
Kunden
Rödabergsskolan i Stockholm kan stolt säga att 
den är en ”Svensk skola i en internationell miljö”. 

Och det är ingen konst att förstå varför. Skolan 
fokuserar på språk med engelsk- och svensktalande 
personal och elever, och de cirka 600 eleverna 
representerar fler än 80 nationaliteter på skolan.

Det är en modern miljö och det är uppenbart att 
skolan sätter stort värde på sin omgivning. 

Utmaningen
Tidigare använde skolan en RISO-dupliceringsapparat 
som kompletterade skolans mer traditionella kopiatorer 
och som var både snabbare och minskade kostnaderna.

Men år 2010 introducerade de statliga 
myndigheterna i Stockholm ett centralt avtal där 
offentliga organ enbart fick använda ett begränsat 
sortiment med tonerbaserade modeller.

Tyvärr innebar detta ofta ökade kostnader och slöseri med 
papper, dvs. utskriftsjobb från datorer glömdes ofta bort 
eller skrevs ut medan någon annan kopierade manuellt.

För en skola som hela tiden måste tänka på kostnader och 
som värnar om miljön var detta inte en särskilt bra lösning.

“RISO vinner på 
den sammanlagda 
ägarkostnaden. Det skulle 
göra en enorm skillnad 
om alla skolor i Stockholm 
använde RISO-enheterna.”
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En skola i Stockholm sparar tid och pengar och räddar miljön



en minskning i tiden det tar att skriva ut. Detta faktum, och 
med tanke på att RISO använder mindre elektricitet än 
liknande enheter, innebär en besparing på energikostnader. 

”Det finns inte heller några minimala tonerpartiklar 
i luften längre, som med en tonerbaserad kopiator, 
vilket innebär en bättre arbetsmiljö. Alla RISO-
skrivare har dessutom en lägre bullernivå. 

Allt detta bidrar till att ge en trevligare 
arbets- och studiemiljö på skolan.

”Det är också uppenbart att slöseri med papper har 
minskat till nästan noll eftersom utskriftsjobb från 
en dator skickas till en kö på RISO:s hårddisk så att 
sändaren måste trycka på utskriftsknappen på kopiatorn 
innan jobbet skrivs ut. Knappen kan skyddas med 
en PIN-kod ifall detta behövs. Det här är ytterligare 
en stor fördel för oss med att använda RISO.

”Med en lägre kostnad per kopia, högre hastighet 
och större fördelar för miljön erbjuder RISO 
mycket mer än en helt vanlig utskriftsfunktion. 
Det skulle göra en enorm skillnad om alla skolor 
i Stockholm använde RISO-enheterna.”

Gavin tycker också att RISO är behändigt, inte bara 
på grund av skrivarens hastighet, utan för att det även 
går att skapa broschyrer och att häfta. Detta sparar tid 
för skolan och gör arbetsmiljön mycket effektivare.

Så vilken enhet skulle han och hans kollegor 
föredra att använda: RISO-enheterna eller 
den tonerbaserade skrivaren?

 Han sa: ”Som jag redan nämnt så har vi de två 
tonerbaserade kopiatorerna, men de används sällan. 
När du en gång har upplevt hur snabb RISO är, så är det 
svårt att gå tillbaka. I en dynamisk skolmiljö är hastighet 
och pålitlighet två faktorer som är av yttersta vikt.

I Sverige arbetar Gavin tillsammans med RISO via 
deras Platinum Partner Master Office. Han säger: ”De 
bryr sig om kundnöjdhet, har ett mycket professionellt 
supportteam, både för programvaran och maskinvaran. 
Service får man som regel samma dag.”

Lösningen
Gavin Johns, som besitter ett antal roller på 
skolan, inklusive en lärarroll, koordinerar även 
IT-resurserna på Rödabergsskolan. 

Precis som på de flesta skolor skrivs stora mängder 
med material ut dagligen, inklusive broschyrer, 
planscher, nyhetsbrev och arbetsblad.

Skolan har ungefär åtta små skrivbordsskrivare 
och två tonerbaserade skrivare på kontrakt. Men 
som en lösning för att undvika ökade kostnader 
och slöseri drar skolan även fördel av två RISO-
höghastighetsskrivare som skriver ut 120 sidor per 
minut: en ComColor FW5000 och en ComColor 7050.

Fördelarna
Gavin menar att det är svårt att göra en direkt 
jämförelse med avseende på kostnader mellan de 
tonerbaserade enheterna och RISO-enheterna men 
tillägger att: ”Sammanfattningsvis vet vi att de är 
billigare per A4-kopia. Varför skulle man använda 
dyrare skrivare när man vet att man inte måste det? 
RISO vinner på den sammanlagda ägarkostnaden.”

Men för Gavin handlar det om mer än ekonomi. 
Han tillägger: ”En stor fördel med RISO, jämfört 
med en traditionell kopiator, är utskriftshastigheten 
och miljövänligheten. Tack vare skrivarens unika 
bläckstråleteknik skriver den ut med en fenomenal 
hastighet på 120 sidor per minut, inga andra skrivare 
kommer ens i närheten. Det innebär att lärare och personal 
kan arbeta effektivare. Den höga hastigheten innebär även 

“När du en gång har 
upplevt hur snabb RISO 
är, så är det svårt att gå 
tillbaka. I en dynamisk 
skolmiljö är hastighet och 
pålitlighet två faktorer 
som är av yttersta vikt.”
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