
Att driva frisersalong är en utmaning.
Kroppen tar stryk och det är tufft att
arbeta upp ett kundunderlag från noll.
Som tioåring avgjordes Maria Arslans
öde av en klippning som var bäddat
för en katastrof.

Maria har drivit sin salong sedan år
2005 i den gamla Gul & Blå-lokalen på
Platensgatan i Linköping. Gesällprovet
togs år 1998 och redan tidigt i livet
visste Maria att det var frisör hon
skulle bli. Som 10-åring gjorde hon
något som kom att förändra allt. En
några år yngre kompis hade en sliten
hockeyfrilla. Maria såg sin chans, tog
en sax och klippte till. Det blev så pass
bra att Maria började klippa människor
i hennes närhet. Sedan dess har hon
aldrig kunnat tänka sig ett annat kall. 
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Marias mamma som inspirerat
och visat vägen

Marias Arslan i sin salong
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fortsätter Maria. Som lärare är det därför extra
viktigt att kliva in i rollen att vara en förebild och
visa vägen för dessa ungdomar. Tänka två
gånger; vad kan hända om jag uppträtt fel mot en
människa. Vi ska lyfta varandra. På Cut & Style är
man jämställd, som en familj där alla som jobbar
är på samma nivå och utvecklar saker
tillsammans. Det är viktigt att respektera
människor för vad de är och att vara professionell
mot kunderna. På salongen ska kunden få en
avslappnad men professionell hemmakänsla. 

Lyxigt kaffeporslin och champagneglas med
guldkant är några av alla detaljer. Ofta står färska
blommor på disken och en skål med choklad. Ett
par massagefåtöljer finns i (hår-)tvätten, så här
finns allt för avkoppling och styling. Det ska vara
som en SPA-upplevelse.

Det har varit svåra dagar, i början var
kundunderlaget vagt, diskbråck som gäckat och
fortfarande gör sig påmint. Men glädjen i jobbet
gör Maria stark.
-Är du stark tillåter du dig inte att falla ihop,
fortsätter hon och berättar att hennes man hela
tiden funnits vid hennes sida. Han har varit
krögare i trettio år och hjälpte Maria igång med
salongen. De har funnits där för varandra. Och
pengar har aldrig varit en drivkraft.
-Det är den du är som gör dig till människa. Inte
pengarna.

När Maria kom till Sverige som 8-åring från
Syrien var Linköping helt annorlunda. Det var
lugnare, som typ under coronanedstängningen.
Ett helt annat klimat. Det var Marias mamma som
visade på svenska traditioner och visade vägen.
Något som Maria för vidare till de egna fyra
barnen och eleverna men framförallt andra
medmänniskor och kunder. Att vara ärlig och visa
vad man går för. 

Utbildningen till frisör skedde på
Ljungstedska skolan i Linköping. I dag är
Maria tillbaka där som lärare efter tre års
studier på yrkeslärarutbildningen
(halvtid) på universitetet. Det roliga med
att undervisa är ungdomarna utbrister
Maria. Att se deras framsteg och att
forma dessa individer till att bli ens
framtida kollegor är fantastiskt. 

På salongen finns Alva och Reza som är
tidigare elever till Maria. Reza är barberare och
visar ibland upp sina kunskaper för
frisörprogrammet som gör studiebesök. Alva
klipper och stylar kvinnor. Det är inte många av
dagens ungdomar som vågar ta för sig, 
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Massagestolar i tvätten


