
Ett	  ekologiskt	  klipp	  

–	  Vem	  går	  till	  frisören	  för	  att	  få	  gift	  i	  håret?	  Undrar	  Yen	  Berger	  när	  hon	  tar	  emot	  mig	  i	  sin	  frisörsalong	  
en	  sen	  fredagseftermiddag.	  

Ja,	  vem?	  Det	  kan	  man	  verkligen	  undra.	  Ändå	  är	  det	  så	  de	  flesta	  av	  oss	  gör,	  som	  jag	  själv	  gjort	  så	  
många	  gånger.	  Men	  idag	  ska	  jag	  prova	  något	  nytt,	  det	  är	  nämligen	  dags	  för	  Södra	  Innerstaden	  att	  få	  
en	  ny	  frisyr	  hos	  den	  ekologiska	  frisörsalongen	  Big	  Hair	  Mama.	  	  

–	  Det	  har	  alltid	  varit	  en	  av	  mina	  drömmar	  i	  livet	  att	  ha	  en	  egen	  salong,	  berättar	  Yen.	  Jag	  ville	  hålla	  till	  
runt	  Möllan	  för	  att	  jag	  gillar	  atmosfären,	  det	  känns	  att	  det	  finns	  medvetet	  folk	  i	  närheten.	  Big	  Hair	  
Mama	  startade	  i	  mars	  i	  år	  och	  det	  går	  verkligen	  bra.	  Jag	  har	  till	  och	  med	  fått	  anställa	  en	  till,	  så	  nu	  är	  vi	  
tre	  som	  jobbar	  här.	  

Yen	  arbetade	  tidigare	  på	  den	  ekologiska	  frisörsalongen	  Manatura	  som	  låg	  på	  Drottningtorget.	  Det	  var	  
också	  där	  hon	  utbildade	  sig	  till	  ekofrisör.	  Men	  innan	  dess	  jobbade	  hon	  konventionellt.	  

–	  Då	  jag	  arbetade	  som	  kemisk	  frisör	  var	  händerna,	  särskilt	  om	  vintern,	  täckta	  med	  eksem.	  Ansiktet	  
var	  uttorkat	  och	  efter	  en	  lång	  dag	  på	  jobbet	  rann	  ögonen.	  När	  jag	  blev	  ekologisk	  märkte	  jag	  skillnad	  
direkt!	  Jag	  ser	  det	  även	  på	  mina	  kunder	  som	  följt	  med	  när	  jag	  bytte,	  de	  har	  mycket	  mindre	  problem	  
med	  exempelvis	  irriterad	  hårbotten.	  	  

Hon	  förklarar	  upprört	  att	  det	  är	  ett	  ämne	  som	  heter	  sodium	  laureth	  sulfate	  som	  är	  den	  stora	  boven.	  
Ämnet	  kan	  irritera	  och	  inflammera	  hårbotten	  och	  finns	  i	  allt	  schampo,	  även	  de	  dyra	  märkena.	  Många	  
konventionella	  produkter	  innehåller	  dessutom	  ämnen	  som	  är	  cancerframkallande	  och	  
hormonpåverkande.	  	  

–	  Vårt	  utbud	  är	  enbart	  ekologiskt	  och	  istället	  för	  sodium	  laureth	  sulfate	  användes	  ett	  ämne	  från	  
kokos.	  Naturlig	  olja	  från	  till	  exempel	  sesam	  och	  oliv	  ersätter	  mineraloljor.	  Det	  finns	  ekologisk	  
hårspray,	  mousse,	  schampo,	  balsam,	  hårfärg	  och	  vax.	  Permanent	  går	  dock	  inte	  att	  få	  tag	  i,	  de	  mildare	  
varianterna	  utan	  ammoniak	  innehåller	  fortfarande	  hormonpåverkande	  ämnen.	  

Yen	  säger	  att	  hennes	  typiska	  kund	  är	  en	  person	  som	  vill	  bli	  snygg	  i	  håret	  men	  ändå	  är	  medveten	  om	  
miljö	  och	  hälsa.	  Den	  största	  gruppen	  är	  lite	  yngre,	  runt	  30,	  men	  kundkretsen	  har	  ett	  ålderspann	  från	  
två	  till	  92	  år.	  

–	  Jag	  har	  tagit	  med	  flera	  kunder	  från	  mina	  tidigare	  arbetsplatser,	  inte	  främst	  för	  jag	  är	  ekologisk	  frisör	  
utan	  för	  att	  personkemin	  stämmer.	  Det	  är	  väl	  så	  det	  ska	  vara?	  Ekologiskt	  ska	  vara	  norm,	  det	  borde	  
inte	  vara	  något	  konstigt.	  	  

Min	  klippning	  avslutas	  med	  en	  dusch	  saltvattenspray.	  Jag	  tänker	  hur	  gott	  det	  faktiskt	  luktar	  jämfört	  
med	  upplevelsen	  av	  vanlig	  spray	  som	  annars	  brukar	  göra	  mig	  tårögd	  och	  lämna	  en	  frän	  smak	  på	  
tungan.	  Nu	  tackar	  jag	  och	  mitt	  hår	  både	  för	  klippningen	  och	  för	  produkterna	  som	  använts	  under	  
tiden.	  

	  

	  



	  

Fakta:	  

Namn:	  Big	  Hair	  Mama	  (Namnet	  kommer	  från	  en	  låttitel)	  
Finns:	  Kristianstadsgatan	  13	  B	  
Drivs	  av:	  Yen	  Berger	  
Bjuder	  kunder	  på:	  Ekologisk	  klippning,	  och	  ekologiskt/fairtrade	  kaffe	  och	  te.	  
Säljer:	  Ekologiska	  hårprodukter	  och	  just	  nu	  en	  bok	  om	  hår.	  
Hemsida:	  www.bighairmama.se	  

	  

	  	  


