
”Köp av underkläder ska vara en stressfri och avslappnad stund” 
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LILJENDAL Hösten 2017 startade Johanna Granqvist sitt företag som återförsäljare av Evelace 
underkläder. I dag har hon en egen hembutik, Jojo`s Boutique, i en gammal, stämningsfull ladugård, 
där man med tidsbeställning kan komma och handla själv eller med vänner. 
 
- Innan jobbade jag med olika deltidsjobb, vilket gjorde att det var svårt att få arbete och familjeliv 
att gå ihop. Min man kunde arbeta borta i flera veckor med kort varsel och våra tre barn var 
fortfarande väldigt små, säger Granqvist. 
 
Granqvist hade inte tidigare hört om företaget Evelace då hon såg deras annons, men bestämde sig 
för att ta kontakt. Efter samtalet och efter att ha bekantat sig med de första produkterna, säger hon 
att hon var övertygad. Underkläderna var bra kvalitet, skönt material och vackra. 
 
- Jag fick träffa en annan återförsäljare som utbildar nya försäljare om produkterna och hur 
verksamheten går till. Efter det har jag regelbundet deltagit i utbildningar, som förutom kunskap 
också ger viktiga sociala kontakter till andra återförsäljare. Evelace huvudkontor och lager finns i 
Uleåborg där också kläderna designas. 
 



Underkläder för alla 
Granqvist har inga angivna öppethållningstider för hembutiken, utan tar emot tidsbokningar efter 
kundernas önskemål. Det gör det både lättare för henne själv, men garanterar även en säkrad privat 
stund för kunden. Granqvist kan också vid behov göra hembesök hos kunden med ett urval av 
produkterna. Man kan också beställa direkt via telefon eller e-post, och då skickar Granqvist 
produkterna som hemleverans. 
 
- Min ideologi är att köp av underkläder ska vara en stressfri, avslappnad och trevlig stund. Då kan 
också jag uppfylla kundens önskan bättre. 
 
Granqvist erbjuder ett stort utbud av underkläder för både kvinnor och män. Största urvalet finns 
ändå för kvinnor, med bh:n med omkretsar på 65-130 och kupor på AA-N. Det som är bra att tänka 
på när man köper en bh är att den ger det stödet som personen behöver. Stöd påverkas av hela 
konstruktionen, det vill säga modellen, axelbanden, kupan och omkretsen. En bra sport-bh är också 
viktig, då belastning vid aktivitet sliter på bröstvävnaderna. 
 
- En del har dragit en suck av lättnad då axlarna och hela överdelen av ryggen och nacken får 
slappna av tack vare den rätta bh:n. 
 
Nya utmaningar till följd av rådande samhällssituation 
I år fyller Evelace tjugofem år och det gäller som för många andra företag att börja använda nya 
metoder för att kunna hålla försäljningen i gång under coronakristiden. Det kommer att bli möjligt 
att handla underkläder på distans. I ett videosamtal kan försäljaren presentera utbudet och 
kollektionens nyheter. Kunden tar mått på sig själv och i samråd väljs lämplig storlek. Efter att 
kunden fått sin vara är det normal tid på 14 dagar för att byta eller ångra köpet. 
 
I dag kan Granqvist inte längre åka hem och hålla en visning för flera personer, utan begränsar 
kunderna till en eller två. Då en kund varit i butiken, putsar hon alla ytor och säkrar hygienen. Som 
företagare känns framtiden oviss, säger Granqvist. Hon har normalt ett annat deltidsarbete vid sidan 
av butiken, men på grund av rådande situation är det nu stopp med det. 
 
- Jag är nog eftertänksam, då man inte vet hur länge det blir paus med rörligheten. Men vi är alla i 
samma situation, så det gäller att hålla sig lugn och handla lokalt. Handlar man via min butik stöder 
man finsk design, arbetsplatser och småföretagare. 


