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nor vet inte om att de har fel 
behåstorlek. Standardsvaret jag 
brukar få är ”jag har alltid haft 
den här storleken ”. Sedan blir 
de chockade när jag säger att de 
inte har rätt storlek. 

Hur ska en behå  
sitta, egentligen? 
– Om du står i profil, 
ska det vara samma 
höjd på behån fram 
och bak. Den ska sitta 
åt, tätt emot bröst
benet, och inte glida 
upp när du sträcker 
på armarna. När be
hån blir sladdrig och 
tappar passformen, 
när den åker upp i 
ryggen eller när ku

pan inte längre täcker brösten, 
då är det dags att köpa en ny. 

Du har även öppnat en 
webbshop. Varför? 
– För att sprida mitt budskap. 
Men det är inte lätt att sälja be
håar på internet. Det tog mig 
fyra år att komma på hur jag 
skulle göra hemsidan personlig.

Läs mer på: kvinnligtunder.se

Varför startade du ”Kvinn-
ligt Under”? 
– För att jag tyckte att det var 
brist på både service och kun
skap i de butiker som säljer 
kvinnounderkläder. Jag var 
själv väldigt liten och hade 
svårt att hitta pushup
behåar. Tidigare hade 
jag bland annat jobbat 
inom hotell och res
taurangbranschen och 
drivit ett eget företag 
så jag bytte bara 
service inriktning kan 
man säga.

Vad erbjuder du 
kunderna? 
– Ingen är udda hos 
mig. Jag har behå
storlekar från AA till en eng
elsk Kkupa. Jag erbjuder ock
så underkläder för blivande 
och nyblivna mammor och 
bröstopererade kvinnor. 

Vilket är det vanligaste be-
håfelet kvinnor gör i dag? 
– De köper behåar med för 
stort ryggomfång. Eller så har 
de för liten kupa, de får ”dub
belbröst”. Men många kvin

inspiratören
Den här spalten är vikt åt er läsare och era berättelser.  

I detta nr: Carolina Le Prince, underklädesentreprenör

Av Sara Jergard Andersson

– Kvinnor vet inte att de har fel behå
Carolina Le Prince, 43, blev irriterad när hon skulle köpa 
behå. Hon tyckte inte att det fanns tillräckligt bra service  
i affärerna. Därför öppnade hon en egen underklädesbutik, 
som nu utökats med webbshop.  

Har du gjort något kul? 
Mejla till red@tara.se, märk ”Inspiratören”. 

Carolina bytte  
hotellbranschen  

mot behåbranschen.

Carolina Le Prince öppnade butiken 
”Kvinnligt Under” i Åkarp 2003.  


