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Politik for Samfundsansvar for Matas A/S 
 
Indledning 
Som Danmarks største detailkæde inden for skønhedspleje, personlig pleje, sundhed og helse er 
det Matas’ målsætning at drive en ansvarlig og bæredygtig forretning for vores aktionærer, 
kunder, medarbejdere og samfundet som helhed.  
 
Samfundsansvar indgår som et væsentligt element i Matas' strategiske overvejelser. Denne politik 
fastlægger hovedprincipperne for Matas’ tilgang i forhold til samfundsansvar. 
 
I august 2021 redefinerede Matas sit formål som ‘Sundhed og Skønhed for Livet’ og opdaterede  i 
den forbindelse strategien for samfundsansvar. Denne strategi tager afsæt i Matas’ formål og i 
Matas’ store og brede berøringsflade med det danske samfund og Matas’ ambition om at 
reducere udledningerne af CO2.  
 
Med det udgangspunkt har Matas defineret tre kerneprioriteter, som tilsammen er kernen i 
Matas’ CSR-strategi: 
  

 
• Bæredygtighed er beskrevet som arbejdet med at sikre kunderne adgang til grønne og 

bæredygtige produkter, arbejdet med tage et konkret ansvar for det nære miljø gennem et 
systematisk arbejde med reduktion og genbrug af transport- og emballageplast samt 
arbejdet med at bidrage til at nedbringe udledningen af CO2 i alle led af forretningen.  

• Sundhed er defineret som arbejdet med at bidrage til danskernes folkesundhed gennem et 
stort udbud af sikre og gennemprøvede sundhedsprodukter samt et kontinuerligt fokus på 
at sikre en kompetent og tryg rådgivning såvel online som i butikkerne.  

• Inklusion afspejler Matas’ store berøringsflade med stort set alle danskere og dermed også 
Matas ansvar for at facilitere en debat omkring et mere nuanceret syn på skønhed og 
mental velvære. Matas ønsker blandt andet at være med til at bruge sine 
kommunikationsplatforme til at styrke en debat omkring unge pigers selvværd og ikke 
mindst troen på, at de ikke behøver ligge under for pres for at være eller se ud på en 
bestemt måde for at have det godt med sig selv.  

 
Derudover har Matas opsat fire specifikke mål, der skal gennemsyre hele den fremtidige udvikling. 
Målene favner såvel den daglige berøringsflade i Matas mellem kunder og medarbejdere og en 
mere overordnet ambition om at bidrage til nogle af de store miljø- og klimamæssige udfordringer 
hele kloden er fælles om at skulle tage ansvar for.  
De fælles globale ambitioner, som er defineret af Paris aftalen, UN Global Compact og en række 
konkrete delmål blandt FN’s 17 verdensmål, er integreret i de målsætninger, som Matas har 
udvalgt som sine vigtigste pejlemærker. 
 
1: CO2 neutral 2030  
Matas ønsker at tage ansvar for nedbringelsen af CO2 og ønsker derfor at være CO2 neutral inden 
2030. I løbet af regnskabsåret vil Matas opstille delmål for, hvordan Matas selv kan blive CO2 
neutral inden 2030, og hvordan Matas kan påvirke sine mange leverandører til også at blive CO2 
neutrale inden 2030.  
 



 

 3 

2: Eliminering af 100 mio. stykker plastik 
Matas ønsker at bidrage til en mere bæredygtig omstilling af detailhandlen. Som et led i dette vil 
Matas eliminere mindst 100 mio. stykker plast fra forretningen. Dette kan være emballage, 
transportplastik, plastikposer eller lign.  
Matas Retursystem, hvor kunder har kunnet aflevere tomme emballager i alle butikkerne siden 
1993, vil blive en del af den overordnede målsætning.  
 
3: Bidrag til forbedring af folkesundheden  
Matas ønsker at bidrage til at styrke folkesundheden generelt blandt danskerne gennem et langt 
større udvalg af sunde produkter og tryg rådgivning af uddannede materialister og farmakonomer. 
Samtidig har Matas en ambition om at give danskerne nem og sikker adgang til digital sundhed og 
rådgivning gennem innovation af Matas’ egne digitale platforme og Matas’ samarbejdspartnere, 
herunder det store danske onlineapotek, webapoteket.dk. Matas ønsker som en af landets 
primære ”influenter” inden for skønhed, velvære og sundhed at yde et positivt bidrag til 
danskernes mentale sundhed og velbefindende gennem produktudvalg, kommunikation og 
kundekontakt.   
 
4: Bedste sted at arbejde i detailsektoren 
Matas har en ambition om at blive et fyrtårn blandt store danske detailkæder. Målet er delt op i 
en række delambitioner som arbejdet med generel medarbejdertilfredshed, styrkelse af diversitet 
i ledelsen på tværs af forretningsområderne, herunder fokus på uddannelse af kvindelige ledere, 
generel mulighed for uddannelse og opgradering af kompetencer blandt de ansatte og en bred 
involvering af ansatte på alle niveauer gennem oprettelse af lokale ambassadørkorps.  
 
Vores fokusområder 
I overensstemmelse med den opdaterede CSR-strategi vil vi løbende forbedre vores 
kommunikation og styrke bæredygtigheden i vores egne produkter i takt med den teknologiske 
udvikling, vores kunders behov og samfundets forventninger. Vi arbejder proaktivt med at 
forbedre alle kædens egne varer i forhold til den nyeste viden om betydning for miljøet og 
brugernes sundhed. 
 
Vi vil sikre os tilstrækkelig viden om forsyningskædens miljøpåvirkning og, hvor det er muligt, 
anlægge et livscyklusperspektiv på produktforbedringer.  
 
Vi vil sikre, at de produkter og aktiviteter, vi tilbyder, giver vores kunder mulighed for at træffe 
grønne valg. Vi vil rådgive vores kunder om anvendelsen af vores produkter og sikre, at de har den 
nødvendige information om bæredygtig anvendelse. 
 
Vi vil sikre, at vores medarbejdere løbende inddrages i selskabets bæredygtighedsaktiviteter, og at 
de uddannes og motiveres til at varetage deres arbejde på en miljømæssigt forsvarlig og etisk 
korrekt måde.  
 
Vi vil sikre mangfoldighed på arbejdspladsen ved at tiltrække, udvikle og fastholde kvalificerede 
medarbejdere uden skelen til køn, etnisk oprindelse, alder, handicap, seksuel orientering og 
religion. Vi betragter national lovgivning og internationale konventioner som mindstekrav. 
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Vi vil igangsætte og facilitere en offentlig debat om mangfoldighed, der fokuserer på emner 
knyttet til særligt kvinders fysiske og mentale trivsel på forskellige livsstadier (fx teenagealder, 
moderskab, overgangsalder, alderdom).  
 
Matas samarbejder med en række forbrugerorganisationer og andre organisationer om projekter 
med forskellige humanitære og miljømæssige målsætninger. Som en ansvarlig virksomhed vil 
Matas fortsat udvikle og indgå nye samarbejdsaftaler, som gør en forskel i forhold til miljøet og 
vores kunders sundhed. 
 
Matas samarbejder med forbrugerorganisationer og eksperter samt med organisationer, der 
arbejder for at fremme sundhed og miljøet, herunder Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og 
Astma-Allergi Danmark. Matas’ hjemmeside (matas.dk/hjertesager/partnere) indeholder nærmere 
oplysninger om disse partnere og de projekter, som vi arbejder sammen om.  
 
Matas har desuden tilsluttet sig og implementeret en række initiativer, herunder Matas 
Retursystem, som blev lanceret i 1995, Svanemærket og Den Blå Krans. Der kan findes nærmere 
oplysninger om disse tiltag på Matas’ hjemmeside (matas.dk/hjertesager/politikker-holdninger).  
 
Vores tilgang til samfundsansvar  
Vores tilgang til og principper for samfundsansvar tager udgangspunkt i vores kunders, vores 
medarbejderes og miljøets behov. Matas tilstræber endvidere at deltage aktivt i den løbende 
debat om mangfoldighed og sammenhængen mellem især kvinders fysiske og mentale trivsel.  
  
Matas vil arbejde for at fremme de tre Hjertesager (mangfoldighed, bæredygtighed og tryghed) 
gennem forretningsmæssige initiativer, ved kommunikation gennem egne kanaler, i samarbejde 
med kunder og i strategiske partnerskaber med udvalgte samarbejdspartnere, herunder 
interesseorganisationer og NGO’er. 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 
Matas har udvalgt fire af FN’s 17 Verdensmål som et led i arbejdet med Matas’ tre Hjertesager:   
 

• Mål 5: Ligestilling mellem kønnene (Delmål 5.5: fokus på antallet af kvinder i topledelsen 
samt bestyrelsen). 

• Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst (Delmål 8.8: beskyttelse af 
arbejdstagerrettigheder hos Matas’ underleverandører). 

• Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (Delmål 12.4, 12.5 og 12.6: reduktion af 
kemikalier samt håndtering af affald).  

• Mål 14: Livet i havet (Delmål 14.1: minimering af mikroplast, der skader havets 
økosystemer).   

 
UN Global Compact  
Matas har i 2021 ansøgt UN Global Compact om at blive signatory medlem. FN’s Global 
Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder og sætter en fælles 
ramme for kommunikationen om virksomhedernes fremskridt og engagement inden for ansvarlig 
virksomhedsledelse. Det betyder, at Matas forpligter sig til at efterleve organisationens 10 
hovedprincipper som er:  

https://unglobalcompact.org/
https://unglobalcompact.org/
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1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede 
menneskerettigheder 

2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne 
3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv 

forhandling 
4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde; 
5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og 
6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. 
7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 
8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed 
9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier 
10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og 

bestikkelse  
 
Organisation og rapportering 
Afdelingen for Investor Relations & Corporate Affairs er ansvarlig for udviklingen af Matas’ CSR-
strategi og arbejder sammen med Selskabets øvrige afdelinger om at implementere strategien på 
tværs af organisationen. 

Matas rapporterer årligt om samfundsansvar i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt af bestyrelsen for Matas A/S d. 10. juni 2013 
Godkendt af bestyrelsen for Matas A/S d. 7. november 2017 
Godkendt af bestyrelsen for Matas A/S d. 7. november 2018 
Godkendt af bestyrelsen for Matas A/S d. 29. oktober 2019 
Godkendt af bestyrelsen for Matas A/S d. 4. november 2020 
Godkendt af bestyrelsen for Matas A/S den 3. november 2021 
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