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När jag var ute med hunden hörde jag en dag några barn 

skratta åt att alla telefoner förr satt fast med en sladd i 

väggen. Deras fråga var lika enkel som självklar:

– Varför då?

Svaret är att tekniken för annat inte fanns. I framtiden 

kommer folk att skratta åt andra saker. Man kan förstås 

fråga sig åt vad – eller ännu hellre kan man fråga mig och 

mina kollegor det.

Vi vet att ”flexibilitet” är framtidens ledord.

Varför låsa en telefon i väggen när man inte behöver? Var-

för ha statiska budskap på skyltar när man så lätt kan byta 

information? Varför ha samma tillåtna hastighet på vägar 

oavsett om det är snökaos eller skön sommarkväll? Varför 

köra runt i ett parkeringshus när en lampa kan visa var 

lediga platser finns? Focus Neon grundades redan 1965. 

Som namnet säger jobbade man med det modernaste som 

fanns då. Neon. Jag garanterar att varenda svensk sett 

skyltar som Focus levererat. Focus har borgat för kvalitet i 

snart 50 år. Sedan starten har man dessutom legat i fram-

kant när det gäller teknik.

Precis som nu.

Dotterbolaget Focus Electronic har bildats just för att 

koncentrera kraft på delar av den teknikkrävande verksam-

heten kring parkering, trafik och information.

Vi jobbar kort sagt med framtiden.

Redan nu.

Lars Michel

VD Focus Electronic AB

VI ARBETAR REDAN MED FRAMTIDEN

F O C U S  E L E C T R O N I C F O C U S  E L E C T R O N I C



GRÖN LAMPA – 
KAN DET BLI SMARTARE?
Ett effektivt parkeringssystem skapar bara vinnare. Den 

som äger parkeringsytan får maximal vinst, den som ska 

parkera sparar tid och pengar – och miljön slipper onödiga 

utsläpp. Fortfarande tvingas många bilister snurra varv 

på varv i parkeringshus för att hitta lediga platser. Detta 

trots att system för att slippa det finns. För oss, som kan 

tekniken, är det obegripligt. Vi erbjuder genom bland annat 

fordonsdetektering möjlighet att i realtid ge information till 

trafikanten om antalet lediga parkeringsplatser redan vid 

infarten – och i parkeringshuset visar sedan en grön lampa 

exakt var en ledig plats finns.

Kan det vara smartare?

För att skapa ett bra parkeringsklimat, där ytorna utnyt-

tjas optimalt, har vi tagit fram kompletta lösningar. Från 

bomsystem till betalstation. Många års erfarenhet har lärt 

oss att behoven är olika. Parkeringshuset i fyra våningar 

och den lilla parkeringen på bakgården behöver olika lösn-

ingar. Ett helt P-ledsystem eller en skylt med räknesystem? 

Ett bomsystem för komplexa parkeringar med olika taxor 

eller en traditionell betalstation?

Vi erbjuder därför, bland annat:

• Hänvisningsskyltar av olika typer. Parkeringen nås lätt, 

det är tydligt var lediga platser finns och ytorna används 

maximalt.

• Bommar och betalsystem. Bommar är den mest ra-

tionella metoden att driva parkering både för kundnyttan 

och intäkterna.

• Full parkeringsledning. För minskad söktid och utsläpp – 

och som bonus möjlighet att med insamlad statistik skapa 

en dynamisk parkering.

De olika behoven gör att vi  

har stor flexibilitet i våra  

lösningar. Erfarenheten har  

nämligen också lärt oss att  

vi faktiskt kan göra alla typer  

av parkeringar effektivare. 

Och att pengar, tid  

och miljö sparas redan  

från dag ett. 

För alla.

PA R K E R I N G PA R K E R I N G



SAMMA VÄG – MEN OLIKA 
HASTIGHETER
Alla som varit ute på vägarna vet att det som händer där 

ofta händer fort. Och när man minst vill det. Ett vä-

deromslag eller en olycka? Vägarbeten eller stillastående 

bilar? Försenad buss eller t-bana?

Vi erbjuder lösningar som bygger just på att trafikinfor-

mation alltid behöver förändras – och förmedlas. Detta för 

att för allas skull få ett optimalt trafikflöde. Vid en olycka 

bör man snabbt kunna varna trafikanterna. Faller underkylt 

regn kanske man bör rekommendera sänkt hastighet, ett 

stort evenemang kanske orsakar köbildning…

Vi erbjuder därför, bland annat:

✓ Variabla hastighetsskyltar. Samma väg, men ändå inte,

gör behov av 30 km/h ena stunden och 70 km/h andra.  

En utopi nyss, verklighet i dag.

✓ Du kör för fort-skyltar. Mobila eller stationära som med

radardetektor känner av hastigheten och meddelar den.

Med framgång har de använts vid bland annat skolor.

✓ Informationstavlor – köer, vägbyggen, hinder, väglag...

✓ Passagerarinfo. För bussar, t-bana, spårvagnar – både i

fordonen och vid hållplatsen. Ett enkelt budskap som ”nästa 

buss 2 minuter” bidrar till bra trafikflöde.

Trafiken har utvecklats enormt sedan bilen kom i slutet

av 1800-talet och det enda vi vet säkert är att utvecklingen

fortsätter. Nyss var den tillåtna hastigheten alltid densamma 

på vägar, i dag går det att ändra den med några knapptryck.

Vad nästa steg är vet varken vi eller andra med säkerhet.

Bara att vi är en del av den utvecklingen.

T R A F I K T R A F I K



VI ERBJUDER OBEGRÄN-
SADE MÖJLIGHETER
Ny teknik skapar nya möjligheter. Varför en statisk skylt 

med samma budskap månad efter månad, när man kan 

variera efter säsong, evenemang, väder, tid…

Möjligheterna är i dag nästan obegränsade. Detta  

oavsett om det handlar om reklam eller information ... det 

behövs om budskapet ska synas när alla vill synas. Inte 

konstigt att så många skriker efter vår kunskap om elekt-

roniska skyltar.

Vi erbjuder därför, bland annat:

✓ Sport. Att göra arenor publikvänligare pratar alla om. Vi 

gör det. Resultat och reklam ska synas. Tydligt.

✓ Reklam. En gång var en reklamtavla en reklamtavla. I 

dag kan den till och med vara en videodisplay. Kanske på 

torg eller vid köpcentrat?

✓ Industri. Tydliga budskap efterfrågas både internt och 

externt, kanske om produktionsvärden som ändras minut 

för minut. 

✓ Infarter. ”Välkommen till Staden”, stod det en gång. I 

dag kan man välkomna samtidigt som man berättar vad 

som är på gång just den dagen, veckan, månaden…

✓ Tid/temperatur. Att svenskar pratar väder vet vi alla. Tav-

lor som visar tid och temp är synnerligen betittade. Något 

som går att utnyttja.

Förändringarna av informations- och reklamtavlor är en 

förändring som kan jämföras med tv:s utveckling. Nyss 

fanns bara två kanaler, i dag hundratals möjligheter.

Vi är stolta att bidra till moderniseringen.

I N F O R M AT I O N I N F O R M AT I O N



Man ringer och så löser sig allt
»Vi har hittills köpt sex stora videodisplayer, som stora 
led-skärmar, av Focus. Fem av dem sitter i Göteborg; 
utanför Nya Ullevi, utanför Scandinavium, på Kung-
sportsplatsen och en dubbelsidig är placerad vid E6:an 
vid Bäckebol genom KF Fastigheter. Och en sitter vid 
Åhaga i Borås.

De här används i huvudsak för att visa information 
om öppettider, arrangemang, evenemang och vad det kan 
vara. De finansieras genom olika reklambudskap och det 
finns egentligen inga begränsningar. I princip kan man ju 
visa tv-film på dem. Att energianvändningen bara är en 
bråkdel av gamla tiders skyltar är givetvis positivt. 

Det har alltid varit smidigt att jobba med Focus. Man 
ringer och sedan bara löser sig allt. Precis så vill jag ha det. 
Behövs service är det samma sak, bara att ringa. De har 
alltid utan tvekan varit bäst.«

Robert Lidberg

VD och ägare Rubus Media AB

»Förutom de vanliga McDonald’s-skyltarna har Focus 
hjälpt mig med en stor led-skärm vid McDonald’s på 
Folkungagatan på Söder i Stockholm. Tidigare hade vi 
bara en skylt där med öppettider. Nu kan vi köra rörliga 
saker, kampanjbudskap och även sälja plats åt andra 
företag som vi tycker är intressanta. 

Samarbetet har fungerat fantastiskt bra. Ofta har 
det handlat om snabba puckar och de har alltid klarat 

att hjälpa till. Att man håller vad man lovar ser jag, som 
företagare, som en förutsättning för att bra samarbete. 
Det har Focus alltid gjort. Jag uppskattar dessutom att de 
ofta kommer med egna idéer och förslag.«

André Singh Franchisetagare för fem 

McDonald’srestauranger i Stockholmsområdet

  De har ofta 
  egna idéer 

     och förslag

K U N D E R  T Y C K E R  T I L L

DETTA ÄR 
FOCUS ELECTRONIC
✓ Ända sedan starten 1965 har Focusgruppen hjälpt 

svenskt näringsliv och stat/kommun med profilerings- 

och informationslösningar.

✓ På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom 

förvärvet av Philips Neon. Genom det blev Focus Neon 

en betydande aktör inom ljusreklam, och i dag är vi 

marknadsledande i Sverige inom detta område.

✓ Ett par år efter uppköpet av Philips Neon började vi även 

utveckla elektroniska informationsskyltar. I början omfat-

tade verksamheten tid- och temperaturskyltar, resultat-

tavlor för idrottsarenor och grafiska reklamskyltar. Numera 

består verksamheten av komplexa, högteknologiska 

informationssystem för både trafik, parkering och industri.

✓ I dag är vi 72 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö 

och Oslo. • Focus Electronic grundades på 70-talet som ett 

dotterbolag för produktion av elektroniska skyltar, och är i 

dag vår division för försäljning och produktion av elektronik-

skyltar, bland annat video, LED och informationstavlor.

✓ Vi designar och levererar LED-skärmar för inom- och 

utomhusbruk till alla som har ett informationsbehov. Det 

kan vara arenor, butiker, kommuner eller konferensanläg-

gningar för att nämna några exempel.

Y O U R  B R I G H T  F U T U R E
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HUVUDKONTOR 
STOCKHOLM
Focus Electronic AB
Box 9044, Instrumentvägen 11
126 09 Hägersten
Tel 08-681 68 00
Fax 08-19 76 66
info@focuselectronic.se

Mer information om våra produkter, tjänster och erbjudanden: www.focuselectronic.se

REGIONKONTOR 
GÖTEBORG
Focus Electronic AB
August Barks Gata 7
421 32 Västra Frölunda
Tel 031-709 84 50
Fax 031-45 90 90
info@focuselectronic.se

REGIONKONTOR 
MALMÖ
Focus Electronic AB
Silverviksgatan 2
231 74 Malmö
Tel 040-31 54 60
Fax 040-94 14 50
info@focuselectronic.se


