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FAR:s pris Årets framtidsbyrå  
Riktlinjer för juryn (version 2023-02-01) 

Syftet med priset är att synliggöra små och medelstora medlemsbyråer som arbetar med förändring 
och innovation på ett aktivt och strukturerat sätt. Faktorer som bör beaktas av juryn beskrivs nedan. 
Dock bör juryn särskilt beakta att den vinnande byrån ska utgöra en förebild för den stora massan. 
Utgångspunkten för juryns arbete är FAR:s framtidsstudier, ”I en föränderlig tid – Framtidens 
revision, redovisning och rådgivning 2030”, ”Framtidens rådgivning, redovisning och revision – en 
resa mot 2025” och ”Nyckeln till Framtiden – framtidens redovisning, revision och rådgivning i det 
digitala landskapet”samt andra liknande studier och relevant framtidsforskning 

Juryn bör fästa särskild uppmärksamhet på medlemsbyråns förändringsledarskap samt hur byrån 
arbetar med framtidsfrågor av olika karaktär.  

I syfte att ge medlemsbyråer möjlighet att stämma av sitt framtidsarbete har FAR tagit fram ett 
framtidstest. Frågorna som ska besvaras är knutna till nedan angivna faktorer och besvarat test anger 
fyra olika nivåer för hur långt byrån kommit i sitt förändringsarbete.  

Följande faktorer ska ligga till grund för juryns bedömning:  

• Ledarskap – såväl byråns ledning som det personliga ledarskapet  
• Mångfald – såväl kulturell som strukturell  
• Hållbarhet och kvalitet 
• Förändring och innovation  
• Utveckling och tjänsteutbud  

Ytterligare en faktor att beakta i sammanhanget är givetvis byråernas ekonomiska ställning.  

Vidare har juryn att beakta hur byråerna jobbar med framsyn och bevakning av omvärld och 
marknadstrender samt innovationstakt, affärsmodeller, kunder, system et cetera.  

Förtydligande till de olika faktorerna:  

Ledarskap – såväl byråns ledning som det personliga ledarskapet  

• Hur har byrån anpassat organisationen för att möta upp det förändrade kundbehovet  
• Vad är drivkraften hos byrån och ägarna 
• Hur arbetar byrån med ledarskapet  

Mångfald – såväl kulturell som strukturell  

• Vad gör byrån för att attrahera ett diversifierat team av medarbetare (en bredd kopplad till alla 
mångfaldsaspekter) 

• Hur arbetar byrån med mångfald, (rekrytering, företagskultur, kommunikation) 
• Hur främjar byrån jämställdhet (bland medarbetarna och i ledande positioner) 
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Hållbarhet och kvalitet 

• Hur arbetar byrån med hållbarhet internt 
• Hur tänker byråledningen organisatorisk kring en långsiktig tillväxtmodell 
• Hur arbetar byrån med hållbarhetsfrågor tillsammans med kunderna 
• Hur arbetar byrån med kvalitet, avseende såväl tjänster och som produkter 

Förändring och innovation  

• Har det skett förändringar i byråns kunderbjudande 
• Beskriv kundresan på byrån  

Utveckling och tjänsteutbud 

• Vilka tjänster erbjuds utöver löpande bokföring, bokslut och deklaration  
• Hur arbetar byrån med kundkommunikation  
• Erbjuder byrån paketerade tjänster  
• Hur arbetar byrån med marknadsföring  
• Hur arbetar byrån med försäljning 
• På hur stor andel av de uppdrag som avser löpande redovisning tillämpas fasta priser  

 


