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VIDEOKONFERENSER GER SMÅ FÖRETAG 
FYRA KLARA FÖRDELAR:

1. FÖR SAMMAN ARBETSSTYRKAN

2. SPARAR PENGAR

3. GÖR ATT DU KAN ÅSTADKOMMA MER MED MINDRE

4. MAXIMERAR KOMMUNIKATIONEN

VI TITTAR FRAMÅT: VARFÖR VIDEO ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR 
KONTINUITET I VERKSAMHETEN

HÅLL IHOP TEAMEN MED LOGITECHS 
VIDEOSAMARBETSLÖSNINGAR FÖR GOOGLE MEET

Under de senaste månaderna har 
videokonferenser visat sig vara en viktig teknik 
för små företag inom många sektorer, från 
tillverkning till vård och omsorg. Video ger många 
fördelar och möjliggör kontinuitet i verksamheten 
under osäkra tider. 

INNEHÅLL



Video håller ihop 
arbetsstyrkan i  
alla lägen
Det är viktigare än någonsin att se till att alla som jobbar för 
företaget kan koppla upp sig och samarbeta. I en oförutsägbar 
och ständigt föränderlig värld kan kontorsarbetare plötsligt 
behöva arbeta på distans. Video gör att de kan ha kontakt 
med varandra, oavsett var de jobbar.

• Videokonferenser ger en naturlig mötesupplevelse som är 
det näst bästa alternativet efter att träffas personligen.

• Med tanke på rådande hälsorisker kommer många 
anställda att välja att hellre ses via video än personligen 
när så är möjligt.

• Studier har visat att arbete hemifrån ger samma 
lyckoeffekt som att få en löneförhöjning med 40 000 USD.1

• Sedan 2004 har antalet människor som gör den största 
delen av sitt jobb utanför kontoret ökat med 79 procent. 1

1.

Källor
1 CBRE: "Global Outlook 2030: The Age of Responsive Real Estate" 
2 Global Workplace Analytics

Arbetets framtid: 
25 till 30 procent av alla 
som jobbar på företag – 
inklusive på små
företag – kommer att 
arbeta på distans flera 
dagar i veckan.2



Video förändrar  
arbetsplatsen  
och sparar pengar
Rörelsen mot ”ett kontor utan gränser” har accelererat under 
2020 och video har spelat en viktig roll i att göra det möjligt. 
Rätt maskinvara spelar roll och driver på anpassningen. Att 
investera klokt i rätt videosamarbetsutrustning hjälper till 
att ge den bästa användarupplevelsen samtidigt som man 
undviker avbrott och förvirring.

• Mer än 33 procent av alla anställda skulle välja en 
löneminskning i utbyte mot möjligheten att jobba 
hemifrån.1

• Anställda som jobbar hemifrån minskar 
koldioxidavtrycket för både sig själva och för 
arbetsgivaren.

• Anställda kan spara mellan 2 500 och 4 000 USD (eller 
mer) per år om de arbetar hemifrån hälften av tiden.1

• Företag sparar i genomsnitt 11 000 USD per person 
när anställda jobbar hemifrån hälften av tiden.1

Källor 
1 Global Workplace Analytics

2.

11 000 USD
            i besparing per person1



Video gör att du kan åstadkomma 
mer med mindre

Under åratal, för att inte säga årtionden, har arbetsgivare motsatt sig 
distansarbete. Nu börjar många se ljuset. Kostnadsmedvetna små företag 
ser nu möjligheter till besparingar inom resor och fast egendom genom att 
inkorporera video och andra tekniker. De förstår att företaget gynnas av 
rörlighet och kontinuitet i verksamheten. Och de ser hur en kultur där video 
är förstahandsvalet ger möjlighet till större produktivitet till lägre kostnad. 
Själva kärnan i att åstadkomma mer med mindre.

• Distansarbetare tenderar att vara mer engagerade och loggar i 
genomsnitt 4 fler arbetstimmar under en vecka.1

• Video förbättrar upplevelsen av arbete på distans genom att 
skapa en högre nivå av engagemang bland mötesdeltagarna.

• Videokonferenser gör att arbetsgivare kan anställa människor 
som bor var som helst, vilket både ökar tillgången på kompetent 
personal och potentiellt sett kan minska anställningskostnaderna.

Källor 
1 UC Today
2 searchunifiedcommunications.techtarget.com/feature/Gartner-video- 
  conferencing-Magic-Quadrant-highlights-remote-work
3 uctoday.com/collaboration/video-conferencing/travelling-to-meetings- 
  and-work-is-costing-smes/

3.

ÖKNING
AV FÖRETAGENS
TOTALA INTÄKTER2

AV ANSTÄLLDA VÄRDESÄTTER 
VIDEO EFTERSOM DET GER 
DEM MÖJLIGHET ATT ARBETA 
VAR SOM HELST3



• Videokonferenser är betydligt mer tillfredsställande och 
effektiva för möten än telefonkonferenser.

• Videokonferenser och fysiska möten är likvärdiga när 
det gäller den totala effektiviteten och nöjdheten för 
deltagare.

• Improduktiva affärsmöten kostar företag 
541 miljarder dollar i förlorad produktivitet och arbetstid 
varje år.1

• Starka sociala förbindelser gör människor gladare 
och friskare rent fysiskt, vilket kan omsättas i bättre 
prestationer på jobbet.

Video maximerar kommunikationen bland 
anställda, partners och kunder

4.
Kommunikation är det som håller ihop relationer. Och studier visar att för distansteam är video ett mycket mer 
effektivt sätt att kommunicera och hålla ihop teamet än andra verktyg, som telefon och e-post. Hälsosamma sociala 
förbindelser, som bygger på stark kommunikation, leder till större kreativitet och problemlösande, högre produktivitet, 
ökad lojalitet och att en högre andel anställda stannar kvar längre.1

 54 % 
AV ALLA MÖTEN 

BESTÅR AV PERSONER  
SOM DELTAR PÅ DISTANS1

Källor
1 searchunifiedcommunications.techtarget.com/feature/Gartner-video- 
  conferencing-Magic-Quadrant-highlights-remote-work



Vi tittar framåt:  
Varför video är nödvändigt för 
kontinuitet i verksamheten
Förmågan att snabbt kunna anpassa sig till globala förändringar kan visa 
sig vara en framgångsfaktor under de kommande åren. Video är det som 
håller teamen samman, och det gör att du kan visa dig från din bästa sida 
för kunderna.

Till och med små hinder på vägen, som tung pendlingstrafik, ett sjukt barn 
hemma eller ett inställt flyg, är enklare att parera när video är en del av 
företagskulturen. När du inte kan vara på plats fysiskt gör videokonferenser 
att möten ändå kan äga rum, att verksamheten kan fortgå och att beslut 
kan fattas.



Håll ihop teamen med Logitechs 
videosamarbetslösningar för Google Meet

Logitechs rumslösningar för Google Meet innehåller allt du behöver för att utrusta vilket mötesrum som helst 
med ljud och video i professionell kvalitet till ett attraktivt pris.

Paket som bara behöver kopplas in finns för små, medelstora och stora konfigurationer. De förkonfigurerade 
systemen innehåller en Logitech-konferenskamera, Meet Compute System med ett fäste för sladdragning 
och Logitech Tap-pekkontrollen. Kontakta en återförsäljare eller klicka nedan för att köpa online.

SMÅ RUM MEDELSTORA RUM STORA RUMDATOR

KLICKA FÖR ATT UTFORSKA LOGITECHS 
VIDEOSAMARBETSLÖSNINGAR FÖR GOOGLE MEET

https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/google-meet-room-solution-kits.html
https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/google-meet-room-solution-kits.html
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