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Bilaga 9: Affärsplan 

Sammanfattning 

 

Högklackade skor är ett mode som har hållit i sig i flera hundra år trots att 

de kan vara både skadliga och obekväma vid upprepad och långvarig 

användning. Produkten Heel Me bygger på en justerbar klack som gör det 

möjligt att anpassa sina skor till den höjden man vill ha den utan att behöva 

bära med sig ett annat par – en praktisk och moderiktig lösning med ett 

anständigt pris utan dess like på marknaden. 

 

Genom att använda sig av internet samt mer traditionella försäljnings– och 

marknadsföringsstrategier kommer produkten att framställas på marknaden. 

Målgruppen är främst yngre och aktiva kvinnor. 

 

Ledningsgruppen består av projektledaren Huyen Nguyen med partner Naida 

Kandic. Huyen Nguyen är i juni 2007 färdigutbildad utvecklingsingenjör 

medan Naida Kandic är student vid Göteborgs Universitet inom biomedicin. 
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Affärsidé 

Bakgrund 

Högklackade skor är ett mode som har hållit i sig i flera hundra år. 

Höga klackar är aldrig omoderna trots att de kan vara både skadliga 

och obekväma vid upprepad och långvarig användning. Studier vid 

bland annat Harvard och Yale (Se: Referenser) visar att höga klackar – 

vare sig de är smala eller breda – ökar slitage på knälederna över 20%. 

Detta i sin tur ökar risken för osteroartrit, en ledgångsinflammation i 

knäna. Utöver det, så slits hälsenor snabbare vid användning av höga 

klackar, samt att man får problem med tårna på grund av det tryck de 

får utstå. En idé som kan kombinera mode och bekvämlighet och 

slagit många men aldrig realiserats är höga klackar som kan justeras 

till en lägre höjd. 

Med detta som förutsättning beslöt jag – Huyen Nguyen, student på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Halmstads Högskola – att göra 

mitt examensarbete. Som assistans hade jag Naida Kandic, student vid 

Göteborgs universitet. 

 

Idé 

Idén bygger på en justerbar klack som gör det möjligt att anpassa sina skor 

till den höjden man vill ha den utan att behöva bära med sig ett annat par – 

en praktisk och moderiktig lösning med ett anständigt pris utan dess like på 

marknaden. 
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Mål 

Målet är att utveckla en produkt som vars lösning är patenterad inom det 

närmaste året följt av en produkt som inledningsvis marknadsförs i Sverige 

och Skandinavien för att senare utvecklas vidare sig till en större marknad. 

 

Ledningsgrupp 

Projektledaren för produkten är Huyen Nguyen, Utvecklingsingenjör utbildad 

vid Halmstads Högskola. Samarbetspartner är Naida Kandic, i nuläget 

student vid Göteborgs Universitet. 
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Marknadsplan 

Produkt 

Produkten löser ett befintligt problem och är både en praktisk 

produkt, samt en modeprodukt, något som numera är populärt och 

lönsamt. Det finns ingen liknande produkt på marknaden i Sverige, 

vilket gör den till en unik lösning. Lösningen bygger på en justerbar 

klack som anpassas samt med en sula som erbjuder flexibilitet. 

Ritningar på produktens funktionella delar, samt 3D-ritningar hittas i 

Bilaga 6. respektive 7. Produkten är fortfarande i ett utvecklingsskede 

men en dialog med tillverkare i Sydostasien, samt skotillverkaren 

Vagabond har upprättats. 

 

Promotion 

Detaljhandeln erbjuder stora möjligheter inom promotion. Den bästa 

utgångspunkten för promotion innan man satsar pengar på 

marknadsföring är ”word-of-mouth”, dvs. sprid ryktet om att 

produkten finns. I dagens högteknologiska samhälle kan man även 

använda sig av Internet som ett effektivt sätt att lansera produkten. 

Det finns mängder av mode-bloggar som har tusentals besökare, bland 

annat personer som jobbar för diverse modetidningar. Får man 

uppmärksamhet av en väletablerad blogg och i sin tur modetidning 

har man kommit en lång väg med sin promotion. Utöver det finns det 

de mer typiska marknadsföringsstrategierna som reklam – radio, tv 

och reklambilder – men det är främst Internet och word-of-mouth som 

kommer vara marknadsföringssätten i början. 

Som argument i reklamen kan man – förutom de medicinska 

fördelarna – även yrka på produktens praktiska sidor, som t.ex. vid 

resor, då man sparar bagageutrymme i och med att man tar med sig 
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färre skor, något som är extra intressant i dagsläget då många regler 

för bagage på flygplatser har skärpts. 

 

Pris 

Enligt undersökningar är pris mindre viktigt än utseende och funktion. 

Folk är villiga att betala för en bra produkt. Försäljningspriset 

förväntas i nuläget vara 400 SEK för ett par Heel Me skor.  

 

Återförsäljare 

Produkten kan mer eller mindre säljas i vilket etablissemang som 

säljer skor som helst - från specialiserade skoaffärer, till den ökande 

tendensen att handla allt man behöver i stormarknader. Utöver det 

har internetförsäljning ökat i popularitet och produkter kommer med 

största sannolikhet använda sig av denna möjlighet. Huvudägare av 

produkten kommer vara Huyen Nguyen med Naida Kandic som 

partner. Möjligtvis kan ett samarbete med ett skoföretag tänkas i 

framtiden. 

 

Målgrupp 

Produkten är främst tänkt att nå ut till kvinnor i åldrarna 18-35 

eftersom de är de största konsumenterna av högklackade skor samt 

de som är mest intresserade av mode och nya produkter inom 

området. 
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Konkurrenter 

Trots att det inte finns en liknande produkt på marknaden finns det 

konkurrens i form av billiga skor samt produkter som gör höga klackar 

bekvämare – det främsta är då inlägg så som Scholl’s Party Feet. Förutom 

andra typer av lösningar finns det en risk att den här produkten leder till 

liknande kopior.  

 

Produktion 

Produktionen kommer att ta plats utomlands. Under projektarbetet har man 

bundit kontakter till skotillverkare samt intressenter i Vietnam. Ett 

produktionspris på 51 SEK/par har beräknats – ett pris som kan sänkas om 

billigare återförsäljare av material hittas. Investeringar i form av utrustning, 

mönsterskydd och dylikt beräknas vara en engångssumma på 450 000 SEK. 

 

Utveckling 

Produkten utvecklas fortfarande och huvudansvarig är Huyen Nguyen. Om 

möjligt kommer även lösningar för andra typer av klackar efterforskas. Till 

detta kommer viss hjälp att behövas i form av specialister i skotillverkning. 

Kontakt är etablerad med skomakare och designer i Vietnam som kommer 

att bistå med sin expertis. Idéer och lösningar kommer dock fortfarande vara 

ledningsgruppens ansvar. Projektet och produkten är något som 

ledningsgruppen tänker fortsätta med fram tills att produkten finns på 

marknaden och vidare. 


