og nogle få spørgsmål så
vi var sikre på, at vi havde formuleret spørgsmålene forståeligt og præcist. Vi gjorde os mange tanker
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om, hvordan vi ville indsamle besvarelser, og valgt at række bredt ud ved at lægge det på de sociale
medier via et link.
Vores deadline for at besvare spørgeskemaet var 5 dage, og minimum 100 besvarelser, vi opnåede 174
besvarelser, hvilket var tilfredsstillende, dog ikke overvældende. En kendt udfordring fra start var, at
tiden til at bygge hele projektet var begrænset, og dette afspejlede også vores deadline for at besvare
vores spørgeskema, men vi var dog positive over det samlede antal af besvarelser.
Til valget af metoder har det været vigtigt at skaffe data med høj grad af kildekritik som på systematiskvis har sikret en høj validitet og reliabilitet.
Samtidig med at vi udarbejdede spørgsmål til spørgeskemaer, udarbejdede vi også spørgsmålene til
interviews. Der blev således gjort mange tanker om, hvorledes vi kunne udnytte triangulering for at få
bestyrket besvarelser i forskellige retninger. Dette er også med til at sikre, at den empiri vi fik indsamlet, var af høj validitet, i og med spørgsmålene i interviewet var med til at få be- eller afkræftet resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og desktop research. Der blev også kigget til Matas A/S egen
årsrapporter for at finde huller i data. Der er således valgt kilder til datastudium, som oprinder fra
officielle kilder, som CVR-registeret og Matas A/S' egen information til aktionærerne.
Vi sikrer høj validitet ved at benytte metodekombination og have både spørgeskema, interviews og
desktop research. Der skal være valgt relevant empirisk variabel til problemformuleringen. Operationaliseringsprocessen handler om at sikre overensstemmelse mellem begreber og at den indsamlede
data er gyldig og pålidelig. Testen på spørgeskemaet, som vi har udført, skal derfor være mulig at
udføre igen, med samme resultat. Den teoretiske variabel i vores projekt er, om der er sammenhæng
mellem Matas A/S’ udvikling og covid-19, og derfor har vores operationelle spørgsmål taget udgangspunkt i, hvorvidt forbrugere har handlet mere eller mindre i Matas A/S. De spørgsmål giver en måling
på forbrugernes reaktion på covid-19, både før og under covid-19 pandemien. Vi har hele tiden haft
for øje at operationalisere spørgsmålene ud fra vores problemformulering. Ét punkt at måle validiteten
på kan være, at vurdere, hvorvidt man har spurgt om det, som man ville vide noget om. Ved en høj
validitet sikre man sig man undersøger det som man forestiller sig at undersøge.
Det er endvidere vigtigt at sikre høj reliabilitet. Hvis vi havde testet dette, skulle vi have gentaget
spørgeskemaet på de samme respondenter og have fået samme fordeling af svar. Den metode vi valgte
at dele spørgeskemaerne på var, at sende dem ud via Facebook til vores omgangskreds og det fordrede
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ikke til, at vi kunne gentage forsøget. Man kunne have designet indsamling af kvantitative data ved at
have defineret en gruppe af navngivne respondenter, og have givet dem spørgeskemaet med et par
dages mellemrum. I tilfælde af at vi fik svar med den samme spredning, så ville undersøgelsen have
vist sig at være af høj reliabilitet. Vi valgte dog at teste vores spørgeskema op til flere gange, før det
blev offentliggjort. I mangel af mulighed for at udføre de helt store gentagelser på de samme respondenter var dette en acceptabel måde at teste reliabiliteten. I og med, at vi går integrativt til værks, vil
vi antage at validiteten og reliabiliteten er høj.
Man kan påpege hvorvidt den manglende udvælgelse af en population af respondenter, påvirker validiteten i vores spørgeskema, men såfremt respondenterne skulle tage testen igen, vil vi antage at svarene vil være de samme, da svarmulighederne er nøje udvalgt, opstillet og kategoriseret.
Noget af det som vi efterfølgende kan konstatere er, at vi har en dominerende andel i vores besvarelser
som er unge kvinder, i beskæftigelse og med en indkomst på 20.000-30.000kr om måneden, og som
er medlem af Club Matas A/S og som handler i Matas A/S. Hvis vi havde tilrettelagt præcis hvilken
population, vi havde intention om at spørge, havde vi muligvis fået mere bredde på vores besvarelser,
og en større spredning.
Derudover kunne det have været interessant, hvis vi havde haft muligheden for at stille vores kvalitative interview til en respondent af spørgeskemaet. Så havde vi både haft kvalitativ empiri af interne og
eksterne personer i relation til Matas A/S. Noget af det vi blev opmærksom på, da vi bearbejdede de
to interviews var, at der manglede spørgsmål om ”natur”-produkter, altså produkter med en mere naturlig ingrediensliste. De interviewede pegede på at en kundegruppe gik efter denne type produkter.
Havde vi haft sådan et spørgsmål med i den kvantitative undersøgelse kunne det have forøget validiteten af undersøgelsen på det punkt.

2.5 Resultater af interviews og spørgeskema.
Herunder vil vi kort skrive resultaterne af vores 2 interviews og spørgeskemaer.
Resultat af 2 interviews
De interviewede er meget enige i deres besvarelse af spørgsmålene. Kunderne handler primært hos
Matas A/S for at købe varer, hvor de kan få god rådgivning og benytte sig af muligheden for at prøve
varerne. De er også helt enige om, hvem de største konkurrenter for Matas A/S er, og i forhold til
Covid-19 situationen var der ingen af dem, der havde en bekymring for at blive smittet af Covid-19,
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imens de var på arbejde. De kunne dog godt mærke på kunderne, at de lige skulle vænne sig til at alle
de andre butikker havde lukket.
Resultat af spørgeskema
Vi sendte spørgeskemaet bredt ud via vores respektive Facebook profiler i perioden fra 10. april 2022
til 15. april 2022, hvor vi fik i alt 174 besvarelser. Ud af de 174 besvarelser har 91% fuldført besvarelsen. Ud af de 174 besvarelser var 69% af respondenterne kvinder, og der var dobbelt så mange i aldersgrupperne 15-35 år (59%) i forhold til 35 og derover. 67% af respondenterne er medlem af Club
Matas. 95% er i beskæftigelse eller under uddannelse, og 56 % har en indkomst på under 30.000 kr.
pr måned. 74% af respondenterne havde uændret jobsituation under covid-19.
48% af respondenterne har inden for de seneste 6 måneder handlet i webshoppen, hvor tallet for de
fysiske butikker er 80%. Procentdelen som handlede online ved Matas A/S gik fra 31% før covid-19
til 43% under covid-19, og 20% handlede mere i Matas A/S webshop under nedlukningen end før. I
dag har vi så 33% der handler i Matas A/S webshop.
Visuel disposition

Figur 2.1 Visuel disposition
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3. ANALYSER
3.1 Virksomhedsbeskrivelse
Matas A/S er en dansk detailvirksomhed, som hovedsagelig sælger deres varer, som en B2C-virksomhed. Matas A/S er et aktieselskab. Matas A/S er en fysisk og online butikskæde, som sælger alle salgs
produkter inden for beauty og pleje. Matas A/S har eksisteret siden 1949. Butikkerne var oprindeligt
ejet af selvstændige materialister, det ser noget anderledes ud i dag, hvor Matas A/S koncernen er
børsnoteret med godt 2.500 ansatte, hvor hovedparten er ansat i en af koncernens 263 Matas-butikker4.
Matas A/S befinder sig i den monopolistisk konkurrence, som består af et marked, der domineres af
mange små udbydere. Der er utrolig mange udbydere i den branche Matas A/S operer i. Der er registreret 1.600 virksomheder registreret på branchekoden ”Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje”, af dem er der kun 509 virksomheder med over 5 ansatte.5 Det vil sige at ca. ½delens af virksomhederne registret i den branche, er Matas A/S selv.
I branchen for ” Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet” og ”Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet” er 4% af de registrerede med over 5 ansatte. Med andre
ord, så eksisterer der rigtig mange 1-mands-virksomheder på internetmarkedet for skønhedsprodukter.6

3.2 PEST analyse
PEST analysen tager udgangspunkt i omverden på et
makroniveau, og vil belyse de relevante emner i de 4
områder, som er de politiske forhold, de økonomiske
forhold, de sociokulturelle forhold og de teknologiske
forhold. Vi vil gøre brug af data fra vores spørgeskema,
artikler som Matas A/S’ årsrapport og information fra
desktop research, som vil tage udgangspunkt i en situationsbeskrivelse af hvordan Matas A/S befandt sig før
covid-19 og under covid-19.
Figur 3.1 PEST modellen
4

https://www.matas.dk/om-matas

5

www.erhverv-nnmarkedsdata-dk

6

www.erhverv-nnmarkedsdata-dk
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De politiske forhold
Virksomheder i Danmark er underlagt moms- og skattelovgivning, og dette er Matas A/S naturligvis
også. Mange af de beauty produkter som Matas A/S sælger, importeres fra udlandet, og derfor er
Matas A/S også underlagt reglementer om parallelimport og told, som påvirker konkurrencesituationen.
I 2015 indgik FN’s medlemslande Paris-aftalen, som forudsatte at nogle bestemte stater, skulle holde
verdenstemperaturen “vel under” 2 grader.7 Hertil har Matas A/S etableret deres eget mål om at støtte
op om dette krav, og deres ambition er, at Matas A/S er CO2-neutral inden 2030. Dette skal opnås ved
blandt andet at kigge på, hvilke leverandører Matas A/S har aftaler med og leverandørernes transportmuligheder.
Derudover er Matas A/S også underlagt den danske lovgivning som stiller krav til hvilke stoffer, der
findes i deres varer. Der må for eksempel ikke benyttes PVC, og her sætter Matas A/S endda baren
endnu højere end hvad den almen lovgivning dikterer, ved at sætte nogle flere stoffer og kemikalier på
den list over ikke ønskede ingredienser i deres produkter.
Under covid-19 foretog regeringen et indgreb om at lukke al erhvervsliv ned, som ikke havde en samfundskritiks funktion, og i den forbindelse kunne Matas A/S fortsat holde deres butikker åben, da de
har salg af håndkøbsmedicin jf. apotekerloven. Dette havde en negativ påvirkning på de butikker som
var placeret i storcentre rundt om i Danmark da forbrugerne i større grad handlede i gågader og online.
De økonomiske forhold
Matas A/S oplevede under covid-19 en fremgang på deres online salg, og i det afsluttende regnskabsår
har de haft en omsætning på webshoppen på mere end 1 mia. kr.8 Dansk Erhverv målte desuden Matas
A/S webshop til at være den næstmest benyttede webshop9.
Herunder ses Matas’ fremgang fra 2019/2020 til 2021/2022 og støtter op om, at selvom samfundet
delvist var lukket ned i perioder, så har Matas A/S formået at bevare og øge deres års resultat.

7

www.matas.dk/samfundsansvar

8

Årsrapport 2020/21

9

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/februar/e-handelsanalysen-2020-et-usadvanligt-rekordar-for-dansk-ehandel/ opdateret den 25. feb 2021
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Figur 3.2 Matas A/S Årsregnskab

Inflationen i Danmark steg fra 0,1% i 2020 til knapt 2,0% i 2021, hvilket kunne have haft en negativ
påvirkning på Matas A/S’ omsætning10, det havde det dog ikke.
Ledigheden steg under covid-19, hvilket kunne have den eftervirkning at folk generelt fik færre penge
mellem hænderne, og derfor kunne have haft en negativ indflydelse på Matas A/S’ omsætning. Ledigheden steg især i den unge befolkningsgruppe under 30 år, men ramte bredt ud i alle brancher.11
De sociokulturelle forhold
Til at beskrive de sociokulturelle forhold, benytter vi os af vores indsamlet data fra vores spørgeskema.
For at få et indblik i forbrugernes købemønster og adfærd før og under covid-19, har vi spurgt om flere
forhold hos forbrugerne som f.eks. køn, alder, indkomst og deres reaktion på covid-19. Udfra respondenterne af vores spørgeskema er fordelingen 29% mænd og 69% kvinder, majoriteten er mellem 2535 år og to personer i husstanden. 83% er i beskæftigelse og majoriteten af indkomsten placerer sig i
20.000-30.000 kr.
Først og fremmest fortæller forbrugerne om at Matas A/S er en tillidsvækkende virksomhed med et
stærkt brand. Størstedelen af vores respondenter fortæller at de handler i Matas A/S, fordi de kender
det. Matas A/S formår således at være professionelle og skabe en relation til deres kunder.

10

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=32883

11

https://bm.dk/media/14161/analyse-udviklingen-i-antallet-af-ledige.pdf - opdateret 29.juni 2020
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Figur 3.3 Resultatet til spørgeskema spørgsmål, ”Hvorfor handler du i Matas?”

Matas A/S har siden 1949 bygget deres brand op med stærke værdier og at stå til ansvar for samfundet.
I 201512 er 3 ud af 4 kvinder mellem 18 og 60 år medlem af Matas A/S’ medlemsklub, som betjener
majoriteten af kvinder med gode råd og i 201713 indgår Matas A/S i et samarbejde med de danske
apoteker for yderligere at styrke deres brand og træde ind på ny markeder. Kun 2% af vores adspurgte
respondenter handler ikke i Matas, vi koncentrerer os derfor, om de resterende 98% som gør.
Da covid-19 rammer Danmark og regeringen lukker ned for det danske erhvervsliv, var Matas A/S i
en position til fortsat at holde åbent, fordi de sælger håndkøbsmedicin.
Vores adspurgte respondenter udtrykker en vis form for frygt under covid-19 jævnfør vores spørgeskema hvor 42% ikke var bange, men de resterende 58% oplevede en form for frygt.

Figur 3.4 Resultatet til spørgeskema spørgsmål, ”Da Covid-19 ramte Danmark og samfundet blev lukket ned,
følte du dig bange?”

Og selvom at 58% af vores adspurgte respondenter oplevede en form for frygt, så handlede 62% af
respondenterne alligevel i en fysisk Matas A/S butik, selvom resten af det danske erhvervsliv var

12

https://www.matas.dk/historie-1

13

https://www.matas.dk/historie-1
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lukket. Det kunne tyde på, at selvom der var frygt i det danske samfund, så var Matas A/S en kæde
som forbrugerne havde en vis tryghed ved, og derfor godt turde møde op fysisk i deres butikker.
I 2020 var det nogle helt bestemte varer, som forbrugerne købte primært i Matas A/S. Det vidner om
at forbrugerne har tillid til Matas A/S. Nogle af de varer som havde de mest signifikante stigninger i
salget var nemlig termometre, beskyttelseshandsker, desinfektion, sæbe med videre14, hvilket man
kunne synes at være naturligt nok, da covid-19 skabte et købsbehov, for netop den type vare.
De teknologiske forhold
Fra 2018 havde Matas A/S oprettet en webshop. Før covid-19 ville forbrugerne gå i en fysisk Matas
A/S butik for at få råd og vejledning. Risikoen ved folks generelle ændrede adfærd og de nye retningslinjer var, at Matas A/S kunne miste noget af kontakten til deres kunder, da folk undgik at være i
nærkontakt eller i nærheden af andre mennesker i frygt eller risiko for at blive smittet. Derfor skulle
Matas A/S finde nye måder at være tæt på deres kunder og fortsat yde en god service og vejledning.
Matas A/S byggede et online univers op med små tv-studier. Matas A/S tilbød deres kunder at chatte
med en frisør, en farmakonom, at prøve make-up online, for at erstatning og supplement til det almindelige kundemøde i de fysiske butikker. Dette kaldes Matas Live og blev etableret i starten af hele
covid-19s indtræden. Matas A/S vil fremover styrke deres fysiske butikker ved at bygge sanselige og
mere personlige butikker og investere i dags-levering, når man bestiller produkter online fra deres
webshop15.

3.3 Porters Five Forces
Porters Five Forces16 modellen benyttes til at analysere virksomhedens konkurrenceforhold i branchen.
Denne model analyserer konkurrenceforholdene set ud fra et mikro-perspektiv, og kan derfor ikke
dække omverdensforholdene i et makro-perspektiv. Det har derimod gjort ved brug af forrige analyse
PEST-modellen.

14

https://detailfolk.dk/detailnyheder/forbrugerne_kaster_sig_over_helt_bestemte_varer_i_matas.html - 20. april 2020

15

https://www.retailnews.dk/article/view/604845/ny_strategi_og_trecifret_millioninvestering_skal_redde_matas – 30. april 2018

16

https://finanskim.dk/aktier/markedsanalyse/porters-five-forces.html
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Figur 3.5 Modellen Porters Five Forces

Porters Five Forces bruges til at vise virksomhedens styrker og svagheder set i forhold til konkurrenterne. De væsentligste faktorer, der spiller ind er, kunder, leverandører, potentielle indtrængere og
substituerende produkter. Modellen giver et godt overblik over selve konkurrencesituationen samt den
branche, som virksomheden agerer i. Det belyser dermed også, hvordan de faktorer påvirker indtjeningsevnen. Den har fokus på virksomhedens egen position, og den er kan bruges til at analysere de
trusler, der er fra potentielle konkurrenter.
Vi har i opgaven fokus på covid-19 situationen før og under, samt de konkurrenter Matas A/S har. Vi
vil gøre brug af Porter Five Forces til at analysere og identificere Matas A/S’ direkte og indirekte
konkurrenter, samt hvordan, de fem faktorer har udviklet sig fra før covid-19 til under covid-19. Alle
disse faktorer spiller en væsentlig rolle, for virksomhedens konkurrencesituation i branchen.
Konkurrencesituationen i branchen
Matas A/S har eksisteret siden 1949. Butikkerne var oprindeligt ejet af selvstændige materialister. I
dag er Matas A/S koncernen er børsnoteret med godt 2.500 ansatte, hvor hovedparten er ansat i en af
koncernens 263 Matas A/S -butikker17. Det vil sige, at Matas A/S er spredt vidt og bredt rundt i Danmark og dermed har store konkurrencemæssige fordele på den front.
Matas A/S har tilbage i 2018 opkøbt selskabet Firtal Group, som driver 9 niche webbutikker, hvor
blandt andet helsebixen.dk og made4men.dk indgår. Derudover har Matas A/S i 2019 opkøbt Kosmolet
A/S, som står bag Danmarks største make-up brand Nilens Jord18. Matas A/S har altså gjort et ihærdigt
17

https://www.matas.dk/om-matas

18

https://www.matas.dk/om-matas
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forsøg for at opkøbe andre konkurrenter, men under covid-19 pandemien har opkøbene dalet i takt
med usikkerheden omkring, hvordan omsætningen og bundlinjen vil blive påvirket af nedlukningen.
Den konkurrence Matas A/S befinder sig i bestemmes ud fra de aktører, der er i branchen og hvordan
aktørernes størrelse er, og hvilke præferencer kunderne har. Hvis vi ser nærmere på, hvilke konkurrenter der har de samme produkter, så kan der nævnes Salling, Magasin, Nicehair, og Normal. Dette
bekræftes i de to interviews, som vi har afviklet i forbindelse med vores dataindsamling. Ungarbejderen udtaler blandt andet følgende i forhold til konkurrencen for den Matas A/S butik hun er ansat i, og
de webshops, som hun ser som de største konkurrenter:
Butik:”Salling, er den største konkurrent her i Aalborg. Ikke så meget Magasin. Normal er også en
konkurrent, de har billige produkterne.”19
Webshop: ”Der er en bestemt stor en - Luxplus.dk og Nicehair”20
Ovenstående bakkes op af følgende udsagn fra en butikschef, som dog ikke ser konkurrencen for den
Matas A/S butik, hun er ansat i som værende hård. Hun nævner også, hvilke store konkurrenter webshoppen har:
Butik: ”Vi er ikke ramt af så hård konkurrence i den lille by, som jeg arbejder i. Det er mere storbyerne
der er ramt af det. Men sådan set på Matas generelt, så er der både Salling, Magasin og Normal”21
Webshop: ”Der er blandt andet Nicehair, Coolshop, Cocopanda. Der er flere, men de tre kører især
ofte med skarpe tilbud.” 22
Hvis vi ser lidt mere bredt på, hvilke andre virksomhedstyper, der har samme produktkategorier som
Matas A/S, så inkluderer det både supermarkeder, apoteker, helsebutikker, og en lang række webshops,
det har vi tidligere i opgaven vist i 3.1 Virksomhedsbeskrivelse. Hvis vi går endnu mere bredt, så kan
vi også se nærmere på samme behov, som dækkes af blandt andet professionelle kosmetologer.

19

Interview med ungarbejder fra Matas

20

Interview med ungarbejder fra Matas

21

Interview med butikschef fra Matas

22

Interview med butikschef fra Matas
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Matas A/S har både fysiske butikker og en webshop, og det har for os været meget interessant at
undersøge om de fysiske butikker egentlig ser deres egen webshop som en konkurrent, hvortil begge
interviewere har svaret:
”Det gør vi nok lidt, men det skal vi jo selvfølgelig ikke. Vi har dog selv meget stor glæde af webshoppen i butikkerne, fordi vi selv kan logge ind og bestille alt det hjem til kunderne som de efterspørger
og butikken ikke har det på hylderne. De gør de meget brug af, eftersom vi er en lille Matas butik.”23
Så selvom de egentlig ser dem lidt som en konkurrent, så har de også rigtig stor nytte af at have både
fysiske butikker og webshop.
Kunder
Matas A/S’ kunder er helt overordnet set alle danskere, som køber en form for personlig pleje, hvilket
understøttes af spørgeskemaundersøgelsen, se afsnit 2.5. Club Matas er en af Danmarks største loyalitetsklubber med 1,6 mio. medlemmer21. Matas A/S der derudover også godt fat i både Facebook og
instagram, Matas A/S har både en overordnet Facebook side, og det har hver Matas A/S butik også.
Matas A/S har godt 280.000 følgere på den overordnede Facebook side samt 100.000 følgere på Instagram24.
Matas’ kunder spænder bredt, der er at finde alle kundesegmenter i butikken. Der er dem der handler
småt og billigt ind, og så er der dem der handler stort og dyrt ind. Vi har i begge interview, fået den
interviewede til at beskrive deres typiske kunder:
”Helt unge piger, som ofte handler makeup, renseprodukter og dufte. De ældre og midaldrende – er
nok mere i helseafdelingen, og Matas egne brands.”25
”Den ene typiske kunde, er dem der er make-up-glade også har vi dem der går op i, der skal ikke være
parfumer og parabener, sådan noget som e-cooking og sådan noget også har vi gerne den ældre dame,
der gerne skal have lidt hjælp.”26

23

Interview med butikschef fra Matas

24

https://www.matas.dk/om-matas

25

Interview med butikschef fra Matas

26

Interview med ungarbejder fra Matas
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Der kan også være stor fokus på vanekøb og impulskøb, da Matas A/S dækker bredt i begge ender.
Vanekøb er dem som kommer ind for at købe de samme produkter, og impulskøb er dem går ind i
butikken – muligvis efter et vanekøb, og kommer ud med meget mere i posen, da de i stedet har fulgt
impulserne og købt noget, som de ikke plejer af købe. Der vil dog nok lande flere impulskøb i kurven
i den fysiske Matas A/S butik end på webshoppen.27
Kundesegmentet for den produktkategori Matas A/S udbyder er meget konkurrence udsat, da man kan
købe samme produkt mange steder. Her arbejder Matas A/S med at skille sig ud via service. Det er
også en af Matas’ fokuspunkter. En af metoderne til at gøre det, er at Matas benytter Machine Learning
for at matche kundernes preferencer og vide allerede før kunderne ved det, hvad de ønsker sig. Det
giver kunderne en større oplevelse af service og af at indkøbet er nemt. 28 Club Matas er med til at give
Matas A/S data, som er et hjælpeværktøj til at finde mønstre i relationen mellem kunder og produkter,
og på den måde at man som medarbejder i Matas A/S bedre klædt på til at vejlede kunderne. Matas
A/S har ikke en selvstændig ambition om at sælge mere online end i de fysiske butikker, men en
ambition om at give kunderne de bedst tænkelige muligheder for at bevæge sig flydende mellem kanalerne efter behov.
Da covid-19 meldte sin ankomst tilbage i 2020, havde vi som mennesker ikke i vores vildeste fantasi
forestillet os, hvordan adfærd med få ord, kan ændres hos rigtig mange. Det har også haft stor betydning for Matas, som var en af de butikker, der holdt åbent hele vejen igennem covid-19. Vi har via
vores spørgeskema undersøgt, hvordan folks handlemønstre fra før covid-19 og under covid-19, hvor
hele 64% ikke var vant til at handle online på Matas A/S’ webshop før covid-19 nedlukning, som under
covid-19 nedlukningen var dette tal reduceret med 14 procentpoint til 50%.

27

https://detailfolk.dk/mig_og_min_butik/webshop/10_ngletal_om_e-handel.html?prsrc=3

28

https://www.businessinsights.dk/columbus/matas-kunder-faar-endnu-bedre-raad-2/ 14. april 2020
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Figur 3.6 Resultatet til spørgeskema spørgsmål, ”Handlede du online på Matas’ webshop FØR nedlukningen?”
og ”Handlede du online på Matas’ webshop UNDER nedlukningen?”

Den adfærd der blev anbefalet, var for både kunder og Matas A/S ansatte, svær at navigere rundt i. Ud
fra ovenstående svar i spørgeskemaet, bliver det bekræftet i begge interviews, hvor spørgsmålet til
dem var, om de oplevede at kunderne havde en ændret adfærd:
”Det kunne vi i høj grad til at starte med, og der gik en små 14 dage, så begyndte kunderne er komme
igen. Så begyndte de at tænke, at det var okay at komme ud og de må godt handle. De viste jo ikke helt
hvad corona var, og hvad måtte man og hvad måtte man ikke. Men den interviewedes Matas butik
havde nogle fine måneder med godt salg trods nedlukningen”29
”Der har nok været, jo måske lidt i hvert fald. Det var ligesom, om at det var om formiddagen, der var
der mange folk, i forhold til om eftermiddagen, for så fik andre folk fri, så var der ikke så mange igen,
så der har været en forskel tidsmæssigt som har været lidt anderledes”
Så kundernes handlemønster ændret sig, men da det første chok havde lagt sig, fandt folk nye måder
at agere på og hvorved de stadig kunne komme i butikker og købe ind, som de plejede.
Leverandører
Matas har mange produkter på hylderne fra et stort antal30 af forskellige leverandører. Matas er en at
de større virksomheder i branchen, og har derfor en betydelig stor markedsandel, og dermed også
fordele ved deres konkurrenter i forhold til distributionskanaler. De fysiske butikker får ikke leveret
varer direkte fra deres leverandører. Matas A/S køber ind til deres meget store lager, hvor de fysiske
butikker og kunder på webshoppen får varer direkte fra. For eksempel siger butikschef i interviewet:

29

Interview med butikschef i Matas

30

Årsrapport 20/21 – Side 27
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”Vi bestiller ikke selv nogle varer, det kommer på automatisk varelevering fra Matas’ lager, som er
vokset igennem de sidste år, de har derfor flere lagere. Derfor får alle Matas butikker varerne direkte
derfra på nær nogle enkelte helseprodukter, som kommer fra nogle andre steder. Det kommer i samme
ombæring som deres normale varelevering – alt fra helse, til fodpleje til parfumer, til makeup – alt.”31
Matas A/S forhandlingsstyrke vurderes meget høj ud fra deres store markedsandel i branchen. Ser man
på leverandørerne i forhold til de fysiske butikker, så er det en af de områder, der har ændret sig grundet
covid-19 nedlukningen.
”Før corona kom, var alle fastansatte Matas medarbejdere til noget de kaldte leverandørrunde to
gange om året. Det var Matas der arrangerede og inviterede til de arrangementer. Så var der 5-6
forskellige leverandører, som præsenterede deres produkter og fortalte om de nyheder der var på vej
ind i butikkerne sortiment. Det kunne fx være fra beautyafdelingen og fra helseafdelingen. Det satte
coronaen dog en stopper for, så det har været kørt lidt online i stedet.”32
Det vil sige, at de forhold butikkerne havde til leverandørerne førhen, ikke længere fungerer på samme
måde, nu køres det hele online, og det er endnu ikke ændret tilbage til “normalen” fra før covid-19.
Det vides ikke om der er tale om en permanent ændring, endnu.
Substituerende produkter
Matas’ produkter et i et bredt omfang produkter, der er lette at substituere. De omsætter varer i de
overordnede kategorier; skønhed, helse og velvære. Matas A/S har deres egne brands, hvor man finder
både Matas Striberne, Matas Natur, Plasir som er en luksushudpleje serie og Nilens Jord, som er et
makeupmærke lavet på naturlige råstoffer. 20% af omsætningen kommer fra salg af Matas A/S’ egne
brands33. Det er nemt som ny iværksætter eller andre virksomheder, at producere produkter, der kan
substituere Matas A/S produkter, men det er i høj grad brandet, der har en værdi for kunderne, og det
er meget svært for konkurrenter at komme med substituerende produkter, der kan “slå” det stærke
Matas A/S brand af banen.

31

Interview med butikschef fra Matas

32

Interview med butikschef fra Matas

33

https://www.matas.dk/om-matas
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Potentielle indtrængere
Den branche som Matas A/S befinder sig i, dækker området af personlige pleje meget bredt, hvor der
er rigtig mange produkter indenfor flere forskellige produktkategorier. Der vil altid være mange nye
potentielle indtrængere til at udfordre Matas A/S store markedsandele. Det er klart, at når en ny kæde,
som Normal A/S dukker op i 2013, så vil Matas A/S i den grad føle sig truet. Normal A/S satser på en
lidt anden produktkategori end Matas A/S. På Normal A/S’ hylder finder du almindelig dagligdagssortiment. Varer, som har været på markedet i mange år. På Matas A/S hylder finder du nye typer vare,
nye mærker som introduceres hele tiden til Matas A/S sortiment. Der er således plads til både Matas
A/S og Normal A/S.
For at kunne konkurrere en så stor en kæde som Matas, er det essentielt for nye indtrængere at have
knowhow, og være store nok i branchen. Matas A/S har arbejdet sig op til at være den 2. største webshop i Danmark34 viser opgørelser for 2020. Derfor er potentielle nye indtrængere ikke som udgangspunkt noget der kan påvirke Matas’ konkurrencesituation ret meget.
Opsummering på Porters Five Forces
Matas A/S har mange konkurrenter, da der findes mange aktører i branchen. De hårdeste konkurrenter
set i forhold til den fysiske butik er Salling, Normal og Magasin, og set i forhold til webshoppen er der
Nicehair, Cocopanda og Coolshop. Kunderne hos Matas A/S spænder bredt med forskellige typer af
kunder. Matas har et stort produktudvalg, og derfor et meget stort antal af forskellige leverandører. De
produktkategorier Matas A/S har i deres sortiment, at produkter, der er alle er nemme at substituere,
og muligheden for nye indtrængere til, at komme ind på markedet er som udgangspunkt nemt for dem,
men da Matas A/S har så store markedsandele som de har, har det ikke den store betydning med nye
indtrængere.
Set ud fra et covid-19 perspektiv, så har Matas A/S været en af de butikker, der har haft fysisk åbent
under hele nedlukningen, hvor ændringen adfærden hos kunderne var tydelig at mærke det første
stykke tid, men de begyndte hurtigt at komme igen. Derudover har covid-19 gjort at handlen på Matas
A/S’ webshop er øget væsentligt. I forhold til leverandørerne så har det ændret det opsætning, de tidligere kørte med, hvor de hvert år var til en leverandørunde fysisk, er nu blevet ændret til løbende at
blive afviklet online.
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3.4 Regnskabsanalyse
Regnskabsanalysen for Matas A/S tager udgangspunkt i empiri fra årsregnskaber. Der bliver analyseret
en 5-årige periode fra den 1. april 2016 til 31 marts 2021, idet vi rammer perioden før og under covid19, som defineret i afgræsningen af projektet i afsnit 2.2. Dataene er et resultat af menneskeligbearbejdning af tal og vil fra et konstruktivistisk paradigme være konstrueret fra betragterens synspunkt.
En faldgrube i denne analyse er, at man kan tendere til at være snæversynet i sin betragtning og konklusion på virksomhedens ”helbred”, idet man kan tro på, at der er tale om ægte sandheder. Regnskabsanalyse vil give nogle indikationer af om det er muligt at bekræfte vores umiddelbare betragtning
af at Matas A/S har haft succes med de tiltag, der er blevet taget under Covid-19 nedlukningen.

Analyse af virksomhedstal for Matas A/S
Resultatopgørelse og balance
Vi har udvalgt nogle tal fra Matas A/S resultatopgørelse og balance til nærmere analyse. Resterende
tal kan ses under bilag 4.

Matas A/S virksomhedstal i mio.
kr.

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Omsætning

3.463

3.465

3.541

3.689

4.164

Bruttoresultat

1.612

1.549

1.589

1.640

1.841

Resultat før skat

436

349

342

250

353

Årets resultat

339

280

263

191

269

Egenkapital

2.573

2.621

2.670

2.764

3.039

Aktiver i alt

5.271

5.304

5.539

6.588

6.143

Figur 3.7 Nøgletal fra årsregnskaberne i perioden 2016 – 2021 for Matas A/S

Matas A/S har i Danmark i den 5-årige periode forbedret deres omsætning. I 2016/17 var den 3,46
mia. kr. og i 2020/21 er den 4,16 mia., mens årets resultat er forringet fra 339 mio. kr. til 269 mio. kr.
Egenkapitalen for Matas A/S er steget fra 2,57 mia. kr. til 3,04 mia. kr. og aktiverne i alt er steget fra
5,27 mia. kr. til 6,14 mia. kr.
Matas A/S har således siden 2016/17 haft en negativ udvikling i årets resultat, selvom omsætningen
stiger. Det skyldes, at Matas A/S har brugt 85 mio. kr. til marketing og logistik omkostninger, grundet
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en stor satsning på webshoppen35. Ifølge årsrapporten fra 2020/21 har Matas A/S 263 butikker og 2.197
medarbejder i Danmark.
Omsætningsfordelingen for Matas A/S

Omsætningsfordeling i DKK mio
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2018/19
Engrossalg

2019/20
Fysisk butik

2020/21
Webshop

Figur 3.8 Omsætningsfordelingen for Matas A/S

Vi har valgt at analysere perioden fra 2018/19 til 2020/21, og alle tal er i mio. kr. I 2018/19 var omsætningen i alt 3.541 mio. kr. hvor omsætningen i 2020/21 var 4.163 mio. kr. for hele Matas A/S
koncernen.
Omsætningen var fordelt således, at de fysiske butikker omsatte i 2018/19 for 3.254 mio. kr. og webshoppen for 251 mio. kr. og engrossalg stod for 35 mio. kr. I 2019/20 var der en lille stigning i totalomsætningen til 3.688 mio. kr. Omsætningen for de fysiske butikker faldt til med 147 mio. kr. til 3.113
mio. kr. mens webshoppen steg til 542 mio. kr. Det er en stigning på over 116%. I 2020/21 blev totalomsætningen forbedret til 4.163 mio. kr. De fysiske butikker faldt igen i omsætningen til 3.060 mio.
kr. hvor webshoppen steg med 540 mio. kr., det er en stigning på 100%, hvilket betød at omsætningen
for webshoppen var på 1.082 mio. kr. Engrossalget fald yderligere til 20,82 mio. kr.
Overordnet betyder det, at Matas A/S havde generelt en større omsætning. Der har været et fald i
omsætningen i butikkerne og engrossalget. Webshoppen var til gengæld steget med 331% over de 3
år, i 2018/19 var omsætningen for webshoppen 7% af den samlede omsætningen. I 2020/21 er omsætningen for webshoppen 26 % ud af den samlede omsætningen.
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Så regnskabstallene viser tydeligt, at siden webshoppen blev lanceret i 2018 er omsætningen i alt steget. Det ses, at der er et lille fald i omsætningen for de fysiske butikker. Men dette skyldes især at
Matas A/S har mere fokus på webshoppen36. Der kan argumenteres for en perfekt lancering af webshoppen, som kom inden covid-19 ramte Danmark. Da pandemien ramte Danmark, havde Matas A/S
sikret at deres online-handel var i 100% orden. Der blev udarbejdet flere initiativer, såsom Click og
Collect, så kunderne kunne handle i tryghed hjemmefra. Der er så blevet brugt flere omkostninger på
webshoppen, dog viser tiltagene at blive vækstet til omsætning. I 2020/21 er webshoppen en fjerdedel
af omsætningen i alt.

Analyse af nøgletal for Matas A/S
Analyse af rentabilitet
Rentabiliteten er Matas A/S forrentning af den samlede investerede kapital, og er en måde at måle
afkast procentvis. Til den analyse kigger vi på forskellige nøgletal, nemlig afkastningsgraden, egenkapitalens forrentning, overskudsgraden og gearingen.

Rentabiliten i procent
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2016/17

2017/18

Afkastningsgrad

2018/19

2019/20

Egenkapitalens forrentning

2020/21

Overskudsgrad

Figur 3.9 Rentabiliteten for Matas A/S, vist ved afkastningsgrad, egenkapitalens forrentning og overskudsgrad

Afkastningsgrad
Afkastningsgraden har i perioden fra 2016/17-regnskabet til 2020/21-regnskabet udviklet sig negativt.
Den er faldet fra 8,28% til 5,75%. Det betyder at Matas A/S er blevet dårligere til at genere et overskud
af den indskudte kapital i den 5-årige periode. I 2019/20 under covid-19, var den kun 3,79%, hvor i
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2020/21 er steget til 5,75%. Derfor er Matas A/S blevet bedre til at generere et overskud med den
indskudte kapital efter covid-19 var en del af hverdag, end før covid-19 ramte Danmark.
Egenkapitalens forrentning
Egenkapitalens forrentning var i 2016/17 16,96 %, og i 2020/21 er den 11,63%. I hele den 5-årige
periode, er egenkapitalens forrentning højere end afkastningsgraden. Dette betyder at virksomheden
tjener flere penge på fremmedkapitalen i forhold til, hvad det koster at låne pengene. Egenkapitalens
forrentning er dog faldet med 5,33 procentpoint i perioden.
Overskudsgrad
Overskudsgraden har i perioden fra 2016/17-regnskabet til 2020/21-regnskabet udviklet sig negativt.
Den er faldet fra 12,60% til 8,49%. Matas A/S er derfor blevet dårligere til at tilpasse sine omkostninger til indtægterne i den 5-årige periode. I 2019/20 under covid-19, var overskudsgraden 6,78%, og i
2020/21 er den forbedret til 8,49%. Det betyder at Matas A/S har forbedret sig til at holde omkostningerne nede, hvilket har givet et højere overskud. Den forbedrede overskudsgrad, skyldes også at Matas
A/S har modtaget en stor tilbagebetaling fra skattemyndigheder i forbindelse med at de vandt en sag
ved domstolen fra 201337.
Gearing
Gearingen er et nøgletal, der viser forholdet mellem kortfristede- og langfristede gældsforpligtelser
imod Matas A/S egenkapital.

Gearing
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Figur 3.10 Gearing for Matas A/S
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Gearingen for Matas A/S er på et højt niveau. Den ligger i 2016/17 på 1,05 gange, hvor den i 2020/21
ligger på 1,02 gange. Matas A/S tjener penge på at arbejde med gæld, og i den situation er det godt at
have en høj gearing. Dette skyldes at den højere gældsandel påvirker egenkapitalens forrentning positivt. I 2019/20 var gearingen på sit højeste niveau over i den 5-årige periode. Dette påvirkede Matas
A/S egenkapitalens forrentning negativt.
Bruttoavance
Bruttoavanceprocent er et nøgle nøgletal som viser, hvor stor en procentdel af virksomhedens omsætning, der er tilbage til, når variable omkostninger er fratrukket.

Bruttoavanceprocent
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55,00
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54,00
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53,00
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20
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Figur 3.11 Bruttoavanceprocent for Matas A/S

Bruttoavancen for Matas A/S viser, at virksomheden har 56% i 2020/21 af omsætningen til at dække
variable omkostninger. Hvorimod i 2016/17 havde de 54%. Dette betyder at hver krone virksomheden
omsætter for, har virksomheden 44 øre til faste omkostninger i 2020/21. Dette er umiddelbart et tilfredsstillende niveau. Det der kan have en påvirkning herpå, kan være stigende salgspriser eller en
leverandør, hvor priserne stiger.

Analyse af kapitaltilpasning og likviditet
Til at analysere Matas A/S kapitaltilpasning og likviditet, kigger vi på aktivernes omsætningshastighed
og likviditetsgraden. Aktivernes omsætningshastighed udtrykker evnen til at tilpasse den investerede
kapital i aktiviteten i Matas A/S. Hvor likviditetsgraden viser om Matas A/S er i stand til at betale sin
kortfristede gæld.
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Aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed
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Figur 3.12 Aktivernes omsætningshastighed for Matas A/S

Aktivernes omsætningsagtighed har forbedret sig siden 2016/17 til 2020/21. Den er steget fra 0,66 til
0,68. Dette illustrerer at virksomheden har gode evner til at skabe omsætning ud fra den kapital, som
er forbundet til aktiverne. Som de andre nøgletal var aktivernes omsætningshastighed lavest i 2019/20.
Derfor er det tydeligt at se, at covid-19 har påvirket Matas A/S kapitaltilpasningsevne.
Likviditetsgrad

Likviditetsgrad i procent
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Figur 3.13 Likviditetsgrad for Matas A/S

Likviditetsgraden er forværret meget over den 5-årige periode. I 2016/17 var likviditetsgraden 92,88%,
hvorimod i 2020/21 er den 41,54%. Som tommelfingerregel skal likviditetsgraden være over 150%. I
den 5-årige periode er likviditetsgraden overhovedet ikke tilfredsstillende. Dette betyder at virksomheden står dårligt rustet til at betale sine kortfristede gældsposter, og virksomheden har en usund økonomi på den kortsigtede bane.
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Analyse af soliditeten
Til at analysere Matas A/S soliditet, vil vi beregne soliditetsgraden. Soliditetsgraden viser, hvor mange
procent af aktiverne, der kan forringes i værdi, før fremmedkapitalen lider af tab.
Soliditetsgrad

Soliditetsgrad i procent
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Figur 3.14 Soliditetsgrad for Matas A/S

Soliditetsgraden for Matas A/S er på et meget tilfredsstillende niveau i forhold til tommelfingerreglen
på de 40%. I den 5-årige periode er soliditetsgraden forbedret fra 48,81% i 2016/17 til 49,47% i
2020/21. Det betyder at Matas A/S, er modstandsdygtige overfor eventuelle tab eller kriser. Soliditetsgraden er nemlig et udtryk for, hvor meget aktiverne må falde med, før fremmedkapitalen lider tab.
Konklusion på regnskabsanalysen af Matas A/S før og under covid-19
Regnskabsanalysen på Matas A/S viser, at virksomheden har forbedret omsætning og forringet årets
resultat i den 5-årige periode. I 2016/17 var næsten alle ovenstående nøgletal bedre end i 2020/21. I
den 5-årige periode var det dårligste år 2019/20, og det kan skyldes covid-19. Men i 2020/21 har Matas
A/S en tilfredsstillende afkastningsgrad, som indikerer at virksomheden er god til at få afkast på de
foretagne investeringer. Derudover er både overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed på et
okay niveau. Udover det er Matas A/S gode til at arbejde med fremmedkapital. Det viser egenkapitalens forrentning også, da den er større end afkastningsgraden i 2020/21 og faktisk er større end afkastningsgraden i den 5-årige periode. Dækningsgraden er solid på de 50-56% hvert den 5-årige periode.
Dækningsgraden er bedst i 2019/20 og 2020/21, hvor den er på de 56%. Deres likviditetsgrad er ikke
tilfredsstillende og viser at virksomheden har svært ved at betale deres kortfristede gældsposter. Soliditetsgraden viser, at virksomheden er modstandsdygtige overfor eventuelle tab eller kriser.
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Sammenligning af Normal A/S og Matas A/S
Matas A/S vil i det følgende afsnit blive sammenlignet med konkurrenten Normal A/S i den 5-årige
periode. Der er udvalgt tal fra resultatopgørelse og balancen. Derudover er der også beregnet forskellige nøgletal, såsom afkastningsgraden, egenkapitalens forrentning, overskudsgraden og aktivernes
omsætningshastighed. Normal A/S har regnskabsperiode fra 1. august til 31. juli, hvor Matas A/S
regnskabsår starter 1.april. Vi vil dog sammenligne regnskaberne 1 til 1, selvom der er denne forskydning.

Normal A/S virksomhedstal i mio. kr. 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Omsætning
483
1.257
1.891
2.313
2.931
Bruttoresultat
101
247
353
448
595
Resultat før skat
9
33
69
190
327
Årets resultat
7
23
51
158
275
Egenkapital
102
142
192
304
582
Aktiver i alt
400
624
874
1.006
1.476
Figur 3.15 Regnskabstal for Normal A/S

Omsætningen for Normal A/s har i den 5-årige periode gået fra 483 mio. kr. til 2.931 mio. kr. Årets
resultat er steget fra 7 mio. kr. til 275 mio. kr. Egenkapitalen for Normal A/S steg fra 102 mio. kr. til
582 mio. kr. og aktiverne i alt er steget fra 400 mio. kr. til 1.476 mio. kr. Normal A/S har således siden
2016/17 været i en stor og positiv udvikling. Normal A/S åbnede deres første butik i 2013 og i slutningen 2021 har Normal A/S 104 butikker i Danmark. Der er 812 ansatte i årsværk, men ca. det dobbelte,
da hovedparten af de ansatte arbejder på deltid.

Figur 3.16 Omsætning og årsresultat sammenlignet for Matas A/S og Normal A/S. Bemærk at regnskabsåret for
Matas A/S starter 1. april hvor det for Normal A/S starter 1.juli
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I samme periode har Matas A/S forbedret deres omsætning, fra 3.511 mio. kr. i 2016/17 til 4.164 mio.
kr. i 2020/21 (også tidligere beskrevet i figur 3.7). Deres årsresultat er i perioden forringet fra 339 mio.
kr. til 269 mio. kr. I figur 3.16 ses de to virksomheders udvikling i årsresultat og omsætning. Det ses
tydeligt, at hvor Matas A/S blev påvirket af covid-19 i 2019/20, virker det til at Normal A/S har fortsat
sin vækst i både omsætning og resultat.
Normal A/S har på trods af at covid-19 ramte Danmark vækstet voldsomt. De omsætter for over 2,3
mia. kr. og laver et årsresultat på 158 mio. kr. I 2020/21 laver Normal A/S et årsresultat på 275 mio.
kr., og de omsætter for 2,9 mia. kr. Deres egenkapital er henholdsvis 304 mio. kr. og 582 mio. kr. i
2019/20 og 2020/21.
Matas A/S har i covid-19 året 2019/20 formået at bevare omsætningen og endda øget den året efter
med henholdsvis 3,7 og 4,2 mia. kr. Årsresultatet i 2020/21 på niveau med Normal A/S, nemlig henholdsvis på 191 mio. kr. og 269 mio. kr. Egenkapitalen i Matas A/S er ca. seks gange så stor i 2020/21
var den 3,0 mia. kr. og i Normal var den i 2020/21 på 582 mio. kr. Det betyder, at Matas A/S har flere
frie midler, opsparet i virksomheden end Normal A/S. Så det er nemmere for Matas A/S at investere i
udvikling end Normal A/S.

Figur 3.17 Udvikling i rentabilitet af Matas A/S sammenlignet med Normal A/S, udtrykt i afkastningsgrad,
egenkapitalens forrentning og overskudsgrad
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Afkastningsgraden er over den 5-årige periode er for Normal A/S steget med næste 20 procentpoint
fra 2,25% til 22,15%, hvor den for Matas A/S i samme periode er den faldet ca 2,5 procentpoint fra
8,28% til 5,75%. Det vil sige, at Normal A/S er blevet bedre til at genere et overskud, hvor Matas A/S
er blevet ringere.
For Normal A/S er overskudsgraden er steget med næsten 10 procentpoint fra 1,86% til 11,16%, hvor
i mod for Matas A/S i samme periode er faldet fra 12,60% til 8,49%. Begge selskaber tjener penge,
Normal A/S startede lavt i perioden og har opnået en højre overskudgrad, mens Matas A/S har haft en
dalende overskudsgrad.
Endelig er egenkapitalens forrentning for Normal A/S er steget fra 8,82% til 56,19%, mens den for
Matas er faldet med 5,33 procentpoint fra 16,96% til 11,63%. For begge selskaber betyder det at der
bliver tjent penge på fremmedkapital.

Aktivernes omsætningshastighed
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Figur 3.18 Aktivernes omsætningshastighed Normal A/S

Den ovenstående graf viser, at aktivernes omsætningshastighed for Normal A/S er steget fra 1,21 til
1,99. Det betyder at, Normal A/S har en god kapitaltilpasningsevne. Når man sammenligner med Matas A/S, er aktivernes omsætningshastighed stort set ikke ændret sig, men været fra 0,66 til 0,68 (figur
3.12).
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Figur 3.19 Matas A/S og Normal A/S omsætning, årsresultat pr medarbejder (årsværk)

Med 265 butikker har Matas A/S har mange flere butikker end Normal A/S, som kun har 104 i 2020/21.
Det giver en omsætning pr butik på henholdsvis 16 mio. kr. og 28 mio. kr. Det kan umiddelbart tages
som et udtryk for at Normal A/S er bedre til at lave omsætning i deres butikker end Matas A/S er. Man
skal dog træde varsomt, når man kigger på sådan et tal, der er der mange faktorer som spiller ind,
blandt andet ikke er taget højde for webbutikkerne, butiksareal, placering og befolkningstæthed. Normal A/S har placeres deres butikker i større byer, hvorimod Matas A/S også kommer ud i alle hjørner
i Danmark og er at finde i mindre byer, samt der er flere Matas butikker i byerne.
Hvis man sammenligner omsætning pr medarbejder, så har Normal A/S også et højere nøgletal, på
trods af covid-19 krisen. Normal A/S omsætter for 3,79 mio. kr. pr. medarbejder i 2020/21, hvor Matas
A/S omsætter 1,93 mio. kr./medarbejder. Årsresultatet følger også med og her har Normal A/S et resultat på 0,35 mio. kr. pr. medarbejder i forhold til 0,13 mio. kr. hos Matas A/S.
Under covid-19’s start oplevede Matas A/S et fald i årsresultat pr medarbejder, men det blev indhentet
i 2021. For Normal A/S virker dette nøgletal til at være uafhængigt af covid-19. Der har kun været en
stigning årsresultat pr medarbejder.
Generelt har Normal A/S langt bedre nøgletal end Matas. I 2019/20 var afkastningsgraden i Normal
A/S 15% bedre end i Matas A/S og i 2020/21 var den 17% bedre, så selvom Matas A/S havde forbedret
sig, havde Normal A/S forbedret sig endnu mere. Overskudsgraden er henholdsvis 1,44% og 2,67%
bedre i Normal A/S end i Matas A/S i 2019/20 og 2020/21. Egenkapitalens forrentning er 6 gange så
stor i Normal A/S end i Matas A/S både i 2019/20 og 2020/21. Aktivernes omsætning hastighed er
også bedre i Normal A/S end i Matas A/S.
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Så de udvalgte nøgletal er alle til Normal A/S fordel. De genererer et større overskud med den indskudte kapital end Matas A/S gør. Derudover viser overskudsgraden også at Normal A/S er bedre til
at tilpasse deres omkostninger, da de i 2020/21 får et årsresultat på niveau med Matas A/S, selvom de
omsætter for mindre. Det viser aktivernes omsætningshastighed også, at Normal A/S er bedre end
Matas A/S til at skabe omsætning, ud fra den kapital, som de har bundet i deres aktiver. Begge virksomheder tjener penge på at arbejde med fremmedkapital. Så det er tydeligt at se, at Normal A/S har
udviklet sig mere end Matas A/S over de sidste par år.

3.5 Business Model Canvas
Business Model Canvas for Matas A/S
Vi har i ovenstående afsnit vist et situationsbillede af Matas A/S før og under covid-19 ved af bruge
Porters Five Forces, PEST og Regnskabsanalyse. I henhold til problemformuleringen ønsker vi i denne
rapport at undersøge hvorledes, Matas A/S har klaret sig under covid-19 i forhold til deres konkurrenter. I det forstående vil vi bruge Business Model Canvas (BMC). Først vil vi beskrive Matas A/S før
covid-19, hvorefter der beskrives og sammenlignes med henholdsvis Matas A/S under covid-19 og
Normal A/S.
Partnere

Aktiviteter

Værdifaktorer

Kunderelationer

Kunderne

Hvem er strategiske parterne?
Leverandører?
Forhandlere?

Hvad er de vigtigste aktiviteter?

Hvorfor køber kunder hos dig?
Hvad er gevinsten for dem?
Hvilket behov tilfredsstiller du?
deles ind pr kundesegment

Hvordan får du nye kunder?
Hvordan beholder du dem du har?
Hvordan får du kunder til at købe mere?
Tilbyder du personlig betjening?
tilbyder du rådgivning?
bruger du maillister
Online markedsføring?

Hvem er dine kunder?
Kundesegmenter?

Omkostninger

Ressourcer

Vejen til kunderne

Kerneresourcer?
Medarbejdere?

Hvorledes leveres dine produkter
og tjenester?
Berøringspunkter?

Indtægter
Hvordan tjener du penge?

Figur 3.20 Business Model Canvas

Business Model Canvas er en model der bruges til at beskrive hele virksomheden og ikke mindst dens
forretningsmodel. Modellen giver overblik og samtidig mulighed for fordybelse i de enkelte elementer,
samt at finde svage og stærke sider i forretningsmodel. Både virksomhedens arkitektur, netværk af
partnere, levering af værdi, relationskapital og generering af en rentabel og bæredygtig indtjeningsstrøm indgår som elementer i modellen. Det er vigtigt at nævne, at de enkelte elementer ikke skaber
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værdi alene, men synergieffekten mellem byggestenen skaber værdiforøgelsen og elementerne er indbyrdes afhængige af hinanden. Analyse af virksomhedens elementer kan synliggøre indsatsområder,
hvor virksomheden med fordel kan foretage strategiske ændringer. Vi vil i det følgende beskrive de
enkelte elementer i den rækkefølge, som man almindeligvis arbejder med modellen. Vi starter hos
kunden yderst til venstre i figur 3.20.
Kunderne
Kundesegmentet er den gruppe af kunder som Matas A/S skaber værdi for gennem værdiudsagnet. Det
er hvilke opgaver kunden ønsker at få løst eller opnå. Værdiudsagnet fortæller hvordan Matas A/S
giver værdi for kundesegmentet. Værdiudsagnet er det behov der bliver løst for køberne. Vores kundesegment kan beskrives som kvinder der tjener over 20.000 kr. pr. md. og er i arbejde (se afsnit 2.5).
Vi har valgt at inddele kundegruppen i 3 typer:
Den første type kunde er den moderne kvinde. Det er unge teenagere, men også 20-40 år og som går
op i make-up og i udseende. Det er vigtigt for dem at få rådgivning i alt, som for eksempel valg af
produkter til sommer- og vinterhud og pleje af hår. Denne type kunde bruger typisk lang tid og lægger
mange penge. Fra interviewet af ungarbejderne har vi følgende udtalelse som understøtter dette:
”Den make-up-glade er typisk 20 – max 40 år make-up-glad fremme i skoene mor” 38

Den anden type kunde er en anti-parfume, ingen parabener – typen, det er overvejende unge, som går
op i hvad produkterne indeholder, og hvad der for eksempel kan fremkalde allergi. Vores ungarbejder
bemærker i interviewet:
”Det er typisk de unge, de kommer ind, de ved at der er e-cooking, og spørger om der er det og det i, også kan
vi slå det op og så ved de det, og føler sig trygge ved det.” 39

Den tredje type kunde er ældre og midaldrende kvinde som indkøber kosttilskud og Matas A/S egne
striber.

38

Interview med ungarbejder i Matas

39

Interview med ungarbejder i Matas
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Værdifaktor
Dette element handler om at beskrive, hvilken værdi virksomheden giver kunderne. Hos Matas A/S
kommer kunden kommer ind, fordi de har et behov for et produkt, som Matas A/S udbyder. Derudover
har Matas A/S fokus på at gøre det nemt for kunden at handle ved både at være en fysisk butik som er
lokaliseret mange steder, men også at være en online shop.
Kunderne kommer til Matas A/S for at få en god vejledning. Det er de to interviewedes klare opfattelse
af at kunderne gerne vil have rådgivning og vejledning. Det understøttes af spørgeskemaundersøgelsen, hvor man til spørgsmålet ”Hvorfor handler du i Matas?” var det ”et sted som man kender” (30%)
og henholdsvis 21 og 19% handler, der fordi Matas A/S har, hvad man skal bruge og Matas A/S egne
brands.

Figur 3.21 Resultatet til spørgeskemaspørgsmålet ”Hvorfor handler du i Matas?”

Derudover kommer kunderne, fordi det er nemt at købe gaver. Der er for eksempel fuld bytte service
i hele landet uanset, hvor varen oprindeligt er købt uanset om det er i en anden Matas A/S butik eller
via webshoppen, og man kan få en parfumetester med ved køb af parfumer.
Kunderelationer
I forhold til kunderelationen besvarer vi hvordan Matas A/S opbygger, beholder og udvikler forholdet
til kundesegmentet og hvilke forhold de forventer. I købssituationen i butikken har kunden mulighed
for at indgå en tættere dialog med butikschefen, der er vægt på at have tid til kunderne, ungarbejderen
giver et eksempel på dette i interviewet:
” Jeg har en gang oplevet at min chef hun brugte 40 min på en kunde ”40
40

Interview med ungarbejder
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Man er meget opmærksom på at lade kunderne opleve butikken, for eksempel ved at lade kunderne
selv finde deres vej i butikkerne, som ungarbejderne beskriver:
”Vi lader lige dem bestemme, hvor de vil hen, og så skal vi tilpasse os”41
I webshoppen kan kunderne interagere live med en Matas-medarbejder hvor kunden, som for eksempel
få testet sin hudtype, som service. Derudover opbygges kunderelationer ved at man har mulighed for
at købe abonnement, hvori man som kunde altid opnår op til 20% rabat på produkterne i abonnementet.42
Kunderne fastholdes ved medlemskab og 67% af de respondenter, der besvarede spørgeskemaet, angav
at de var medlem af Matas A/S kundeklub. Kundeklubben giver en række fordele og rabatter. Ved
medlemsklubben får kunden en oplevelse af at være tættere på Matas A/S og få unik rådgivning og
tilbud igennem klubben. Eksempelvis er der altid 20% rabat på alt i butikken ved ens fødselsdag.
Derudover holder de enkelte butikker kundeaftener, som typisk annonceres via Facebook, direkte marketing til klubmedlemmer og kunder som kommer i butikken op til eventet.
Vejen til kunderne
Kunderne kommer i sagens natur i de fysiske butikker. Kunderne bliver betjent af personalet som yder
rådgivning eller blot modtager penge ved kassen. Derudover kommunikerer Matas A/S med kunderne
gennem diverse kanaler som reklamer, både på gade via plakater ved f.eks. busstoppesteder, i lokalaviser og dameblade og tv-reklamer. Matas A/S benytter sig af de sociale medier til at fortælle historier
eller ved faglige artikler og posts. Den direkte marketing foregår til Club Matas medlemmerne, ved at
sende tilbud til medlemmerne på deres e-mail.
Derudover har Matas A/S udviklet et live univers, hvor forbrugerne blandt andet kan chatte direkte
med en frisør eller farmakonom, under covid-19 som er et mere personlig da det er en til en dialog,
samt brugt sociale medier, som Facebook og Instagram i aktive kommunikation direkte med kunderne.

41

Interview med ungarbejder

42

https://www.matas.dk/betingelser-for-abonnement
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Indtægter
Matas A/S er en handelsvirksomhed og tjener penge ved at sælge produkter fra kundesegmenterne ved
direkte salg, det er både ved salg igennem de fysiske butikker, men også online salg. Derudover tjener
de også penge på abonnementsydelser.
Partnere
Matas A/S har leverandører af udvalgsvare og almindelige vare som samarbejdspartnere. Det er vigtigt
for Matas A/S at imødegå eventuelle ændrede leveringsvilkår eller reduceret adgang til vigtige produktkategorier, og det gør de ved at benytte et stort antal forskellige leverandører og markedsfører et
bredt udvalg af forskellige mærker inden for hver produktkategori.43 Udvalget af varer, tilbud osv.
styres centralt fra i Matas A/S.
Derudover bruger Matas A/S uddannelsesinstitutioner til at udvikle elever og uddannelse af medarbejdere. Uddannelsen varetager Matas A/S via Handelsfagskolen44 og vedligeholdelse af foregår også via
en app, hvor medarbejdere kan finde information om de enkelte produkter.
For at kunne drive forretning skal Matas A/S selvsagt have ejendomme til at drive de fysiske forretninger i. Derudover er webshop, administrations- og lagerbygninger nødvendige for at drive Matas
A/S. Grundlaget for at Matas A/S kan modtage penge for varen har de et samarbejde med forskellige
betalingsselskaber som for eksempel Nets og Mobilepay.
Til levering af varer til butikkerne, imellem butikkerne og til kunderne har Matas A/S logistik partnere
som for eksempel Post Nord, GLS, DAO, Burddelivery og instabox45
Til at binde administrationen og betalingssystemerne sammen er det interne it-system også vigtigt. For
at dette kører optimalt er der it-partner som hjælper med dette. Endelig benytter Matas A/S sig af
machinelearing og artificial intelligens (AI) og har blandt andet al data liggende på Microsoft Azurplatform46

43

Matas A/S årsrapport 2020/21, s 27
https://www.matas.dk/om-matas/matas-elev/om-uddannelsen
45
https://kundeservice.matas.dk/hc/da/articles/360000064058-Hvem-leverer-min-ordre46
https://www.businessinsights.dk/columbus/matas-kunder-faar-endnu-bedre-raad-2/ - opdateret 14. april 2020
44
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Aktiviteter og Ressourcer
For at skabe indtægter har Matas A/S hovedsagelig aktiviteter i de fysiske og online butikker, hvor der
foregår salg. Derudover er der annoncering, Click og Collect – betyder at der skal være et lagerstyringssystem som den enkelte butik kan bruge til at undersøge om den pågældende vare er på lager, og
hurtigt få den leveret hjem og endelige web-butik.
Et vigtigt led i Matas A/S forretningsmodel er at uddanne deres personale, for at kunne leve op til at
levere god rådgivning til kunderne. Derudover bliver personalet løbende uddannet gennem opslagsværker og apps, hvor de kan tilgå informationer om produkterne. Disse opslagsværker og apps skal
have en måde, hvorved de bliver holdt opdateret.
Selve on-boarding af nye produkter er et kapitel for sig selv. Hvis Matas A/S vil leve op til at have de
nyest brands og højeste kvalitetsprodukter, skal der være ressourcer i Matas A/S dedikeret til netop at
udvikle dette område. Ydermere skal der være ressourcer til at lave Live-universet, og til at holde en
webshop kørende 24/7.
Derudover er diverse betingelser i en samhandel for eksempel med logistikpartner også en del af aktivitet og ressourcer.
Omkostninger
Til at drive Matas A/S findes alle de omkostninger til butikker og personale. Derudover er der omkostninger til leverancesystemet og webshoppen. Endelig er der også omkostninger til varekøb.
Opsamling på Business Model Canvas for Matas A/S
Matas A/S har en unik forretningsmodel som gennemgået i ovenstående har fokus på, at varerne altid
er tilgængelige, også selv om butikken ikke fører den pågældende vare, så kan den skaffes. Det er en
topstyret virksomhed med hensyn til branding, indkøb og markedsføring. Der er indbydende og sanselige butikker som giver kunderne sanselige oplevelser. Der findes på hylderne de nyeste udvalgsvare,
samt en høj grad af fagligviden ved personalet. Ydermere det har de også en velfungerende online
webshop.
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Matas A/S før og under covid-19 – en sammenligning
Konkurrenceforholdene ændrede sige under covid-19. Set ud fra et covid-19 perspektiv, så har personalet i Matas A/S godt kunne mærke, at nogle af konkurrenterne har været lukket ned. Det bekræftes
også i et af vores interviews:
”Ja, det var ikke noget kunderne talte om, men pludselig kom kunderne ned og købte de lidt dyrere
produkter hos os” 47
Hvor vi også ledte os ind på, hvad de mener at deres konkurrenter kan, i og med at de vælger at handle
der frem for i Matas. Det er både butikschefen og ungarbejderen også meget enige om:
Butikschef: ”Altså, hvis man vælger sådan noget som Salling og Magasin, så er de gode til at køre
skarpe tilbud, og det skyldes, at de ikke blot skal tjene på deres beauty-afdeling, de har begge et stort
varehus, hvor de ikke skal tjene på en afdeling, hvis de sætter nogle varer ekstra meget ned i beautyafdelingen. Så overordnet set vælger de konkurrenterne, fordi de kører skarpere tilbud.” 48
Ungarbejder: ”Det ved vi ikke, måske er det fordi at man har mulighed for at få et fuldt look, der er
både tøj og andre ting” 49
Dette bekræftes også ud fra vores spørgeskemaundersøgelse som viser, at 67% enten har valgt det
fordi de generelt har en billigere pris eller fordi de kørte et godt tilbud.

Figur 3.22 svarfordeling til spørgsmålet: Hvorfor har du handlet ved en konkurrent?

47

Interview med ungarbejder fra Matas

48

Interview med butikschef fra Matas

49

Interview med ungarbejder fra Matas
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Igennem hele pandemien havde man i Matas A/S åbent i de fysiske butikker for kunder. Der var et
stærkt fokus på at handle lokalt og under covid-19 årene valgte 44% af alle kunder, som handlede via
matas.dk, at hente deres produkter i en fysisk Matas A/S butik50. Den mulighed kunne mange kunder
godt lide, da de så støttede den lokal handel51. Matas A/S var i gruppen af butikker med dagligvare og
medicinsk udstyr som havde tilladelse til at holde åbent i de fysiske butikker, under nedlukningen. Det
var dog ikke velset at føre aggressive reklamekampagner for at få folk til at stimle sammen i butikker.
Man havde udviklet en chat-funktion på Matas A/S’ hjemmeside, som primært er betjent af uddannede
materialiser, og i 2020/21 har Matas A/S håndteret 57.000 kunde forespørgsler. Kunder som har fået
rådgivning via chatfunktionen på matas.dk havde over 4 gange så høj konverteringsrate og næsten 2
gange så højt beløb i indkøbskurv 52. De kan få trygheden i at få varen handlet hjemmefra og leveret
hjemme.
Matas A/S indførte forskellige tiltage som skulle få kunder og medarbejdere til at føle sig trygge når
de var i butikken, f.eks. de lovpligtige dispensere til sprit, tilbud om mundbind samt medarbejdere med
røde skjorter med tryghedsskabende budskaber på53. Det er således i BMC-elementet for værdifaktor
hvor værditilbuddet om tryg handel blev styrket, hvilket gav en tryggere kunderelation og kommunikation i BMC-elementerne for kunderelationerne og vejen til kunderne.
Allerede inden pandemien havde Matas A/S sat gang i en række tiltag for at styrke online handlen.
Denne udvikling styrket under pandemien ved at øge investeringen her. Blandt andet blev målene Matas A/S strategi ”Et fornyet Matas” nået to år før tid, og nu er målene for Matas A/S digitale forretning
øget væsentligt. Man satser på at fordoble den digitale forretning på 5 år.54
Pandemien satte skred i folks tillid til internethandel.55 Nets udgiver jævnligt rapporter om folks forbrugervaner. Det er især internethandlen, der er blevet påvirket af covid-19. Før pandemien ramte
vores samfund købte folk hovedsagelig services og rejser online. Der var ikke så meget handel med
fysiske varer, hvor folk skulle have varerne leveret hjemme. Søjlediagrammet på figur 3.23 viser forbrugers indkøb af dagligvare på internettet. Den viser tydeligt at andelen af nethandlende, som har

50

Matas A/S, årsrapport 2020/2021, s.9

51

Interview med ungarbejder fra Matas og interview med butikschef fra Matas

52

Matas A/S, årsrapport 2020/2021, s.9

53

Interview med ungarbejder fra Matas og interview med butikschef fra Matas

54

Årsrapport for Matas A/S 2020/21, s 6

55

www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/september/e-handelsanalysen-forbruget-pa-nettet-vokser-markant-og-slar-ny-

rekord/ - opdateret den 6. september 2021
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handlet dagligvare på internettet er steget efter den 11. marts 2020.56 I Matas A/S sikrede man at online
handlen var i 100% i orden og sikker, man udvidede servicen online materialister, som kunne fremvise
produkter live til kunder der ønskede det, og man øgede indsatsen på markedsføringen. Derudover
blev der en styrket efterspørgsel efter lokalt købt vare57. Det styrkede Matas A/S ved at kunderne kunne
bestille varer i deres lokale butik og hente dem der.

Figur 3.23 Procentdel af nethandlende som handlede fysiske vare, som dagligvarer, mad og drikke på nettet.
opgivet på månedsbasis.

Business Model Canvas beskrivelse af Normal A/S
Normal A/S startede i Danmark i 2013 med et koncept hvor man sælger mærkevare til billige priser.
Det er beskrevet meget præcis i Finans-avisen, herunder:
”Kædens forretningsmodel baserer sig på, at man blandt andet importerer varer fra distributører i
andre EU-lande til en lavere pris sammenlignet med varer, der er købt i Danmark. Derfor kan kæden
forhandle kendte mærkevarer og basisprodukter til lavere priser end konkurrenterne.” 58
Planen er ifølge Børsen, at en større del af butikkerne skal placeres i mindre lokalområder, hvor der
ikke også er andre detailforretninger. Selve kommunikationen til kunderne afspejler også Normal-

56

info.nets.dk/dansk-e-handel-2020 - Dansk e-handel 2020, side 5 og 8

57

Interview med ungarbejder

58

https://finans.dk/erhverv/ECE12590126/normal-saetter-rekord-vil-aabne-op-mod-50-nye-butikker-i-danmark/?ctxref=ext - opdateret den

27.nov 2020
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universet. Man kommunikerer på en sjov og afslappet måde og vil sælge ”Sjove og anderledes produkter”.59
I sortimentet finder man en række almindelige vare. Normal A/S tager således de skønhedsprodukter
som er blevet for almindelige og for prispresset og sælger dem til billigere priser. Der er ikke professionel rådgivning i butikken, der er kun det halve antal personale i forhold til Matas A/S. Normal A/S
tjener penge fra kundesegmenterne ved direkte salg, det er både ved salg igennem de fysiske butikker,
men også online salg.

Normal A/S sammenlignet med Matas A/S
Varesammensætning
Normal A/S har i modsætning til Matas A/S satset på en billigere varetype. Matas A/S’ primære varesortiment er nye, dyre og up-coming mærker. Matas A/S satser på at præsentere nye produkter til en
højere bruttoavanceprocent / dækningsgrad som beskrevet i afsnit 3.4. Normal A/S satser på dagligvare
og billige, men kendte mærkevare.
Værditilbud
Normal A/S har satset på at placere sig på lave priser, og nogle bestemte produkter som parallelimporteres60. Hvorimod at Matas A/S bevidst slår på en lidt højere pris og varer der er testet og af højere
kvalitet. Derudover giver de også kunden en “oplevelse” med et servicekoncept. Matas A/S slår på at
skabe et univers, og underbygge det med faguddannet personale.
Personalet
Normal A/S uddanner ikke personalet til materialister, men kører et stramt personale, som ”bare” skal
kunne tage imod penge og fortælle, hvor på hylderne de finder de varer, som kunden efterspørger. I
Matas A/S bruger man uddannet personale, og har endda sin egen og eftertragtet Matas A/S butiksuddannelse. I Matas A/S giver man også personalet mulighed for at finde informationer om produkterne.

59

https://finans.dk/erhverv/ECE12590126/normal-saetter-rekord-vil-aabne-op-mod-50-nye-butikker-i-danmark/?ctxref=ext – opdaeret den

27. nov. 2020
60

https://beautyspace.dk/stordrifts-ulemper-gav-os-normal/ - opdater 21. februar 2019
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Butikkerne – lokaler
I Normal A/S lokkes kunderne rundt i en labyrintagtig opbygning med et ”billigt” look – hvilket kan
understøtte en følelse af, at man køber billige vare. I Matas A/S satses på sanselighed og overskuelighed.
Webshop
Matas A/S har siden 2018 satset på at udvikle webbutik. Den stor i dag som stor og veludbygget. Når
man kigger på Normal A/S’ webbutik så er det et meget lille udvalg og der er ikke meget kommunikation og markedsføring af den.

3.6 Porters Generiske Strategier
Vi vil i opgaven gøre brug af Porters generiske strategier61 til at undersøge, hvilken konkurrencestrategi Matas A/S følger. Porters generiske strategier kan belyse Matas’ konkurrencemæssig fordel set på
baggrund af den generiske strategi, de følger. Analysen består af 4 konkurrencestrategier, som alle
beskrivelser den måde, hvorpå en virksomhed konkurrer med andre konkurrenter på markedet. Konkurrencestrategierne omtales omkostningsleder, differentiering, omkostningsfokus og fokuseret differentiering (figur 3.24).

Figur 3.24 Porters Generiske Strategier

Modellen besvarer om Matas A/S vil udbyde deres produkter til hele markedet, eller kun bestemte
segmenter, og set på den anden side har den også fokus på om Matas A/S vil bruge lave omkostninger
eller flere omkostninger på mere eksklusive og unikke produkter.
Matas A/S henvender sig til hele markedet med skønhedspleje, personlig pleje, sundhed og helse og
meget mere. De har i forvejen en meget stor markedsandel, som vi tidligere i afsnit 3.1 har vist. Matas
A/S er i særdeleshed et kendt brand, og i 2015 er 3 ud af 4 kvinder mellem 18 og 60 år medlem af Club
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www.regnskabs-analyse.dk/porters-generiske-strategier/
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Matas62. Dette beskriver i høj grad, at Matas A/S henvender sig til en meget stor andel af markedet.
Kigger vi på figur 3.24, befinder Matas A/S sig i en af de to øverste konkurrencestrategier, som er
omkostningsleder eller differentiering.
For at kunne redegøre for, hvilken en af de to strategier, som Matas A/S befinder sig på, skal vi fokusere på produktet, og om de vil bruge lave omkostninger eller flere omkostninger på mere eksklusive
og unikke produkter. Hvis vi ser nærmere på konkurrencestrategien ”omkostningslederen”, så er det
altid i højeste fokus at holde omkostningerne nede, så prisen kan laves så skarp som muligt. Denne
mulighed skabes oftest af stordriftsfordele, og den fordel har Matas A/S. Omkostningslederen bidrager
til at kundernes fokus altid vil være på prisen, og det udnytter omkostningslederen til at differentiere
sig fra konkurrenterne. Hvis vi ser på Matas A/S’ strategi, så er der ingen tegn på, at Matas A/S ønsker
at det udelukkende er prisen, de vil konkurrere på i forhold til konkurrenterne, de forsøger i stedet at
skulle sig ud på andre parametre, som for eksempel at satse på dyre og nyere produkter.
Konkurrencestrategien ”differentiering” har fokus på at selve produktet er unikt, men der er i høj grad
også tale om en form for unikt tilbud. Matas A/S vælger at differentiere sig ud ved for eksempel at
have egen produktkategori, ny produkter, uddannet personale og mulighed for både fysisk og online
handel. Matas A/S har som tidligere beskrevet i projektet i analysen Business Model Canvas en unik
forretningsmodel og et rigtig godt koncept. Matas A/S har deres eget brand, som kun fås hos Matas
A/S, de har fået skabt en loyalitets kundeklub ”Club Matas” med mange medlemmer, som de bruger
til både reklamere for produkterne, at give medlemmerne gode tilbud et eksempel er, at kunderne få
20% på deres fødselsdag, og mulighed for at spare point sammen, som kan veksles til enten produkter
eller gavekort, når man som medlem har optjent et vist antal point. De differentierer sig altså fra konkurrenterne ved at tilbyde en samlet pakke i form af de mange forskellige produkter inden for forskellige produktkategorier, en rigtig god service samt kompetencer på både webshoppen og i alle deres
fysiske butikker. De differentierer sig også ved at have fokus på miljøet63, hvor de tager samfundsansvar i form af bæredygtighed, sundhed og mangfoldighed, og hele tiden forsøger at gå forrest med at
vælge og lancere de mest miljørigtige produkter.
Ud fra ovenstående to betragtninger vil vi vurdere, at Matas A/S befinder sig på konkurrencestrategien
”differentiering”. Hvis man placerer Matas A/S i Porters Generiske Strategier sammen med konkurrenterne i samme branche, så vil en fordeling af strategierne se således:

62

www.matas.dk/historie-1

63

www.matas.dk/samfundsansvar
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Figur 3.26 Porters Generiske strategier for virksomheder i samme branche som Matas A/S

Hvis vi ser nærmere på den øverste del af oversigten, så er Normal, Nicehair og Coolshop placeret i
“omkostningslederen”, hvor fokus klart er på pris og omkostninger. Det er udelukkende prisen, der
differentierer dem fra konkurrenterne, og de har alle stordriftsfordele og dermed lave omkostninger.
Matas, Salling og Magasin er placeret i “differentiering”, hvilket gør at de ikke udelukkende konkurrer
på prisen, men mere det unikke og den samlet pakke, de kan tilbyde kunden. Salling og Magasin er
begge stormagasiner, der rummer alt lige fra tøj til beauty. De har altså en samlet pakke i et andet
format en Matas A/S har.
Ser vi nærmere på den nederste del af oversigten, så er der kategorien ”omkostningsfoksus” Tiger og
Søstrene Grene, de har begge et meget lille udvalg inden for beauty og derfor er det kun en lille del af
det totale marked de operer på med gode skarpe priser. Til slut har vi de små helsebutikker, som findes
rundt i hele landet, de når lige som Tiger og Søstrene Grene heller ikke ud til en ret stor del af det
totale marked, eftersom deres sortiment er mindre og mere indsnævret. De har heller ingen stordriftsfordele, hvor de konkurrer på prisen. De lægger mere vægt på kvaliteten og servicen, end de gør på
prisen. Det er altså ikke af prisen der gør, at kunderne handler hos dem.

3.7 SWOT-analyse
Vi vil gøre brug af SWOT-analysen til at opsummere vores analyseafsnit, for at se nærmere på virksomhedens styrker og svagheder samt muligheder og trusler. Modellen danner et kort og præcist overblik over, hvilke faktorer, det har en relevant betydning for at modeller, der er anvendt i analyseafsnittet.
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SWOT-analyse
Interne forhold
Styrker
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Svagheder

Høj grad af fysisk tilstedeværelse i de danske
byer med fysiske butikker
Eget brand
Tjener penge på at arbejde med fremmedkapital
Har både webshop og fysiske butikker
Har høj grad af uddannelse blandt personalet
Øget viden om webshops ved opkøb af Firetal
Group og Kosmolet A/S
God logistik
Omsætningen på webshop er steget
Omstillingsparate i forhold til forandringer
På forkant med at udvikle og modne webshop
Univers med specialister
Club Matas – loyalitetsklub med mange medlemmer
Høj grad af topstyring kan understøtte ensartethed
God til at holde sig ajour med de sidste nye tendenser i branchen

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Ringe likviditetsgrad
Høje omkostninger til personale
Høje omkostninger pr butik
Mindre agil i forhold til at reducere omkostninger
Høj grad af topstyring kan kvæle lokale
initiativer og gøre beslutningsprocesser
langsomme
Dyre produkter
Lancere først webshop i 2018, men vender
det til en fordel i 2020

Eksterne forhold
Muligheder
‐
‐
‐
‐

Trusler

E-handel
Brug af Machine learning og AI til at forbedre
basket size online
Udvide sortimentet med introduktion af nyere
produkter
Opkøb af andre konkurrenter

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mange konkurrenter
Mange små e-handel konkurrenter
De to store konkurrenter Salling og Magasin tilbyder et holistisk produkt til kunden
Priserne hos konkurrenterne
Nemt at starte ny virksomhed i branchen
Dagligvare – varekategorien bliver udsat
for hårde prispres
Udenlandske butikker kan nemt sælge i
Danmark

Figur 3.27 SWOT analyse

Ovenstående overblik giver os et syn på, at Matas A/S har klart flest styrker i forhold til svagheder,
dog opvejer truslerne, de muligheder som virksomheden har.
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I henhold til styrker og svagheder, så har Matas A/S mange styrker i form af, at de både driver en
webshop og har mange fysiske butikker på markedet med egne brands og egen loyalitets klub (Club
Matas) med mange medlemmer. De har opkøbt to store konkurrenter Firetal Group og Kosmolet, hvilket har styrket deres tilstedeværelse i blandt online shops. Deres omsætning på webshoppen er steget
markant og den generelle omsætning for Matas A/S vurderes stabil. De har allerede i 2020/21 nået
deres mål for webshoppen i 2022/23, hjulpet godt på vej af Covid-19 nedlukningen.
De uddanner deres personale og har en god logistik i form af store lagere, som samlet levere til alle
butikker og den enkelte webhandlende. Matas A/S er topstyret med hensyn til beslutninger om produktsammensætning, drift af butikker og markedsføring, det har været en styrke i det Matas A/S også
er omstillingsparate i forhold til samfundet, og har i covid-19 tilfældet tilpasset sig hurtigt. Det er
tydeligt at det har været styret fra central hånd, hvordan man har ageret under pandemien.
De er på forkant med at udvikle og modne deres webshop, som startede i 2018 længe før man viste at
covid-19 pandemien ville opstå. Man kan diskutere og 2018 er tidligt, idet webhandel længe har være
til stede, men set i forhold til den omsætning webshoppen gav, har de formodet at lave en kontrolleret
vækst af webshoppen.
Ser vi nærmere på deres svagheder i forhold til regnskaberne, så ser deres likviditetsgrad ikke fornuftigt ud, og de har forholdsvis høje personale omkostninger og høje omkostninger pr. butik. Derudover
så er det også en svaghed, at de har en meget høj grad af topstyring, hvilket kan være medvirkende til
at tage initiativet fra de lokale kræfter i butikkerne.
Ud fra de muligheder og trusler, som er listet op i SWOT-opstillingen, så har Matas A/S gode muligheder i form af at udvide sortimentet med introduktion af nyere produkter, at opkøbe flere konkurrenter, som de allerede har gjort tidligere og ikke mindst have et større fokus på E-handel. Derudover gør
det også brug af machine learning og AI til at forbedre deres basket size online. Ser man nærmere på
truslerne, så har Matas A/S rigtig mange konkurrenter i branchen, og i forhold til priserne, så er konkurrenter meget skarpere på priserne, men som beskrevet tidligere i opgaven, så er det heller ikke en
del af Matas A/S konkurrencestrategi at have lave priser i fokus.
Deres største konkurrenter i form af Salling og Magasin tilbyder begge et holistisk produkt til kunden,
som betyder at de har “hele pakken” i form af tøj, sko, skønhed, pleje, sport osv. Det er ydermere nemt
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for nye potentielle indtrængere at starte ny virksomheden inden for den branche Matas A/S operer i,
og udenlandske butikker har stor mulighed for at sælge produkter i samme produktkategori i Danmark.

4. KONKLUSION
Matas A/S er en velfungerende virksomheden, som har klaret sig meget fornuftigt igennem covid-19
pandemien. I forhold til konkurrenterne havde Matas A/S den fordel, at de var foran i forhold til at
udvikle deres online platform, og er rigtige gode til at føre digital markedsføring. Omsætningen er
generelt steget i løbet af de sidste 3 år. Der har dog været et lille fald i omsætningen i de fysiske
butikker og engrossalget. Den øgede omsætning kan have grund i den fokus Matas A/S har haft på
webshoppen, som er steget med 431% over de 3 år. I 2018/19 var omsætningen for webshoppen 7%
af den samlede omsætningen. I 2020/21 er omsætningen for webshoppen 26 % ud af den samlede
omsætningen. Det vil sige at timingen for pandemien var god for Matas A/S. De havde allerede været
ved at bygge et online univers op, og pandemien satte fart på internethandlen. Den situation formodede
Matas A/S at udnytte.
Matas A/S benytter ”differentiering” som konkurrencestrategi, hvor de har fokus store markedsandele
og at være på en stor andel af det totale marked. De bestræber at være unikke i form af en unik forretningsmodel og et rigtig godt koncept, som mange kunder sætte stor pris på. Matas A/S var før covid19 indtraf allerede under forandring. Matas A/S’ forretningsmodel bygger blandt andet på at tilbyde
brand-vare og up-coming vare. Dagligdagsvare udfases og overlades til konkurrenter som Normal A/S.
Det vil sige at butikker som Normal A/S har fundet en plads på markedet hvor de har kunne sælge
”gamle” mærkevare til lavere priser end Matas A/S. Derudover har Matas A/S satset på rådgivning af
kunderne, og det indebar at have uddannet personale.

5. PERSPEKTIVERING
Vi perspektiverer denne opgave over til telebranchens næststørste teleudbyder på det danske marked,
som er Telenor. Telenor er som mange andre danske virksomheder ramt af den globale mikrochip
krise, som også skyldes covid-19 pandemien, hvor mange af producenterne i Kina måtte lukke ned for
fabrikkerne for at undgå smitte64.

64

www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/manglen-paa-computerchips-fortsaetter-i-2022-i-vaerste-tilfaelde-vil-vores – opdateret den 22. ja-

nuar 2022
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Telenors kerneprodukt har igennem mange år været et abonnement og en telefon i en pakke. Da pandemien kommer, er Telenor har også måtte tilpasse deres forretningsmodel og for at styrke deres position i det danske marked, ligesom Matas A/S gjorde. Telenor er som andre teleudbydere ramt af, at
Apple ikke kan få mikrochips til deres varer og derfor faldet mængden som kan produceres af smartphones, iPads og pc’er65. Telenor har tilpasset deres forretningsmodel, og skifte fokus ved at skabe ny
værdi for deres kunder med produkter, som skal skabe sikkerhed i den digitale verden66.
Telenor har tilpasset deres produkter til deres segmenter som både er private forbrugere og erhvervskunder, de har blandt andet skabt et nyt produkt som hedder Netsikker67 til deres privatkunder og nye
produkter samt rådgivning til erhvervskunderne68. Det har især været fokus på at kunne skabe omsætning på serviceydelser, som f.eks. rådgivning til erhvervskunder, at tilbyde uddannelse i sikkerhed
m.v. Mange danske virksomheder sendte deres medarbejdere hjem at arbejde på hjemmekontorer og
det så Telenor som en mulighed fordi hackertruslen er større på et hjemmekontor, så Telenor lancerede
DDoS-Protection ,som står for Distributed Denial of Service, som kan forhindre og overvåge potentielle angreb69.
Covid-19 har på mange måder tvunget virksomheder til at overveje deres forretningsmodel og strategi,
og at tilpasse dem så virksomhederne kan overleve.

65

www.berlingske.dk/business/mangel-paa-mikrochips-faar-apple-til-at-producere-faerre-iphones – opdateret den 13. oktober 2021

66

www.telenor.dk/digital-tryghed/

67

www.telenor.dk/shop/netsikker/

68

www.telenor.dk/erhverv/sikkerhed/sikkerhedsadfaerd/

69

www.telenor.dk/erhverv/sikkerhed/ddos-beskyttelse/
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7. BILAG
7.1 Bilag 1
Transskribering af interview - Butikschef i Matas
Interview foretaget 15/4-22
Om Dig:


Hvor lang tid har du arbejdet i Matas?
o Godt 30 år.



Hvad er din stillingsbetegnelse?
o Butikschef i en lille by.



Hvad er dine arbejdsopgaver?
o Det spænder bredt, alt fra computerarbejde, vareudpakning, ekspeditioner af kunder,
rengøring, opfyldning af varer. Ja, stort set alle opgaver – Hele møllen rundt.

Om kunderne


Hvorfor tror du kunder handler i Matas?
o Det handler meget om den service de får, de gode råd. Hvis kunderne er til Matas egne
brands, så er det også kun i Matas de kan fås.



Hvem er jeres typiske 3 kunder? Hvordan vil du beskrive dem?
o Helt unge piger, som ofte handler makeup, renseprodukter og dufte.
o De ældre og middelaldrene – er nok mere i helseafdelingen, og Matas egne brands.
o Målgruppen vælger Matas ud fra den gode vejledning og servicen og varesortimentet.



Hvad differentierer en lille by butik fra en storby butik i forhold til produkterne i forhold til
kunder og butikken?
o I en lille by er de bedre til at yde en god service. De gør rigtig meget for at skaffe
varerne hjem til kunderne, hvis ikke de har dem på hylderne, da de jo ikke har så stort
et vareudvalg. Det kan gøres ved at gøre brug af Matas’ qlick og collect system. Det er
der mange kunder, der sætter stor pris på.



Hvad er Matas’ qlick og collect system?
o Det er lidt det samme, som hvis man sidder hjemme og bestiller på deres webshop. Gør
man det, så giver kunderne omsætningen til webshoppen. Kommer man i stedet ned i
en Matas butik, og søger efter den varer som man gerne vil have, som de ikke har på
hylden, så kan Matas butikken bestille varen hjem igennem deres kassesystem, og så
går omsætningen til den Matas butik. Så kommer kunderne og henter varen i butikken,
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når varen er ankommet, lige så vel som, hvis de har bestilt det via webshoppen til afhentning i butikken. Det væsentlige er, at butikken får omsætningen og ikke webshoppen. Det er der rigtig mange kunder der er blevet gode til at benytte sig af, så de ved at
de støtter butikken.


Er I som butik gode til at fortælle om Matas’ qlick og collect systemet til kunderne?
o Ja, det er de. Det gør de rigtig meget ud af at forklare og fortælle kunderne der handler
i butikken eller fx henter deres webshoppakker hos dem.



Hvordan er I forskellige fra andre Matas butikker?
o De har rigtig meget fokus på servicen, og at kunne skaffe de varer hjem, som kunderne
efterspørger. De bruger også de sociale medier til ”Ja tak” tilbud på butikkens egen
Facebook side. Det har de rigtig god fat i.

Om produkterne


Hvilken kategori af produkter sælger i mest af, og hvorfor tror du netop det er sådan?
o Hun vil tro, at det er deres egne brands, også fordi der er rigtig mange forskellige varekategorier inden for deres egne brands. Der er både helse afdelingen, Matas egne striber, Plasir afdelingen, My moments og Rimmel. Så det er mange varekategorier, og
Matas’ egne brands kan KUN købes i Matas og fås ikke i andre butikker eller på andre
webshops.
o Hun tror det skyldes, at de faktisk får en fin kvalitetsvarer til en fornuftig pris.



Hvad differentierer en lille by butik fra en storby butik i forhold til produkterne.
o Nogle af de nye butikker, som er blevet lavet op og lavet om, er gået meget over i
beauty-afdelingen. Deres helse-, vital-, og matrialområde er blevet meget meget lille.
Det har en Matas i en lille by en noget større afdeling af, og sælger rigtig mange varer
inden for de områder, til dem som har købt de produkter og kan de råd i løbet af de
sidste mange år.



Hvor får I information om produkterne fra Matas / jeres leverandører?
o Før corona kom, var alle fastansatte Matas medarbejdere til noget de kaldte leverandørrunde to gange om året. Det var Matas der arrangerede og inviterede til de arrangementer. Så var der 5-6 forskellige leverandører, som præsenterede deres produkter og fortalte om de nyheder der var på vej ind i butikkerne sortiment. Det kunne fx være fra
beautyafdelingen og fra helseafdelingen. Det satte coronaen dog en stopper for, så det
har været kørt lidt online i stedet. Derudover så kommer der heller ikke så mange leverandører fra de forskellige brands længere ud i selve butikkerne, som der gjorde før
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corona. Mange af de informationer de får omkring produkterne nu fås via e-kurser på
computeren. Det er en af de ting, der har ændret mig markant grundet corona.
Konkurrenter:


Hvem ser du som værende Matas’ største konkurrent for de fysiske butikker?
o Den Matas butik, som interviewede arbejder i er ikke ramt af så hård konkurrence i den
lille by hvor den hører til, fundet de ligger et stykke fra storbyerne. Men sådan set på
Matas generelt, så er der både Salling, Magasin og Normal.



Hvad er det konkurrenterne kan, som I ikke kan?
o Altså, hvis man vælger sådan noget som Salling og Magasin, så er de gode til at køre
skarpe tilbud, og det skyldes, at de ikke blot skal tjene på deres beauty-afdeling, de har
begge et stort varehus, hvor de tjene på en afdeling, hvis de sætter nogle varer ekstra
meget ned i beauty-afdelingen. Så overordnet set vælger de konkurrenterne, fordi de
kører skarpere tilbud.



Hvilken varegruppe tror du, at jeres konkurrenter sælger mest af og hvorfor?
o Det er helt generelt uansat hvad, prisen der har en betydning – altså hvis det er billigere.
Varen er jo den samme uanset, hvor den bliver købt. Man vil som kunde altid vælge det
sted, som er billigst, og det er uanset om det er en isenkrammer, en herretøjsbutik, eller
en beautybutik. Sådan er det blevet, der er ikke ret mange kunder, der køber noget til
fuld pris længere. Så fx hvis man skal have en duft, så går man ind og kigger, hvor den
er på tilbud og så er det den butik der vinder salget.

Om webbutikken


Ser i webshoppen som en konkurrent for de fysiske butik?
o Det gør de nok lidt, men det skal de jo selvfølgelig ikke. De har dog selv meget stor
glæde af den i butikkerne, fordi vi selv kan logge ind og bestille alt det hjem til kunderne
som de efterspørger og butikken ikke har det på hylderne. De gør de meget brug af,
eftersom de er en lille Matas butik.
o Når butikkerne er lukket, og man som forbruger sidder derhjemme, så ser man det som
et stort plus at webshoppen altid har åbent, ellers bliver det bare købt på nogle af de
andre webshops, der også forhandler de produkter.



Hvornår fik I Matas Life, og hvad går det ud på?
o Matas fik Matas Life butikker nogle år før corona kom. Det går ud på at der er nogle
større butikker der er bygget om, hvor man har lavet små afdelinger for sanserne, hvor
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man kan dufte og prøve. De butikker er lavet meget beauty agtige, og meget af den
gode gamle materialhandel forsvinder lidt.


Hvem ser du som værende Matas’ største konkurrent for webshoppen?
o Der er flere, der er nicehair, coolshop, cocopanda. Der er flere, men de tre kører især
ofte med skarpe tilbud.



Hvorfor tror du, at kunderne vælger at handle på webshoppen i stedet for i en fysisk Matas
butik?
o Det at det er nemt, hvis man lige sidder hjemme i sofaen en aften, så kan man lige logge
ind og kigge lidt på det, og så er det nemt at lægge det i kurven. Dagen efter eller to
dage efter, så står det klar til afhentning, eller bliver leveret lige uden for ens dør. Den
ældre generation som ikke kendte webshoppen før corona, de har i høj grad lært det i
coronaen, det er tydeligt for dem at mærke. Det var tidligere oftest unge altså den yngre
generation der gjorde meget brug af webshoppen, fordi de er vant til det og vokset op
med det.



Hvilke fordele og ulemper ser du ved både at have en fysisk butik og en webshop?
o En stor fordel er at man kan handle 24/7 inden for deres ”hus”.
o Ulempen kan være at meget af det der bliver købt på webshoppen bliver byttet i de
fysiske butikker, som også skal give pengene tilbage, hvis kvitteringen er med på det.
Det gælder også, hvis der er varer som butikken slet ikke forhandler, så skal de alligevel
tage imod det.
o Tendensen er meget blevet, at det er webbutikken der tager over.
o Priserne og kampagnerne på webshoppen er akkurat de samme som i butikkerne. De
gør derfor ikke noget for at booste webshoppen over butikkerne. Den eneste forskel er,
at webshoppen altid har åbent, også når de fysiske butikker har lukket.

Om samarbejde med partnere og leverandører


Hvilke samarbejdspartnere har I og hvordan fungere det samarbejde?
o De har kun kontakt med de leverandører som lige kigger forbi Matas butikkerne og
viser lidt nyheder. De bestiller ikke selv nogle varer, det kommer på automatisk varelevering fra Matas’ lager, som er vokset igennem de sidste år, de har derfor flere lagere.
Derfor får alle Matas butikker varerne direkte derfra på nær nogle enkelte helseprodukter, som kommer fra nogle andre steder. Det kommer i samme ombæring som deres
normale varelevering – alt fra helse, til fodpleje til parfumer, til makeup – alt.



Hvilke beføjelser og mandater har I for selv at bestemme de produkter og varer I har på hylder?
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o Det har de ingen mandater til. Det ligger i sortimentet centralt fra. Er man en lille butik
har man oftest et lille sortiment, er man en større butik, er sortimentet også større. Der
er mulighed for at man i en lille butik, hvis der fx kommer en kampagne, at man kan
søge om at få flere stk. af et produkt. Fx hvis de står til at få leveret 12 stk. og de tror at
de kan sælge 36 stk. så kan de forsøge at bestille op på varen. Er de heldige, så kommer
de og er de ikke heldige, så kommer de ikke – så får de blot de 12 stk.


Hvilke beføjelser har jeres Matas butik til at påvirke tilbud i butikken?
o De har ikke som sådan mulighed for at påvirke tilbud i butikken. Det eneste de kan gøre
er, at hvis der fx er en åben by night, og der ikke kører en club matas kampagne, så har
de et par tilbud de kan vælge i mellem, som de så må køre med den aften. Det vil altså
sige, at de ikke kan påvirke tilbud, det er bestemt helt centralt fra og ligger fast i kassen.



Hvilken strategi har jeres butik for at øge salg?
o Den gode service.
o De forsøger at sælge mere til flere.
o De bruger sociale medier med ja tak, ligger nyheder op, og gode tilbud i forbindelse
med en kampagne.

Om corona


Hvordan var det at være ansat i Matas under corona?
o Hvad oplevede du af ændringer i kunderne adfærd


Det kunne de i høj grad til at starte med, og der gik en små 14 dage, så begyndte
kunderne er komme igen. Så begyndte det at tænke, at det var okay at komme
ud og de må godt handle. De viste jo ikke helt hvad corona var, og hvad måtte
man og hvad måtte man ikke. Men den interviewedes Matas butik havde nogle
fine måneder med godt salg trods nedlukningen.

o Hvad oplevede du af ændringer i din arbejdsdag og arbejdsplads


Både ja og nej, selvfølgelig ændrede den sig, men Matas var en af de butikker
der forsat var åbent gennem hele corona. De havde åbent sammen med apoteket
og dagligvarehandlen. Det var anderledes i og med at de skulle have værnemidler på, de havde plexiglas oppe. De ting til sammen var lidt svært at være i. De
var selvfølgelig også nervøse for om kunderne overhovedet ville komme, og det
at de andre butikker var lukket ned og der var helt sort i byen, var meget mærkeligt at være i.

o Hvordan havde du det med at arbejde i en fare for at blive smittet?

Side 56 af 68

Afgangsprojekt HD 1. del



Aalborg Universitet
Gruppe 6

30/05/2022

Nej, det tænkte hun ikke så meget over. Hun tog alle hendes forhåndsregler, og
så havde hun det egentlig okay med det. Man kunne jo også stå i Brugsen og
blive smittet. Så det synes hun ikke at hun brugte så meget tid på at tænke over,
men det var svært at være i med alle de værnemidler og uvisheden om, hvor
lang tid det varer og tanken om, hvad det ender ud i, og hvordan bliver det hele.



Hvordan har I oplevet kundestrømmen under nedlukningen?
o Hvordan tiltrak I kunderne?


Nej, alle de kampagner som var planmæssigt lagt ud, dem lukkede Matas ned.
Der måtte ikke være nogen tiltrækning af noget art. De havde kun åbent fordi
de havde håndkøbsmedicin. De måtte selvfølgelig også sælge de andre varer på
hylderne, men der måtte ikke køres med tilbud eller nogen anden form for tiltrækning.



Hvilke nye tiltag har I lavet under corona, som har gjort noget godt for jeres indtjening?
o Har I lavet nogle demonstrationer, delt vareprøver ud, uddannet jer?


Nej, slet ikke. De var der for at ekspedere kunderne og det var det. Så der var
heller ingen ja tak eller noget som helst i den periode. De fulgte statsministerens
råd om at folk skulle blive hjemme, og tiltrak derfor ikke med tilbud eller lign.
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7.2 Bilag 2
Transskribering af interview - Ungarbejder i Matas
Interview foretaget 13/4-22
Om Dig:


Hvor lang tid har du arbejdet i Matas?
o Var i praktik i 9 kl og fik derefter invitation til at søge job, når jeg blev 16, hvilket jeg
gjorde og fik det.
o Jeg startede i april 2020



Hvad er din stillingsbetegnelse?
o butiksassistent



Hvad er dine arbejdsopgaver?
o Hovedsagelig betjening af kunder på gulvet og ved kasssen
o Trimme og fylde op på hylder
o Sørge for at bede om at få bestilt de korrekte vare

Om kunderne


Hvorfor tror du kunder handler i Matas?¨
o De får rådgivning
o Medlemskabet giver kunderne gode rabatter, som de går efter, f.eks. giver Clinique
gratis produkter, hvis kunden har købt for et vis beløb, og der er også fødselsdagstilbud,
for dig, hvis du har fødselsdag
o De kommer også efter 3 for 2 tilbuddene



Hvem er jeres typiske 3 kunder? Hvordan vil du beskrive dem?


Make-up-glad, 20-40 år, fremme-i-skoene-mor, vil have rådgivning om makeup farver og andet kosmetisk



Anti-parfume, ingen parabener – typerne, typisk unge der går op i hvad produkterne indeholder og hvad der kan fremkalde allergi



Ældre damer, som går efter tena-tilbud og kost-tilskud

o Hvad handler de i Matas, og hvorfor oplever du, at de handler det? (Søger svaret på
værdiskabelsen for kunden)


Der er tid til at få rådgivning



De kan få hjælp til at finde de rigtige farver eller få lov til at prøveprodukterne



De kan få parfumeprøver med, når der er tale om gaver
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Hvad differentierer en lille by butik fra en storby butik i forhold til produkterne i forhold til
kunder og butikken?
o Matas i Nørresundby er en lille butik. Det ved man fordi vi ikke har de samme mærkevare som en stor butik har. Men vi kan altid skaffe dem hjem.
o Vi har ca 70 besøgende om dagen, mens de store butikker kan have mellem 200 og 400
besøgende.



Hvordan er I forskellige fra andre Matas butikker?
o Bruger anmeldelser på Google fortæller os at kunderne vil gerne ind til os.
o Man står (næsten) aldrig i kø hos os, det ved vi at der kan være i de lidt større butikker
o Vi er placeret i centeret sammen med FØTEX, og det kan gøre at der kommer flere ind.
o Vi ligger højt på antal kr den enkelte kunde bruger i butikken
o Vi når vores budget, for det meste, og vi ligger højt, i forhold til hvad den enkelte medarbejder skal omsætte.
o

Om produkterne


Hvilken kategori af produkter sælger i mest af, og hvorfor tror du netop det er sådan?
o

De 3 største er ansigtspleje, kosttilskud og parfumer.

o Tit med ansigtsprodukter, der er kommet den nye stil at det er bedre at tage sig af sin
hud i stedet for at bare klaske noget på,
o Kosttilskuddet er at der er 3 for 2. og det kommer ret tit.
o Parfumen, fordi folk mangler parfumer, fødselsdag, gaver og de får en lille tester med,
og tit 25% på dem


Hvad differentierer en lille by butik fra en storby butik i forhold til produkterne.
o Matas i Nørresundby er en lille butik. Det ved man fordi vi ikke har de samme mærkevare som en stor butik har. Men vi kan altid skaffe dem hjem.



Hvor får I information om produkterne?
o Hvordan bliver det formildet til medarbejdere i Matas og til kunderne


Jeg kan slå informationer op



Der er en app til alle ansatte (ikke ungarbejdere)

Konkurrenter:


Hvem ser du som værende Matas’ største konkurrent for de fysiske butikker?
o Gælder det samme for en lille by, hvor der ikke findes en normal fx? (tillægsspørgsmål,
hvis det er det der er svaret)
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Hvad er det konkurrenterne kan, som I ikke kan?
o Prisen er lavere ved Normal
o Salling har udvalg af andre produkter (tøj, sko osv.)
o Salling har tilbud om at man kan få et helt look – fuld make up.
o Luxplus.dk har tit parfume på lager, når vi ikke har



Hvilken varegruppe tror du, at jeres konkurrenter sælger mest af og hvorfor?
o Parfume – der er stor konkurrence

Om webbutikken


Ser i webshoppen som en konkurrent for de fysiske butikker?
o Ja, for hvis de køber i webbutikken, så køber de ikke hos os



Hvornår fik I Matas Live, og hvad går det ud på?
o Jeg ved ikke hvad det er



Hvem ser du som værende Matas’ største konkurrent for webshoppen?
o Luxplus.dk på parfume
o Nicehair.dk på hårprodukter



Hvorfor tror du, at kunderne vælger at handle på webshoppen i stedet for i en fysisk Matas
butik?
o Det er nemt



Hvilke fordele og ulemper ser du ved både at have en fysisk butik og en webshop?

Om samarbejde med partnere og leverandører


Hvilke samarbejdspartnere har I og hvordan fungere det samarbejde?



Hvilke beføjelser og mandater har I for selv at bestemme de produkter og varer I har på hylder?



Hvilke beføjelser har jeres Matas butik til at påvirke tilbud i butikken?



Hvilken strategi har jeres butik for at øge salg?

Om corona


Hvordan var det at være ansat i Matas under corona?
o Hvad oplevede du af ændringer i kunderne adfærd


Kunder ville gerne betale bestille i butikken frem for webshoppen

o Hvad oplevede du af ændringer i din arbejdsdag og arbejdsplads


Der blev sat skærme op



En medarbejder skulle have en rød skjorte på, med budskaber på ryggen



Vi sprittede meget af
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Vi bad kunder om at tage mundbind på



Vi gav mundbind gratis til folk der havde glemt at have dem på

30/05/2022

o Hvordan havde du det med at arbejde i en fare for at blive smittet?



Jeg var ikke bange, vi var vaccineret tidligt i min familie

Hvordan har I oplevet kundestrømmen under nedlukningen?
o Hvordan var kundernes adfærd?


Kunderne kom om formiddagen, i stedet for om eftermiddagen

o Hvordan tiltrak I kunderne?



Der kom flere ”Salling” kunder efter det dyre mærker, da Salling lukkede ned

Hvilke nye tiltag har I lavet under corona, som har gjort noget godt for jeres indtjening?
o Vi overholdt de retningslinjer som Matas hovedkontor pålagde os (røde skjorter, sprit
osv)
o Vi gjorde noget ud af at fortælle at kunderne kunne komme ned og hente deres vare
(click og collect)
o Jeg har hørt om en butik som lavede noget med tiktok, men vi gjorde ikke
o Har I lavet nogle demonstrationer, delt vareprøver ud, uddannet jer?


Nej, der var ikke som sådan ændringer



Hovedkontoret lavet noget med noget on-line demonstrationer og indkøb
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7.3 Bilag 3
Rå data fra spørgeskemaundersøgelse:
Periode: 10. april 2022 til 15. april 2022
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7.4 Bilag 4
‐

Vedhæftet Excel ark over beregninger - Regnskabsanalysen

Side 67 af 68

Afgangsprojekt HD 1. del

Aalborg Universitet
Gruppe 6

30/05/2022

7.5 Bilag 5
Mail fra kundeservice:
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