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Företagarna Öresund har i år utsett 
Elin Rosvall, Rosvalls salong till årets 
Unga Företagare. I motiveringen står 
bland annat: 

…Genom sitt starka engagemang 
för miljö och hållbarhet, är Elin 
en förebild för andra unga före-
tagare. Hennes driv och engage-
mang är också ett föredöme för 
andra företag i regionen som vill 
bidra till en bättre morgondag….

Har aldrig varit anställd
Elin har jobbat tio år som frisör varav tre 
som egen företagare. Innan dess hyrde hon 
stol i Malmö, så hon har aldrig varit an-
ställd. Att hon startade eget i Staffanstorp 
berodde på att hon bodde i Staffanstorp, 
hade en liten son och såg därigenom en 
möjlighet att kombinera jobb med famil-
jeliv. Men att starta en salong var inget 
självändamål i sig för Elin, företagsidén 
var att det skulle vara en bra arbetsplats 
där kunder och kollegor skulle trivas. 
Lokalen på 50 m2 ligger lite anonymt på 
Järnvägsgatan 6, därför vill hon ha en sa-
long som sticker ut på annat sätt, jobba med 
kvalité och med produkter som är veganska. 
Personalen skall hela tiden vidareutbilda sig 
och följa trenderna. Salongen ligger konstant 
ute på sociala medier och man anordnar olika 
kundevent. En annan sak som utmärker sa-
longen är att man fokuserar på hår och avstår 
andra former av behandlingar.

Teamet
I salongen träffar man, förutom Elin, även 
Sarah, Hanna och Matilda. En är anställd 
och två hyr stolar. Elin betonar hur viktigt det 
är att alla fungerar ihop, vill utvecklas och 
komma vidare. Att prata och lära känna kun-
derna och deras önskemål är ett villkor. Alla 
dokumenterar en färg- och behandlingshis-
torik över kunderna för att ge bästa service 
oavsett vem i salongen som utför arbetet.   

Vem är kunderna?
Det finns kunder som går till en salong 
och det f inns kunder som går till en 
speciell frisör, säger Elin. Den senare 
kategorin är störst och jag tog med mig 

Årets Unga Företagare Elin Rosvall 
brinner för miljö och hållbarhet

Företagarna Öresund har utsett Årets Unga Företagare i Staffanstorp 

en del kunder när jag flyttade från Malmö 
till Staffanstorp. Genom sociala medier 
fick jag snabbt ett lokalt kundunderlag. 
Dessutom, glädjande nog, kommer kunder 
från Lund och andra orter, kunder som 
aldrig varit i Staffanstorp innan de kom 
till vår salong. Kunden som kommer 
mest långväga åker  från Kristianstad!                                                                                                                                    
  Av vår kundkrets är 40% män och vi 
vill locka alla kunder mellan 1 och 100 
år som vill nytänk.

Veganska produkter?    
Vi har valt att jobba med Maria Nilas 
hårvårdsprodukter. Företaget ligger i Hel-
singborg och har en 40-årig erfarenhet av 
att ta fram miljöanpassade produkter och 
förpackningar. Eftersom Maria Nila har 
hela hårsortimentet kan vi jobba med ett 
varumärke och bli specialiserade  på detta 
och erbjuda hög kompetens . På frilansba-

sis utbildar jag andra frisörer i användandet 
av Maria Nilas miljöprodukter.      

Vad är mervärdet i din salong?                                                                                                  
Det finns många bra salonger i Staffans-
torp. Vi jobbar olika och jag ser dem som 
kollegor och inte konkurrenter. Vi har en 
fin miljö, vi som jobbar har roligt och vi 
delar med oss på sociala medier. Som kund 
skall du hitta en frisör som förstår dig och 

har den stilen som passar dig. 

Vad har du för tips till den 
som går i starta eget-tankar?                                                               
Brinner man riktigt för något skall man 
absolut förverkliga det. Att bygga upp ett 
framgångsrikt företag är inget kvickfix. 
Man måste vara utrustad med ett stort tå-
lamod. Det fordras många timmars slit och 
uppoffring innan man får sin belöning. 

Detta är Elin 
Född:   1993 i Hofterup
Utbildning:  Skönadalsskolan (Hofterup), Tolvåkerskolan (Löddeköpinge)   
  och frisörutbildning på Malenagymnasiet (Sjöbo/Ystad)
Bor:  Staffanstorp sedan 2007
Familj:   Sambo och fyraårig son
Fritidsintressen: Familj, hänga med kompisar (och nu är jag tråkig säger Elin..)  
  men när jag är ledig åker jag gärna ner till salongen för att 
  stajla och pyssla. 
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Detta är Företagarna Öresund       
Företagarna Öresund är det lokala företagarnätver-
ket inom Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma 
kommun. Tillsammans verkar föreningen för hållbart 
företagande och ett gott företagsklimat. Varje månad 
bjuds du som företagare in till businessluncher, nät-
verksfrukostar och aktiviteter som gynnar lokala sam-
arbeten och gemensam tillväxt. Företagarna Öresund 
utser också Årets Företagare i respektive kommun och 
i år är det premiär i Staffanstorp för Årets Unga Före-
tagare, som ett viktigt steg i att främja unga företagare. 
Både lokalt, regionalt och på rikstäckande nivå syftar 
Företagarna till att vara ett stöd för företagare i dess 
vardag. Med det kommer verkliga förmåner, ett stort 
nätverk och representation i de politiska rummen. Idag 
har Företagarna Öresund 375 medlemmar och driver 
frågor kring ungt företagande, hållbarhet, opinions-
bildning och lokal samverkan. Är du som företagare 
nyfiken på Företagarna, är du välkommen att kontakta 
Staffanstorps representanter Helena Gotthardson, 
Elina Nilsson, Sebastian Mickelssen och Kim Au.

Kontakt: Företagarna Öresund
Tele:   070 791 99 98  E-post:   oresund@foretagarna.se 
Adress: Företagarna Öresund Snipgatan 12, 234 42 Lomma
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