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För några år sedan intervjuade jag Kicki på Klippoteket
i Stockholm, som hon då ägde och drev. Kommer ihåg
att vi pratade om detta med att driva en stor salong
med enbart hyrstolar. Redan då lät Kicki mig förstå att
hon hade planer på att förändra sitt yrkesliv och hur det
slutade får jag nu svar på när vi möts igen i Norrtälje.

Lite om Norrtälje först. Staden grundades 1622 av Gustav ll
Adolf. Den ligger sju mil nordost om Stockholm och kallas
för Bergslagens huvudstad. Trots att staden en gång nästan
helt brändes ned är det en oerhört charmig liten stad med
mängder av gamla trähus och i ett av dessa har Kicki startat
sin salong. Norrtälje har endast 17 000 invånare, men antalet
mer än fördubblas under sommarmånaderna.

Berätta lite om lokalen vi sitter i nu! I dessa lokaler har det
tidigare i alla tider varit järnaffär och när jag först började
titta efter lokaler här hade den stått tom en längre tid och
inget var gjort med den under väldigt många år. När jag först
kom in sa jag aldrig, så hemsk såg den ut. Men fastighets-
ägaren var positiv och förklarade för mig att det verkligen
skulle gå att uppfylla alla mina önskemål här, så veknade jag
och beslöt mig för att ge det en chans. Idag har vi helt nya

och ombyggda lokaler och fastighetsägaren har verkligen
varit hjälpsam. 180 kvadratmeter som vi anpassat så vi idag
har tio stolar, fyra schamponeringar, väntavdelning, en stor
försäljningsyta, en caféhörna och personalutrymme.

Det måste varit en stor förändring för dig att sälja
Klippoteket med 30 hyrstolar, flytta till Norrtälje och
dessutom starta en salong här i en helt ny miljö för dig?
Ja, det blev en stor förändring, men det var det också
meningen att det skulle bli. Att driva en verksamhet med 30
hyrstolar är det samma som att försöka styra över 30 chefer.
Det är stimulerande på många sätt, men väldigt tröstlöst
emellanåt då man inte kunde bestämma viktiga saker själv.

Hur många år var du på Klippoteket? Jag började där 1981
och de fem sista åren ägde och drev jag det själv och då
flyttade vi till Sibyllegatan, så det var fullt upp hela tiden.

Hur var din tanke med att öppna en salong här i Norrtälje?
Först flyttade jag hit och det kändes naturligt att då också
öppna en salong här. Det är ju frisöryrket man kan och vill
jobba med. Men egentligen var det helt galet att starta upp i
en lokal där det tidigare inte varit salong. --->
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En dag i början av augusti begav jag mig för
första gången till Norrtälje för ett möte
med Kicki Deak på hennes salong Kikide.

NYSTART I
NORRTÄLJE!
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Dessutom hade jag ju inte en enda kund här och de som jag
anställde hade heller inga kunder att ta med sig. Helt galet
som sagt och när jag nu tänker på det kan jag undra hur jag
egentligen vågade.

Vad upplever du är det största skillnaden mellan Stockholm
och Norrtälje? Det är både lättare och svårare att driva
salong här. Man måste hela tiden tänka på att göra allt rätt.
Kundutbudet är inte lika stort, så man får hela tiden bevisa
sig värdig att få tillbaka kunden, men det är också en
stimulerande utmaning. En sak som gör det lättare är att
utbudet av större och mer framåt salonger inte är lika stort här.

Du ville ju förändra sättet att driva salong när du öppnade
här, har du lyckats med det? Ja, till största delen. Här är det
endast två av nio frisörer som hyr stol, övriga är anställda.

Kikide är en ovanligt snygg och ren salong. Här finns många
små udda detaljer som tillsammans skapar en intressant
interiör och utsidan med sin träfasad är, som många andra
hus i Norrtälje, väldigt charmig.

Du har en relativt stor försäljningsavdelning. Hur stor del
av din verksamhet är försäljning? Egentligen är den jätte-
viktig, men vår försäljning är inte alls på den nivån jag skulle
önska. Vi försöker ha både dyra och lite billigare produkter
för att ge alla kunder alternativ, men kanske är vi för dåliga
på att rätt informera kunderna vad de behöver för produkter.
Dessutom är det så mycket olika kampanjer runt om på
salongerna och det kan det vara svårt att konkurrera med.

Hur vill du att det skall fungera på din nya salong? Vi
öppnade 2008 så vi är väl fortfarande en ny salong. Min
ambition är att vi först och främst skall vara de bästa
frisörerna, men också att vi skall ge kunderna en outstanding
service och i den ingår detta med att rekommendera alla
kunder rätt produkter att använda mellan besöken hos oss.
Dessutom vill jag, som du nog förstått, att salongen skall
vara ren och snygg. Det är ett sätt att attrahera kunder
som jag tycker är viktigt.

Det är kul att få prata med Kicki om den resa hon gjort från
stora Klippoteket i Stockholm till den betydligt personligare
salong hon idag driver här i Norrtälje. Det bestående
intrycket från detta möte är att alla städer, salonger och frisörer
är olika och har olika situationer att tackla. Det viktigaste,
som jag ser det, är dock att man likt Kicki har en klar idé om
vart man vill med sitt yrkesliv och sitt företagande.

Läs gärna mer om kikide på www.kikide.se.  
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