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Innledning
Totalt 1501 internasjonale yrkesprofesjonelle fra bedrifter i alle størrelser har gjennomført undersøkelsen om 
deres bruk av og erfaring med løsninger for møtesamarbeid. I tillegg fokuserte undersøkelsene på forståelse og 
kvantifisering av personlige og forretningsmessige fordeler ved å bruke en ny intelligent tilnærming kalt løsninger 
for «kognitivt samarbeid». Undersøkelsen ble administrert globalt med deltakere fra alle de fem kontinentene.

Sammendrag
I dagens globale forretningsklima med teammedlemmer plassert på forskjellige steder, bruker man timevis hver dag 
i elektroniske møter. Imidlertid rapporterer nesten 9 av 10 at verktøyene som muliggjør disse møtene, ikke innfrir 
når det gjelder behov og forventninger. Over 40 % rapporterte at de i forrige uke opplevde frustrasjon i forbindelse 
med møteopplevelsen, enten problemer med å logge inn på et møte, å koble til enheten eller å dele skrivebordet. 
Disse undersøkelsene finner at nesten 9 av 10 deltakere ønsker seg en ny løsning for kognitivt samarbeid 
umiddelbart og er villige til å bytte løsning for å dra nytte av de nye funksjonene som muliggjøres med kunstig 
intelligens. Og nesten halvparten var villige til å krangle med sjefen for å få denne løsningen. 

Mer enn 8 av 10 svarte at en intelligent møteløsning ville gi flere forretningsfordeler som levering av 
bakgrunnsinformasjon om møtedeltakere, sporing og tildeling av handlingselementer, skaffe relevante dokumenter, 
spore møtedeltakere og gjøre oppsett og tilkobling til møtene enklere. Fordelene strekker seg fra å gjøre møtene 
med produktive til å øke den generelle effektiviteten i bedriften. Nye verktøy for kognitivt samarbeid endrer 
spillreglene og kan gi en fordel til bedriftene som tar dem i bruk. 

Viktige funn
• Verktøy for samarbeidsmøter svikter 

 - 85 % opplever problemer med elektroniske møter
 - 42 % opplevde frustrasjon forrige uke på grunn av problemer med å koble til et elektronisk møte
 - 62 % rapportere at LinkedIn ikke gir dem all den informasjonen de trenger om personer til å være forberedt 
til møter
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Kognitivt samarbeid leverer kontekst og intelligens som er vevd inn gjennom alle samarbeidsopplevelsene 
for å fostre menneskelige relasjoner, forbedre kundeinteraksjonene og bygge opp høytytende team på 
tvers av grenser.

Det involverer funksjoner som relasjonsintelligens som leverer detaljert profilinformasjon i møter, 
intelligente virtuelle assistenter, ansiktsgjenkjenning, naturlig språkbehandling og samtalegrensesnitt, 
støyregistrering og -demping, kontekstuell sanntidsassistanse, samtalebots og dynamisk deling av 
dokumenter.

Hvis du vil finne ut mer om kognitivt samarbeid, kan du gå til cisco.com/go/cognitivecollab

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/cognitive-collaboration-solutions.html?ccid=cc001100
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• Overveldende ønske om løsning for kognitivt samarbeid
 - 89 % ønsker seg en løsning for kognitivt samarbeid i dag 
 - 88 % sa at de ville være villige til å bytte leverandør for en løsning 
som leverer funksjoner for kognitivt samarbeid

 - 50 % ville være villige til å krangle med sjefen for å bytte til en 
løsning for kognitivt samarbeid 

• Fordeler med verktøy for kognitivt samarbeid
 - 81 % sier at effektiviteten i møtene ville øke med 
bakgrunnsinformasjon om deltakerne

 - 87 % ser direkte fordeler med en virtuell assistent i elektroniske 
møter 

 - 93 % angir at effektiviteten i møtene øker med relevante 
handlingselementer og dokumenter 

 - 90 % viser at fullføring av handlingselementer er mer sannsynlig 
med automatisert sporing og status

Detaljerte funn
Arbeidere tilbringer timevis i møter hver dag
Disse undersøkelsene hadde som mål å forstå hvordan yrkesprofesjonelle 
bruker samarbeidsløsninger, hvor ofte de bruker dem, og hva som ville gjøre 
møtene mer effektive for bedriften. Nesten en fjerdedel (23 %) bruker halve 
arbeidsdagen eller mer i samarbeidsmøter. Og 63 % tilbringer mer enn 2 timer 
i møter hver dag. Dette viser hvor viktig et samarbeidsverktøy kan være for 
produktiviteten når de ansatte bruker timevis på møter hver eneste dag. 

Kognitivt samarbeid
Kognitivt samarbeid leverer 
kontekst og intelligens som 
er vevd inn gjennom alle 
samarbeidsopplevelsene for å 
fostre menneskelige relasjoner, 
forbedre kundeinteraksjonene og 
bygge opp høytytende team på 
tvers av grenser. Cisco Webex er 
den eneste samarbeidsløsningen 
som leverer markedsutprøvde 
kognitive samarbeidsfunksjoner, 
så enten du samarbeider på Webex 
Teams, i et samlingsrom med en 
Webex-enhet eller på den bærbare 
datamaskinen eller mobilenheten 
i Webex Meetings, har du kraften 
fra kognitivt samarbeid som 
hjelper deg med å ta smartere og 
raskere avgjørelser. 

Webex Assistant: En virtuell 
assistent som hjelper til med å 
fjerne de rutinemessige oppgavene 
som assosieres med elektroniske 
møter. 

Personinformasjon: Detaljerte 
personprofiler i Webex Meetings 
som hjelper deg med å skape bedre 
relasjoner med kollegaer, partnere, 
klienter og mulige kunder. 

Ansiktsgjenkjenning: 
Identifiserer personer og leverer 
navneetiketter i møtene for å hjelpe 
deg med å identifisere hvem som er 
i rommet, og hvem som snakker. 

Hvis du vil finne ut mer om 
kognitivt samarbeid, kan du gå til  
cisco.com/go/cognitivecollab

Under 2 timer
37 %

2– 4 timer
40 %

4–6 timer
14 %

6–8 timer
4 %

Over 8 timer
5 %

Hvor mange timer hver dag brukes i gjennomsnitt på telefon- eller 
videomøter?

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/cognitive-collaboration-solutions.html?ccid=cc001100
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Nesten alle opplever problemer med elektroniske møter 
Hele 85 % av deltakerne rapporterer at de ofte opplever problemer med møtene. 59 % angir at de opplever 
problemer med lyden, noe som reduserer effektiviteten til møtet. 42 % av deltakerne rapporterer at de helt enkelt 
har problemer med å koble til møterommet og oppgir at gamle koblinger eller møtekoder er årsaken til dette. 41 % 
av yrkesprofesjonelle har problemer med å velge den riktig lydinnstillingen når de bruker telefon eller datamaskin 
til møtet. Deltakere oppga også at det tar lang til å koble til møtet (35 %), med venting for å få tilgang, mens 
19 % ikke visste om kameraet deres var på. Oppsummert kan vi si at løsninger for samarbeidsmøter hemmer 
møteeffektiviteten og sløser med tiden. 

15 %

19 %

35 %

41 %

42 %

59 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Jeg har ingen løpende problemer med å bli med i nett- eller videomøter

Vet ikke om kameraet er på eller ikke

Tar lang tid å bli med / koble til

Vanskelig å bruke riktig lydtilkobling (datamaskin, fastlinje, mobiltelefon osv.)

Vanskeligheter med å koble til møtet (foreldede koblinger, feil koder osv.)

Lydproblemer (kan ikke høre dem, eller de kan ikke høre deg)

Hvilke utfordringer opplever du ofte når du blir med i nett- eller videomøter?
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Ofte er bare det å dele en skjerm et stort hinder 
Ett viktig aspekt ved samarbeid i møter er deling av en skjerm med andre. Men disse undersøkelsene viser at til 
og med denne enkle handlingen byr på problemer for 83 % av dem som ble spurt. Yrkesprofesjonelle rapporterte 
problemer med for liten skjermstørrelse (45 %), eller at programmet eller møteverktøyet låste seg eller frøs (39 %) ved 
deling av et program. 37 % fortalte at det var vanskelig å finne den riktige funksjonen for å dele kun det tilsiktede 
programmet uten å eksponere hele skrivebordet. For 34 % av deltakerne var det utfordrende nok å få enheten deres 
til å koble seg til møteromsskjermen.

Møteverktøyene driver brukerne til frustrasjon 
De som deltok i undersøkelsen, fortalte at prosessen med å koble til et møte eller å dele en skjerm ikke bare 
var upraktisk. I løpet av de siste 7 dagene oppga 42 % av de spurte at de rett og slett var frustrert på grunn av 
vanskeligheter med å koble til et elektronisk møte. 75 % av alle deltakerne rapporterte at de hadde vært frustrert 
på grunn av samarbeidsløsningen i løpet av den siste måneden, mens usle 4 % oppga at møteverktøyet ikke hadde 
frustrert dem. Undersøkelsen sammenlignet deretter tidsbruken i samarbeidsmøter med frustrasjonsnivået. Situasjonen 
blir verre da dem som bruker mye tid i møter og er svært avhengige av samarbeidsverktøyene, er enda mer frustrert. 

17 %

34 %

37 %

39 %

45 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Jeg har ingen løpende problemer
 med å bli med i nett- eller videomøter

Kan ikke få enheten min til å koble til møteromskjermen
 (vil ikke pare trådløst, feil tilkoblingstype osv.)

Vanskelig å dele bare ønsket program og ikke hele skrivebordet

Programmet låser seg eller fryser ved deling

Delt skjerm er for liten til at andre kan se den

Hvilke utfordringer opplever du ofte ved deling av innhold i
nett- eller videomøter?

42 %

32 %

12 %

4 % 6 % 4 %

0 %
5 %

10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %

Forrige uke Aldri

32 %

46 % 48 % 52 %

68 %

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %

Under 
2 timer

Over 
8 timer

Timer brukt i møter hver dag

Når var siste gang du ble frustrert fordi du ikke 
kunne knytte deg til et nett- eller videomøte på en 

enkel måte?

Prosentdelen som var frustrert forrige uke fordi de ikke 
kunne knytte seg til et nett- eller videomøte på en enkel 

måte, etter tid brukt i møter per dag.

2-4 timer 4-6 timer 6-8 timer
I løpet av 
den siste 
måneden

I løpet av 
de siste tre 
månedene

I løpet av 
de siste 

seks 
månedene

Lenger 
enn seks 
måneder 

siden
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Yrkesprofesjonelle investerer timer på forberedelser før møter 
Overveldende (89 %) rapporterte yrkesprofesjonelle at de investerer tid på å finne informasjon om bedrifter og 
personer for å øke effektiviteten og resultatene fra møtene. Undersøkelsene viser at 35 % av de spurte bruker to 
timer eller mer per uke på å finne informasjon. Mange yrkesprofesjonelle bruker LinkedIn til å finne informasjon 
om personene de skal i møte med, men 62 % rapporterte at LinkedIn ikke leverer all informasjonen de trenger for å 
være godt nok forberedt. 

11 %

54 %

28 %

4 % 3 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Ingen Mindre 
enn én time

2-5  timer 5-10  timer Over
 10 timer

Hvor mye tid (omtrent) bruker du hver uke 
på å finne frem individuell informasjon og selskapsinformasjon?

Ja
38 %

Nei
62 %

Finner du all informasjonen du 
ønsker om en person som du skal ha et møte med, på LinkedIn?
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De fleste elektroniske møter starter for sent og sløser med tiden
Tiden til yrkesprofesjonelle er svært verdifull og dessverre rapporterer 72 % at tiden deres kastes bort i venting på 
at møtene skal starte. Undersøkelsene fokuserte på å avdekke nøyaktig hvorfor samarbeidsmøter blir forsinket. 
Dessverre er det flere ting som fører til forsinket oppstart av møter. Den vanligste grunnen er at man må vente på at 
alle skal koble til (77 %), noe som kan forverres av den nest mest vanlige grunnen, som er at det er problemer med 
koblingen eller kodene til møtet (57 %). Det var nesten likt for problemer med deling (43 %) og bakgrunnsstøy (41 %), 
der det ble oppgitt tasting på tastatur, hunder som bjeffer og papirer som blafrer. Noe som også førte til forsinkelser 
var å prøve å forstå hvem som var med i møtet (33 %), og å vente på at alle skulle presentere seg (26 %). 29 % 
rapporterte at samarbeidsmøter blir forsinket fordi teknologien er vanskelig å bruke, og fordi de møter problemer 
når det gjelder hvilke funksjoner og knapper de skal bruke. Disse funnene indikerer at det er rom for forbedring i 
samarbeidsløsningene, noe som kan redusere frustrasjonen, fjerne problemene og forbedre produktiviteten.

Ja
72 %

Nei
28 %

Etter din erfaring, starter møter der 
deltakerne blir med via telefon eller video ofte for sent?

26 %

29 %

33 %

41 %

43 %

57 %

77 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Hver person må presentere seg

Møteteknologi er vanskelig å bruke (bortkastet tid for å forsøke å finne ut ting)

Må gå gjennom en oppropsprosess for å se hvilke deltakere som har koblet seg til

Bakgrunnsstøy forstyrrer møtet (papir som blafrer, bjeffende hunder, høylytt tasting osv.)

Problemer med deling av skrivebord eller program
 (kan ikke se innhold, svært langsomt osv.)

Problemer med å koble til møtet (feil koder, invitasjonskoblinger virker ikke osv.)

Forsinkelser på grunn av venting på at deltakere skal koble seg til møtet

Etter din erfaring, hvorfor starter møter der deltakerne blir med via telefon eller video ofte for sent?
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Løsning for kognitivt samarbeid ønskes 
Ut i fra de tidligere funnene er det ikke overraskende at 89 % av yrkesprofesjonelle ønsker å benytte nye, kognitive 
samarbeidsfunksjoner som leverer kontekst og intelligens i samarbeidsløsningen. De ønsker en opplevelse som 
inkluderer en virtuell assistent og gir deltakerne informasjon. 

Og de vil ha det nå. Faktisk er 88 % av dem villige til å bytte leverandør for å få det. Elektroniske møter frustrerer 
brukerne i dag. De trenger en løsning som gjør møtene mer effektive og betimelige, og 50 % av dem er klare til å 
krangle med sjefen for å få den. 

Ja
88 %

Nei
12 %

Ja
89 %

Nei
11 %

Ja
50 %

Nei
50 %

Hvis møteløsningen ga inngående innsikt om møtedeltakere 
og en virtuell assistent (tar notater, tildeler punkter på 

dagsorden, sender møteinvitasjoner osv.), ville du begynt å 
bruke denne funksjonaliteten så snart som mulig?

Ville du vært interessert i å bytte til en smart 
møteløsning som automatisk presenterer relevant 

informasjon om møtedeltakere og prosjekter?

Ville du kranglet med sjefen din om hvilken lyd- 
og videomøteløsning teamet skal bruke fast?
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Yrkesprofesjonelle krever forståelig informasjon om deltakere 
Undersøkelsene ønsket å fjerne subjektiviteten i forbindelse med hvilken informasjon om møtedeltakere og bedriftene 
deres som virkelig var nødvendig og verdifull. Deltakerens tittel og ansvarsområder (80 %) toppet listen over ønsket 
informasjon. Deretter kom kontaktinformasjon (66 %), rapporteringsstruktur (59 %) og jobbhistorikk og ekspertise  
(48 %). 40 % ønsket seg nyheter om selskapet, og informasjon og store hendelser (25 %) avrundet ønskene for kunnskap 
om bedriften. Noen ville ha mer personlig informasjon, som innhold på sosiale medier (20 %) og interesser (14 %). 

Bakgrunnsinformasjon om møtedeltakere oversettes til fordeler for bedriften
Den bakenforliggende årsaken til mer bakgrunnsinformasjon var ikke nysgjerrighet – mange så direkte fordeler for 
bedriften fra denne informasjonen, først og fremst økt effektivitet i møtet (64 %) og sterke relasjoner på teamnivå 
(53 %) og på partnernivå (50 %). 42 % forventet at informasjonen ville føre til nye muligheter og 18 % sa at det ville 
føre direkte til flere salg. 

14 %

20 %

25 %

40 %

48 %

59 %

66 %

80 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Hobbyer og interesser utenfor jobb

Profiler på sosiale medier (nylige innlegg, blogg, kommentarer osv.)

Individuelle prestasjoner (priser, publisert arbeid, nyhetsartikler osv.)

Bedriftsinformasjon (nyheter, aksjepris)

Karrierehistorikk og ekspertise

Rapporteringsrelasjon (sjef, organisasjonskart osv.)

Kontaktinformasjon

Tittel og primære ansvarsområder

Hva slags informasjon om personer du har møter med, ville vært verdifull?

8 %

18 %

42 %

50 %

53 %

64 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Ingen forretningsfordeler ville oppstå

Økt salg

Nye muligheter

Sterkere partnerskap

Sterkere teamrelasjoner

Mer effektivt møte

Hvilke av følgende forretningsfordeler ville oppstå hvis du hadde bakgrunnsinformasjon om 
møtedeltakere relatert til bedrift og person tilgjengelig?
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Virtuell assistent i møter gir verdiskapning 
I tillegg til informasjon om deltakere på møtet, er virtuelle assistenter svært ettertraktet for møter. 87 % rapporterte 
at en møteløsning med funksjon for virtuell assistent ville føre til verdiskapning i bedriften. Undersøkelsene 
fokuserte deretter på prioritering av hvilke egenskaper som ville levere mest verdi. Øverst på listen med 60 % kom 
assistenten for å ta møtenotater, deretter muligheten til å varsle brukere om et kommende møte. 50 % av brukerne så 
verdi i en assistent som går gjennom møtedeltakernes kalendere og deretter planlegger et påfølgende møte basert på 
tilgjengelighet. Deltakerne ønsker seg muligheten til å motta en transkribert kopi av møtet (50 %) og at assistenten 
sender en oppfølging på e-post (49 %). Dessuten ville 38 % av de spurte ha en assistent som kunne tildele og 
distribuere handlingselementer. 

13 %

38 %

43 %

49 %

50 %

50 %

52 %

60 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Jeg ville ikke brukt en virtuell assistent til møteoppgaver

Legge til nye deltakere (selv etter at møtet er startet)

Distribuere dagsorden

Sende oppfølgingsmeldinger via e-post

Transkribere møtet

Sjekke deltakerkalendere og planlegge et oppfølgingsmøte

Varsle deg om kommende møter

Skrive møtereferater

Hvilke av følgende møteoppgaver ville du brukt en forretningsfokusert virtuell assistent
 (som Siri, Alexa, Google Assistent) til å utføre?
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Løsning for kognitivt samarbeid øker produktiviteten 
En bedre løsning for møtesamarbeid med en virtuell assistent og informasjon om deltakerne ville definitivt tilført 
verdi, men undersøkelsene ønsket å kartlegge egenskaper for direkte bedriftsfordeler. 93 % mener at møteeffektiviteten 
ville øke hvis møteløsningen viste relevante handlingselementer og tilknyttede dokumenter. 90 % hevder at fullføring 
av handlingselementer vil stige med automatisert sporing og påminnelser. Dessuten mener 84 % at verdifull møtetid 
kunne tas tilbake hvis møteløsningen viste ved navn hvem som deltar i møtet, og hvem som har forlatt det. 81 % 
indikerer at møtene vil bli mer effektive hvis deltakernes bakgrunnsinformasjon ble levert på en proaktiv måte av 
møteløsningen. Med klare bedriftsfordeler knyttet til disse egenskapene forventes det at bedrifter snart aktivt vil 
undersøke og velge en møteløsning med funksjoner for kognitivt samarbeid.

Ja
93 %

Nei
7 %

Ja
90 %

Nei
10 %

Ja
84 %

Nei
16 % Ja

81 %

Nei
19 %

Ville møtene vært mer effektive hvis en møteløsning 
automatisk viste ventende punkter på dagsorden og 

relevante dokumenter til deltakere?

Hvis en møteløsning sporet tildelte punkter på dagsorden og 
oppdaterte statusen deres, ville det etter din mening øke 

fullføringsgraden for punktene på dagsorden?

Ville møtene etter din mening vært mer produktive hvis 
tiden ikke ble brukt på hvilke deltakere som ble med i eller 

forlot møtet?

Ville informasjon og bakgrunnsopplysninger om nye 
personer du møter, øke møtenes effektivitet?
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THROUGH COGNITIVE COLLABORATION
En global undersøkelse av yrkesprofesjonelle

Konklusjon
Bedrifter investerer enorme mengder ressurser i møter hver eneste dag. Dagens møteverktøyer som ikke benytter 
seg av kognitive egenskaper, skaper frustrasjon blant ansatte, sløser med tiden og produserer mindre effektive 
møter. Med den teknologien som er tilgjengelig i dag, er dette ganske enkelt uakseptabelt. 

En møteløsning for kognitivt samarbeid er ikke bare ønsket, det er en nødvendighet, og dette uttrykkes av nesten 
9 av 10 yrkesprofesjonelle. Denne kognitive løsningen må gjøre at det er enklere å delta på møtene og enklere å 
dele skjermer, og den må levere lyd og bilde av høy kvalitet. Den kognitive løsningen skal levere nye funksjoner 
som bakgrunnsinformasjon om deltakere og selskaper og ha en virtuell assistent som kan hjelpe til med å fjerne de 
rutinemessige oppgavene som vi assosierer med møter. De forventede fordelene er mer effektive møter som leverer 
bedriftsfordeler i topplinjen og i bunnlinjen, og at de produserer gladere, mindre frustrerte ansatte som bruker 
mindre tid på møter. Selv om halvparten av de ansatte er villige til å krangle med sjefen for å hente disse fordelene 
til bedriften, skulle ikke det være nødvendig. 

Undersøkelsesmetodologi 
Totalt 1501 deltakere som bruker verktøy for elektroniske samarbeidsmøter hver uke fullførte denne undersøkelsen. 
Deltakerne kommer fra alle de fem kontinentene. Undersøkelsen ble administrert elektronisk, og deltakerne fikk en 
symbolsk kompensasjon for deltakelsen.

Om Dimensional Research
Dimensional Research leverer praktiske markedsføringsundersøkelser for å hjelpe teknologibedrifter med at 
kundene deres skal oppnå mer suksess. Forskerne våre er eksperter på mennesker, prosesser og teknologi for 
bedrifts-IT og på forståelsen av hvordan IT-organisasjoner fungerer. Vi jobber sammen med klientene våre for å 
levere handlingsklar informasjon som reduserer risikoer, øker kundetilfredsheten og utvikler bedriften. Hvis du vil 
ha mer informasjon, kan du gå til www.dimensionalresearch.com.

Om Cisco 
Cisco (NASDAQ: CSCO) er en global leder innen teknologien som har holdt Internett i gang siden 1984. Våre 
ansatte, produkter og partnere hjelper samfunnet vårt med trygge tilkoblinger og griper morgendagens digitale 
muligheter i dag. Følg oss på Twitter på @Cisco, og hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.cisco.com.

Gruppeleder 
eller direktør

48 %

Førstelinjemedarbeider 
eller administrator

34 %

Ledelse
18 %

Rolle

2 %

5 %

7 %

7 %

9 %

18 %

52 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Juridisk

Markedsføring

Personal

Finans

Salg

Forskning og utvikling
 eller produktutvikling

IT-tjenester for firmaer

Avdeling

Over 5000
27 %

2000–5000
14 %

250–2000
31 %

Under 250
28 %

Størrelse

https://dimensionalresearch.com/
https://twitter.com/Cisco
https://www.cisco.com/

