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Så håller du blodsockret 
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”Konkurrensen var tu$, 
men jag lyckades”
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Nu växer vi!

EXTRA STOR UPPLAGA

TILL ALLA SALONGER



DRÖMMAR MÖTER
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”FÖLJ DINA DRÖMMAR” VAR INTE RIKTIGT DET TIM FICK HÖRA 
NÄR HAN GICK I SKOLAN. MED EN 1:A I MATTE VAR DET INGEN 
SOM TRODDE ATT HAN SKULLE KUNNA BLI EN FÖRETAGARE. 
MEN HAN SLOG TILLBAKA, STORT. SOM DET STÅR PÅ 
SALONGSVÄGGEN: SUCCESS IS THE BEST REVENGE. 

SOLEN LETAR SIG IN i den luftiga salongen. Parkettgolvet 
sprider sig i lokalen och bryts av med en svart platsmatta, 
formad som en hårlock som uppmuntrar besökarna att fortsätta 
in i salongen. Det är väldigt högt i tak, minst sex meter och det 
skiner om mässingen på receptionsdisken. Tim Ohlson, 41, 
möter upp med ett stort leende och ett fast handslag. Han är 
nöjd med sin salong, även om han ständigt har nya idéer på hur 
han kan förnya och förbättra inredningen.

− Jag vill att salongen ska kännas hemtrevlig, inte kal. Den ska 
vara modern och lyxig, men samtidigt bekväm och inbjudande. 
Jag gillar att det är lite snett och vingt, allt är inte perfekt, säger 
Tim. 

Hans salong, Tim’s haircut, ligger på Norra Storgatan i  
Helsingborg, bara ett stenkast från det myllrande shopping- 
stråket. Han har haft salongen i elva år nu. Atmosfären känns 
trygg. I luften flyger elektronisk musik fram och Tim små-
nynnar. Att vara öppen för nya sätt att marknadsföra sig och 
utveckla sin verksamhet har alltid varit Tims passion. Han hyrde 
stol i tio år, och drömde om att gå vidare i karriären och starta 
en egen salong. En dag kom en kund förbi. Hon hade cyklat 
förbi en lokal som just blivit ledig och tänkt på Tim.

− Det gick snabbare än vad jag hade tänkt mig, säger han och 
skrattar.

Fundersamt tänker han tillbaka på åren som har gått. I början 
hyrde han ut stolar. I takt med att verksamheten växte kände 
han att han ville anställa istället.

− Hyrstolarna bromsade upp. Jag ville slippa rådfråga andra 
hela tiden, jag vill förnya inredningen och marknadsföringen, 
men de såg inte långsiktigt. 

Han är emot hyrstolarna i branschen.
− Det är inte bra för de frisörer som har hyrstol heller. Det är 

jätte stressande, man kan aldrig ta semester och man oroar sig 
hela tiden: tänk om det inte kommer någon kund nästa vecka? 

>

FRAMGÅNG
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Tim har totalrenoverat salongen tre 

gånger, men speglarna är kvar. Han 

har själv designat dem. Ljuset kom-

mer från fönstren och lampor i taket. 

– Belysningen kanske inte är den 

bästa arbetsmässigt, men det ger 

en bra miljö och det känns stilrent, 

säger Tim.
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Det slipper man som anställd, säger Tim.
Salongen har en behaglig rymd. Solstrålarna skiner in genom 
de runda fönstervalven och slår mot de egengjorda speglarna. 
Mycket av inredningen är egen designad. Tim vet nämligen 
exakt hur han vill ha det. Han smeker receptionsdisken och 
kommer med ett erkännande.

− Det här är det största misstaget i salongen, att använda 
mässing. Det måste putsas hela tiden! Och så la jag in det mellan 
varje trappsteg också.

Han berättar om hur kämpigt det var när han läste grundsko-
lan, han hade väldigt låga betyg. Sämst betyg fick han i matte. 
Men han gav inte upp, han ville bli frisör. Han praktiserade och 
lyckades ta sig in på frisörskolan genom frikvot. Han gick ut 
som bäst i klassen.

− Jag kände mig usel i skolan. Det här är helt klart den bästa 
hämnden − att lyckas sticker folk i ögonen, säger han och ler 
stolt.

På väggen är budskapet klart, ”Success is the best revenge” 
− framgång är den bästa hämnden. Citatet såg han som tatu-
ering på en kille i ett magasin. Orden är målade direkt på väggen 
med hjälp av en overhead. 

− Jag har kämpat som fan. Nu har jag äntligen betalat av alla 
lån också, säger han och fortsätter in i tvättrummet. 

VÄGGEN ÄR PRYDD med massa lyktljus som sprider ett 
skönt sken i rummet. För att få en bättre arbetsbelysning mon-
terade Tim lampor med direktljus ovanför tvättstället. Dessvärre 
gav de för lite ljus.

− Jag klurade och kom sen på att med hjälp av kristaller sprids 
ljuset bättre. Och det funkade, säger Tim. 

Han berättar att han har gett varje frisör en budget att hålla, 
för att öka förståelsen hos sina anställda.

− Då får de en bättre koll. Alla får ju sin lön ändå, men förstå-
elsen för hela verksamheten ökar.

Tim tycker att det är ledsamt att inte fler satsar på att anställa. 
Han tror att det är för att många planerar kortsiktigt och inte 
långsiktigt.

− Men det går. Tänk professionellt! Det gäller att räkna hela 
tiden, även om du i dag har en hyrstol. Kom ihåg att det är ett 
företag du driver − inte en hobby, säger Tim. 

På väggen hänger en stor siffra, 7, i guld. Den påminner om 
jubileet för några år sedan som firades med pompa och ståt. I 
fönstret står fyra små kaniner, de är från julskyltningen. De är 
egentligen tänkta som lampskärmar men Tim hade andra planer.

− Jag gillar dem så mycket. Jag har smyckat dem med pärlor 
och *ädrar och kände att det var en skam att plocka ner dem i 
en kartong, säger Tim.

− Vill du ha något att dricka? En latte? Te? Slush−ice, frågar 
Tim medan han slinker in bakom bardisken i väntrummet. 
Bardisken är egentligen den gamla guldfärgade receptionsdisken, 
och som nu är belamrad med olika dryckesmaskiner. >
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− Jag vill kunna erbjuda full service, säger Tim medan han 
fixar en kopp grönt ingefärste. Maskinen fräser ut varmt vatten.

− Det känns lite snålt att bara erbjuda pulverkaffe när kunden 
investerar i mina tjänster. Det här bjuder jag på.

Slush−ice maskinen är nostalgi för Tim, han älskade att svalka 
sig med slush−ice när han var liten. Nu dricker han det nästan 
aldrig själv, men kunderna gillar det på somrarna. I ett hörn står 
en M&M och Brio−godisapparat, där du lägger i ett mynt och 
drar runt för att få en godis. 

− Det är bara en symbolisk peng. Det är ju hela grejen, att 
få vrida om och få en godis. Maskinerna kostade 5 000 kronor 
att köpa in, så om 10−15 år är vi kanske ikapp, säger Tim och 
skrattar.

TEXT: MALIN JILKÉN
FOTO: WERNER NYSTRAND

Väntrummet är behagligt inrett med sköna soffor med turkosa 
kuddar. Målet med miljön i salongen är att kunderna ska vilja 
stanna längre.

− Jag vill ju att de ska komma en kvart innan och vara kvar en 
kvart efteråt. Helst ska det vara någon kund som sitter här hela 
tiden, säger Tim och sätter sig bredvid mig i soffan i väntrum-
met.

Han ser nyfiket på framtiden, just nu funderar han på nästa 
renovering av salongen.

− Jag skulle vilja ha mer graffiti, mer rött. Jag är sugen på att 
göra lite hårdare färger.



SALONG: TIM’S HAIRCUT
Stad: Helsingborg
Etablerades: 1999
Anställda: 4,5 personer
Snittpris klippning: 650 kr 
Klipp och färg: 1700 kr

Väntrummet är designat utifrån den 

gamla receptionsdisken som de 

använde när salongen hade 50-tals 

tema. Den tjänar nu som bardisk där 

Tims kundvård serveras i dryckform. 

Alla kunder erbjuds te, Cava, var

choklad, latte, slush, och 

mineralvatten. 
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