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Nyeste hit hos skoler er brugt it.  

 
Et utraditionelt tilbud til danske virksomheder og skoler er ved at få et solidt fodfæste hos de 
IT-ansvarlige rundt om i landet. Køb brugt i stedet for nyt! 
 
For år tilbage var det utænkeligt, at skolens nye computere kunne være brugte. Brugte 
computere er jo netop brugte, og dermed er udstyret slidt eller forældet? Skolens IT-
ansvarlige skal naturligvis sikre kvaliteten i tilbuddet til eleverne, følge med i udviklingen på 
området og holde driftsomkostningerne på et minimum. Dette kunne tidligere kun forenes med 
køb af nyt, men ikke længere. Den tanke har ændret sig væsentligt de sidste par år.  
 
”Vi ser for øjeblikket en stærkt stigende interesse i at købe brugte computere til 
undervisningslokaler, skoler og kontorer over hele landet. Budgetbesparelser grundet den 
økonomiske krise, stigende krav til IT-støttet undervisning i skolerne og øget fokus på miljø de 
sidste par år, har givet vores forretningsidé en helt ny berettigelse” udtaler direktør for Refurb 
Ulrik Hjul Andersen. 
 
Høj kvalitet en faktor 

Der er den helt tydelige gevinst ved løsningen, at brugt er billigere. Mange skoler og mindre 
virksomheder kan spare helt op mod 50% ved at købe brugt frem for nyt. Med den nuværende 
økonomiske situation kan det være vanskeligt for blandt andet de danske fri- og folkeskoler, at 
finde midlerne til at vedligeholde og udbygge computersystemerne i IT-lokalerne eller udskifte 
undervisere og lærers udstyr. Samtidig er der et stadigt stigende krav til inddragelsen af IT i 
undervisningen, hvilket sætter mange skoleledere under pres. 
De brugte computere er typisk 2-3 år gamle modeller, men på ingen måde forældede. Der er 
ikke længere den samme hastige udvikling på området for stationære og bærbare computere, 
da fokus i udviklingsopgaverne i større grad retter sig mod tablet-pc´erne og mobilplatforme.  
  
 ”Billedet af en brugt computer som slidt og udtjent er forkert” siger Ulrik Hjul Andersen, og 
fortsætter: ”De computere vi overtager, har typisk stået i faste installationer på et kontor, 
hvor der har været professionelle IT-folk til at tage sig af vedligehold og opdateringer. De 
bærbare modeller har ofte været benyttet af sælgere, der har den bærbare computer som sit 
vigtigste arbejdsredskab og deraf passet på den som sin egen. Vi har høje krav til det materiel 
vi videresælger og forhandler kun kvalitetsprodukter fra anerkendte mærker – og vi tilbyder 
naturligvis op til 3 års garanti – hvilket helt sikkert er med til at skabe tillid til kvaliteten af 
brugte computere” Det har flere og flere IT-chefer også fået øjnene op for og det kan mærkes 
hos virksomheden nord for Århus, der netop har udvidet lageret til det dobbelte.   
 
Miljøgevinst 

En anden væsentlig fordel ved at købe brugte computere er den mindskede miljøbelastning. 
Udover, at genbruget af computeren i sig selv bidrager positivt til miljøet, på grund af den 
mindre mængde elektronikaffald, så bliver der også produceret færre nye computere. 
Refurb vil gerne honorere denne fordel for miljøet. Derfor kan kunder vælge, at benytte 
virksomhedens mærkningsordning til at vise at der benyttes en grøn IT-løsning. 
 
”Vores berettigelse er at skabe forretning, for vores kunder og for os. Men hos Refurb arbejder 
vi også ud fra en filosofi om, at det ikke gør noget at gøre lidt ekstra. Derfor nyder vi, at en del 
af vores forretning bidrager til en grønnere verden, hvor så meget af det brugte udstyr som 
muligt kommer i brug igen.” Fortæller Ulrik Hjul Andersen begejstret 
 
Refurb, der har eksisteret siden 2008, aftager computerne fra større virksomheder, klargør 
udstyret og sælger det videre med fuld garanti. Opkøbene sker i hele Europa, men sælges 



primært i Danmark og Skandinavien. Virksomheden er Microsoft Registered Refurbisher og er 
dermed godkendt til at håndtere Microsoft licenser på brugte computere.  
 

 
Yderligere information om Refurb kan indhentes ved at kontakte Salgs- og marketingchef Peter 
Hove på telefon 7020 3647 eller på mail pho@refurb.dk 
 
Virksomhedens hjemmeside: www.refurb.dk 
 
 


