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FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland): Ett longitudinellt projekt om 

ledarskap, arbetsmiljö och effektivitet – fördel för både forskning, utbildning och ett 

hållbart arbetsliv?” 

Projektbeskrivning: FRAMFÖR har under 15 år bedrivits i Gästrikland i samarbete mellan 

utbildning och forskning vid Högskolan i Gävle, företagsutvecklare vid kommuner, företag 

och näringslivsorganisationer. Varje år delas utmärkelsen FRAMFÖR ut till 50 företag. 

Ambitionen är att uppmuntra framgångsrika företagare och visa upp intressanta exempel på 

hur framgång kan skapas. Processen startar med att 120 företag (>4 anställda) nomineras 

utifrån finansiella kriterier (ex. omsättningstillväxt, vinstmarginal). Sedan genomför studenter 

vid Ekonomprogrammet intervjuer med cheferna för dessa företag. Intervjuerna sker utifrån 

ett standardiserat frågeformulär kring arbetsmiljö, ledarskap, organisering och effektivitet. 

Avslutningsvis väljer en jury ut de 50 mest framgångsrika företagen utifrån såväl finansiella 

kriterier som studenternas intervjuresultat. Projektets trippel helix-uppbyggnad skapar nyttor 

för olika intressenter. 

Utbildningsnyttor: Studenterna får möjlighet till interaktion med företagare i sin direkta 

närhet. Aktiviteterna underlättar att uppfylla utbildningsmål där flera mål kan uppfyllas med 

samma aktiviteter. Förståelse för näringslivets förutsättningar samt kunskaper om ett 

vetenskapligt angreppssätt ökar.  

Forskningsnyttor: Stärker pågående forskning om hälsofrämjande och effektivt ledarskap 

inom arbetshälsovetenskap samt företagsutveckling inom företagsekonomi. Det stora urvalet 

av företag ger en bra bild av företagen i regionen och en möjlighet att följa dem över tid. 

Ambitionen är att få mer kunskap om hållbara och effektiva företag. Fördjupade studier av 

utmärkelseföretag möjliggörs och ett doktorandprojekt med inriktning på 

ledarskapsbeteenden, organisationsfaktorer, tidsanvändning samt chefers/medarbetares 

arbetsmiljö/hälsa i utmärkelseföretag är uppstartat.  

Företagsnyttor: Företagare får möta studenter och förstå hur de tänker. Ställda frågor, t.ex. 

rörande arbetsmiljö och ledarskap, kan starta reflektionsprocesser som bidrar till fortsatt 

utveckling. FRAMFÖR-utmärkelsen delas ut vid en högtidlig tillställning där företagarna kan 

bygga nätverk. Flera företagare lyfter fram det positiva symbolvärdet av att få utmärkelsen.  

Projektets framtid: Målet är att fortsätta ytterligare 15år och fortsätta utveckla nyttorna för 

samtliga intressenter. Ett prioriterat område är återkoppling till företag i någon form samt 

ökad samverkan mellan studenter och företagare. 

 

 

 

 




