
Smart bruk av sosiale 
medier i PwC 
  



PwC 

Større krav til samhandling og samarbeid… 

Flere organisasjoner etterspør bedre kompetanse, i 
samarbeid og samhandling, for å skape ny kunnskap 
sammen…… 
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Etter hvert som omgivelsene blir mer komplekse ………..og kravene til kunnskap og innovasjonsevne øker, stilles det større krav til samhandling og samarbeid…….både innenfor og mellom faggrupper, avdelinger, kompetanseområder, samarbeidspartnere og kunder……



PwC 

Sosiale medier……… 

Sosiale medier representerer et mangfold av tjenester som 
gjør at vi kan samarbeide og samhandle på andre måter enn 
før…….og ikke minst lære og dele kunnskap på andre måter 
enn før.  

 

Mange av disse tjenestene legger til rette for at vi kan både 
arbeide og utnytte ressurser i nettverkene på andre måter 
enn tidligere. 
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PwC 

…..men i praksis…. 

Konsulentselskaper er strategiske og fremtidsrettede, gir råd til 
bedrifter og statlige institusjoner og kan påvirke maktapparater verden 
over.  

 

De er kjent for å være innovative i forretningsverdenen og noen av 
verdens fremste ledelses-filosofier stammer fra konsulentbransjen.  

 

Hvorfor er konsulentselskapene  

så passive i bruken  

av sosiale medier? 
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Hva med andre organisasjoner, bedrifter og utdanningsinstitusjoner??????



PwC 

Formål med «vårt» prosjektet 

Sosiale medier kan være et viktig bidrag for å nå PwCs misjon om og 
sammen bygge tillitt og skape verdier, og visjon om å være det ledende 
kompetansehuset i Norge. 

 

Tema kan ha stor nytteverdi for å få drøftet eksisterende og nye 
muligheter, med konkrete løsningsforslag til hva bedriften kan gjøre for 
å fremme samarbeid, samhandling og nettverksbygging gjennom smart 
bruk av sosiale medier.  

REN samling 26.februar 2015 
5 

03.03.2015 

Presenter
Presentation Notes
For det å være ledende krever at PwC utnytter den samlede kompetansen og erfaringen de ansatte besitter til beste for PwCs kunder, noe som fordrer samarbeid og samhandling.



PwC 

Hva er sosiale medier – egentlig? 

Sosiale medier: 

• En teknologi for å dele ideer, skape kunnskap og lære  sammen. 

 

• Er teknologier for relasjons- og nettverksbygging gjennom 
 kommunikasjon, samhandling og deling av kunnskap.  

 

• Skaper og formidler nye typer læreprosesser bygd på tilgang til all 
 verdens kunnskap og nye måter å samarbeide på. 
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Første spørsmål vi måtte spørre oss???Sånn bortsett fra Facebook, Twitter og LinkedIn



PwC 

Eksempler 

• LinkedIn og Facebook  er de mest kjente løsningene for sosiale 

nettverkstjenester.  

• Twitter en mikrobloggingtjeneste.  

• Quora er en kunnskapsbase hvor du kan stille spørsmål, andre 

mennesker svarer, og brukere kan gi stemmer til de ”beste” svar. 

Kunnskap spres ved å følge interessante brukere og spørsmål. 

• MOOC – plattformer hvor alle kan følge forelesninger, være aktive 

i diskusjoner, lese pensum og løse oppgaver (SPOC). 
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PwC 

Sosiale medier i PwC 

• Det er investert i SPARK, et sosialt medium for samhandling, som alle 
 ansatte er forventet å bruke aktivt (Jive Software).  

 

• PwC har en egen Facebook-gruppe rettet mot studenter – ”Den gode starten” 
 – som har flere følgere enn konkurrentene, og benytter også til en viss 
 grad Twitter og LinkedIn.  

 

• I vår ble det opprettet en egen blogg i advokatenheten i firmaet som er 
 Norges første ”Skatteblogg”.  

 

Det er lite interaktivitet forøvrig.  
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PwC har i de siste årene hatt et sterkt fokus på å bygge opp en kultur hvor samarbeid og samhandling er sentralt, for å utvikle og utnytte kompetansen de ressurssterke medarbeiderne har, slik at alle ansatte jobber sammen mot samme mål. Bruk av sosiale medier kan være viktig for å oppnå dette, spesielt for de 	yngre ansatte som bruker disse kommunikasjons- og samhandlingsplattformer aktivt. Motargumentene er usikkerheten til hva som vil legges ut av ansatte på bakgrunn av sikkerhet, konfidensialitet og bedriftens renommé. 



PwC 

Konklusjon 

Vi tror omdømmet til PwC vil styrkes og potensielle kunder ser hvilken 
 kunnskap PwC besitter….  

 

…og at smart bruk av sosiale medier kan føre til økt tilstrømning av 
 kunder, og de eksisterende kundene vil få en ny arena  for å tilegne seg 
 kunnskap i en verden som  stadig endres. 

 

 

MEN for å lykkes vil det være viktig å undersøke hva som er grunnen 

 til at de ansatte er så inaktive i denne typen forum 

 og hva som skal til for å fremme mer aktivitet. 
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PwC 

Konkrete løsningsforslag: 

Quora: Kompetansehuset PwC med alle ressurssterke ansatte, kan ha et 
ubenyttet potensial ved å presentere egen kompetanse ved å delta aktivt i slike 
kunnskapsdatabaser. 

  

Et PwC Academy, som tilbyr forskjellige kurs og rådgivningstjenester virtuelt, 
ved bruk av ulike innovative digitale metoder. Kanskje en løsning der kunder og 
ansatte kan samhandle under samme tema, noe som også kan være nyttig for å 
kartlegge kunders behov på en uforpliktende arena, og motta innspill fra 
eksisterende og potensielle kunder. 

  

Bruke Facebook mer enn som en kanal mot studenter. Dersom PwC publiserer 
flere av sine rapporter og informasjon om seminar etc. på Facebook, vil flere av 
deres følgere vil ”like” og dele dette, og nettverket til følgerne vil se 
informasjonen og det blir spredd raskere enn om informasjon bare blir delt til 
eksisterende samarbeidspartnere og ansatte. 
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PwC 

Løsningsforslag forts…. 

Etablere en MOOC slik at kunder lettere vil finne og få ny informasjon, 
og potensielle kunder enklere vil se at PwC er en solid leverandør av 
kompetanse og rådgivningstjenester. En MOOC kan fungere i tillegg til 
seminarer, frokostmøter og liknende, og gi en større gruppe tilgang til 
dette – kostnadsfritt.  

 

Ny samhandlingsplattform som utvikles globalt i samarbeid med 
GOOGLE: ”PwC and Google: Bringing transformation to work” – kan 
også gi spennende muligheter…… 
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PwC 

Sosiale medier skaper nye 
arbeidsmuligheter, og dem må vi lære å 
utnytte……. 
  Arne Krokan (2012). 
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