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              CASIO: 100 miljoner sålda G-SHOCK 

(Första modellen, marknadslansering 1983) 

Stockholm, september 2017 – I augusti i år hade G-SHOCK sålts i mer än 100 miljoner exemplar 
över hela världen. Den stöttåliga klockan lanserades på marknaden av Casio i april 1983. 

Utvecklingen av G-SHOCK började 1981. Tanken var att tillverka ett robust klocka som skulle kunna 
falla ned utan att skadas. 1983 – Två år och mer än 200 prototyper senare släppes den första G-
SHOCK-modellen DW-5000C på marknaden i ett innovativt och stöttåligt utförande. Den tidigare 
uppfattningen om att klockor i allmänhet är känsliga och går sönder om man tappar eller stöter emot 
dem reviderades och en ny produktkategori föddes, nämligen den ”robusta” klockan. Sedan dess 
har funktionerna och prestandan hos G-SHOCK kontinuerligt vidareutvecklats och förbättrats. 

      * Sifferuppgift för verksamhetsåret 2018 gäller det antal exemplar som sålts fram till slutet av augusti. 

CASIO vidareutvecklar sitt framgångsrika varumärke G-SHOCK för att kunder över hela värden 
ska kunna ta del av kvaliteten. Den senaste G-SHOCK-modellen överträffar till och med 
förväntningarna. 

 

 

 DW-5000C 
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G-SHOCK-klockans historia 

G-SHOCK: från koncept till utveckling (1981–1983)  
Utvecklingen av G-SHOCK inleddes 1981. Dåtidens armbands klockor var mycket känsliga mot 
stötar och sågs som bräckliga föremål som man var tvungen att hantera varsamt. Konceptet med 
G-SHOCK uppstod när en urutvecklare hos CASIO av misstag tappade en klocka som han hade 
fått i present av sina föräldrar när han kom in på sin gymnasieutbildning. Klockan gick tyvärr sönder. 
Då fick han idén att utveckla en ny typ av klocka som skulle kunna falla ned utan att skadas. Efter 
mer än 200 prototyper hade man till slut tagit fram en boett med ihålig struktur som skyddade de 
kritiska punkterna av insidan. Hela boetten kläddes dessutom med uretan. Den första G-SHOCK-
modellen var DW-5000C som släpptes på marknaden 1983. Namnet GSHOCK anknyter till 
utvecklingskonceptet för en klocka som kan stå emot mycket kraftiga stötar under inverkan av 
gravitationskraft (fritt fall)  

 

Ihålig struktur DW-5000C 

 

En enorm succé i USA (1984–1990)  
År 1984 sändes en reklamfilm för G-SHOCK i USA där en ishockeyspelare slår en G-SHOCK DW-
5200C istället för en puck. Det fick tittarna att undra om klockan verkligen var så tålig som det 
påstods i reklamen och i ett populärt tv-program återskapade man scenariot för att testa klockans 
slagtålighet. G-SHOCK fortsatte att visa exakt rätt tid, vilket förstärkte klockans rykte som extremt 
stöttåligt. Klockans storlek uppskattades dessutom av många amerikaner och snart sågs den runt 
handlederna på friluftsfolk, brandmän, poliser och många fler. G-SHOCK utvecklades till ett av de 
Mest populära klockmärkena i USA. Modellen DW-5900C, som släpptes på marknaden 1990, var 
utrustad med en innovativ LCD-display som gjorde att framför allt skateboardåkare på USA:s 
västkust fick upp ögonen för den. 
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Enorm succé i Japan (början av 1990-talet)  
På 1990-talet började japanska tidskrifter att presentera det senaste gatumodet från USA. De 
senaste trenderna spred sig som en löpeld över Japan och därmed väcktes även intresset för G-
SHOCK. På den tiden kunde DW-5900C endast köpas utanför Japan men den gjorde intåg i 
japanska modebutiker som importerad modeaccessoar och dess popularitet bland modemedvetna 
japaner ökade i snabb takt. Kulmen nåddes när även berömda musiker och filmstjärnor började 
bära G-SHOCK. I en tidningsartikel återgavs G-SHOCK-modellernas historia grafiskt, vilken gjorde 
att många fick upp ögonen även för äldre modeller. Det gav G-SHOCK ytterligare ett uppsving. Det 
totala antalet klockor som levererades till Japan ökade från 10 000 år 1990 till omkring 700 000 år 
1995 – en riktig säljsuccé alltså. G-SHOCK var den första digitala klockan att få en självklar plats 
bland ungdomsmodet. 

Utökning av modellsortimentet/intåg i sport- och ungdomskulturen (mitten till slutet av 1990-talet)  
För att nå ut till en bredare målgrupp med G-SHOCK utökade CASIO sitt modellsortiment i slutet 
av 1990-talet. År 1996 lanserades MRG-1 som del av den nya MR-G-serien, som vände sig både 
till vuxna män och ungdomar. Samma år släpptes även MRG-100. Båda modellerna var stöttåliga 
och hade en boett i massiv metall. Det var startpunkten för ett initiativ som skulle göra G-SHOCK 
till ett lika populärt varumärke bland vuxna som bland ungdomar. 
Utöver gatumodet hämtades inspirationen för G-SHOCK-modellerna från sportvärlden och de 
riktade sig bland annat till snowboardåkare och surfare men även till reggaefans, klubbesökare, 
dj:s och dansare. Det fanns även modeller som utvecklades i samarbete med 
miljöskyddsorganisationer och idrottslag. Med G-SHOCK kunde de nå ut till unga människor och 
förmedla sitt budskap på ett unikt sätt. År 1997 hade det sålts 6 miljoner G-SHOCK- klockor över 
hela världen, varav 2,4 miljoner i Japan. G-SHOCK växte till ett varumärke med stark förankring i 
ungdomskulturen. Vid sidan av denna kulturella roll stod G-SHOCK som sponsor för vissa av de 
viktigaste idrottsevenemangen i världen inom sporter som fotboll och segling. Varumärkets styrka 
var påtaglig över hela världen. 

 
MRG-1 MRG-100 DW-8200K 

Den andra modellen i samarbete 
med Dolphin & Whale Eco-
Research Network 

 

 

Tillbaka till rötterna: tuff prestanda (slutet av 1990-talet till 2000-talet)  
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Efter att försäljningssiffrorna för G-SHOCK nått sin kulmen 1997 började försäljningen minska. Det 
berodde möjligen på att många av modellerna utvecklades inom ramen för samarbeten och att 
alltför kraftig fokus lades på klockan som modesymbol istället för på grundegenskapen stöttålighet. 
I sin strävan att gå tillbaka till rötterna för G-SHOCK fokuserade CASIO helt på tuff prestanda och 
utvecklade nya tekniker för att öka klockans ursprungliga värde ytterligare. G-SHOCK-modellerna 
optimerades både i fråga om funktion och om prestanda. Särskilt värda att nämnas i detta 
sammanhang är GW-300 (2002) med radio- och solcellsteknik, GW-9200 (2008), som kan ta emot 
radiosignaler för tidskalibrering från sex stationer över hela världen, och GW-4000 (2012) med 
TRIPLE G RESIST-teknik, som står emot stötar, centrifugalkraft och vibrationer. 
 
Ständig innovation (nutid)  
Den allmänna uppfattningen om hur en klocka ska vara ifrågasätts ständigt, vilket gör att G-SHOCK 
vidareutvecklas i snabb takt ännu idag. Bluetooth® 4.0-kompatibla GB-6900 (2012) kan kopplas 
med en smarttelefon så att användaren får tillgång till helt nya funktioner. GPW-1000 (2014) är 
utrustad med ett hybridsystem för mottagning av tidssignaler via GPS-satelliter och sex 
radiosändare över hela världen. Det gör att klockan kan visa tiden ännu mer exakt var man än 
befinner sig i världen. I maj 2017 lanserade CASIO modellen GPW-2000 med trevägsmodulen 
Connected Engine. Modulen tar emot radiovågs- och GPS-satellitdata för tidskalibrering. Genom 
koppling med en smarttelefon går det även att upprätta en anslutning till tidsservrar på nätet. På så 
sätt uppdateras klockans interna uppgifter gällande tidszoner och sommartid automatiskt via 
smarttelefonen, så att tiden alltid är aktuell – med en helt ny grad av noggrannhet. CASIO 
ifrågasätter ständigt den konventionella användningen av klockan, vilket återspeglas i innovativa 
funktioner och en hittills oanad prestanda.  

 

 

 
 
En G-SHOCK-upplevelse för alla  

 

 GW-300 GW-9200 GW-4000 
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Förutom att optimera sina produkter utökar CASIO kontinuerligt sina marknadsföringsaktiviteter för 
att människor över hela värden ska kunna uppleva G-SHOCK. Sedan 2008 anordnas evenemanget 
SHOCK THE WORLD, ett samarbete med musik och sport med stark anknytning till varumärket G-
SHOCK. Den 31 augusti 2017 ägde detta evenemang rum i 73 städer över hela världen – ett unikt 
tillfälle för G-SHOCK-fans att uppleva klockan med alla sinnen. CASIO har även inrättat lokaler där 
alla som intresserar sig för G-SHOCK kan uppleva produkten på nära håll. Först ut var G-SHOCK 
STORE i Odaiba (Tokyo), som slog upp sina portar 2003 som en plats där kunderna kan ta del av 
G-SHOCK-upplevelsen och hålla sig uppdaterade med senaste nytt. Numera finns sex sådana 
platser i Japan, bland annat Marunouchi och Ginza (båda i Tokyo), samt ytterligare åtta i andra 
viktiga centra i världen, som London och New York. Dessutom har CASIO mer än 1 000 
specialiserade butiker som säljer G-SHOCK. 

 
 
GB-6900 GPW-1000 GPW-2000 
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Tidslinje för de viktigaste G-SHOCK-modellerna 

År Modell Egenskaper 
1983 DW-5000C Det första stöttåliga G-SHOCK-armbandsuret 

1985 DW-5500C Fyrkantig urtavla i damm-/smutsskyddat utförande 

1987 DW-5600C Den mest sålda modellen och efterföljare till fyrkantiga 
DW-5000 

1989 AW-500 Kombination av analog och digital tidsvisning 

1990 DW-5900C/DW-6000 Den första modellen att bli populär i Japan, med ny 
design på urtavlan 

1992 DW-6100 Den första modellen med temperatursensor 

1993 DW-6300 Den första Frogman-dykarklockan, vattentät ned till ett 
djup av 200 m 

1994 
Dolphin & Whale Eco-  

Research Network-
modell 

Den första modellen med fokus på miljöskydd 

1996 G Presents  
Lover’s Collection G-SHOCK + BABY-G-klocka (dam och herr) 

1996 MRG-1 Den första modellen i MR-G-serien 
1996 MRG-100 Boett i massiv metall och stöttåligt utförande 
1998 DW-9300 Den första soldrivna Tough Solar G-SHOCK-klockan 
2000 GW-100 Den första G-SHOCK-modellen med tidsvisning med 

 2002 GW-300 Den första soldrivna G-SHOCK-klockan 

2008 GW-9200 
Den första modellen med multiband 6-teknik för 
automatisk tidskalibrering med hjälp av sex 
radiosändare på olika platser i världen. 

2008 GS-1200 Den första modellen med Tough Movement, ett 
kompakt analogt urverk med solceller 

2010 GW-3000 Pilotklocka som tål tyngd- och centrifugalkrafter 

2012 GW-4000 Den första G-SHOCK-klockan med TRIPLE G RESIST, 
som står emot stötar, centrifugalkraft och vibrationer 

2012 GB-6900 Den första modellen som kan kopplas med en 
smarttelefon 

2012 GW-A1000 
Den första modellen med Smart Access-system, som 
möjliggör felfri drift av en mängd olika funktioner 

2014 GPW-1000 
Den första G-SHOCK-modellen som tar emot både 
GPS- och radiovågssignaler för tidskalibrering från sex 
stationer över hela världen 

2017 GPW-2000 

Den första modellen med trevägsmodulen Connected 
Engine, som tar emot både radiovågs- och GPS-
signaler för tidskalibrering. Genom koppling med en 
smarttelefon går det även att upprätta en anslutning till 
tidsservrar på nätet.  
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Den 31 augusti firade man i Casios fabrik i Yamagata, Japan, att G-SHOCK har sålts i 100 miljoner 
exemplar. I samband med festen försågs modellen MRG-G1000B-1A4 ur MR-G-serien, 
flaggskeppsserien för G-SHOCK, med en speciell jubileumsboett där talet 100 000 000 graverades 
på baksidan.* 

MRG-G1000B-1A4 är utrustad med ett hybridsystem för tidsvisning som tar emot både GPS- och 
radiovågssignaler. Motståndskraften i G-SHOCK manifesteras i ett designtema med karminröda 
detaljer som för tankarna till samurajernas röda rustning. 
* Klockan kommer inte att finnas till försäljning. 
 
 

 
 
Festen (tvåa från vänster:  Montering av jubileums- Jubileumsbaksida 
Yuichi Masuda, Director & Head of      baksidan 
Timepiece Product Division) 

 

 
MRG-G1000B-1A4  

(Lansering 2017; på baksidan av boetten graverades talet 100 000 000 för att fira att produkten 
sålts i 100 miljoner exemplar)
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Presskontakt 
Casio Scandinavia AS 
Olivia Ravon Andersson 
Heliosgatan 26 
120 30 Stockholm 
Sweden 
Tel: +46 700384880 
Mail: olivia.andersson@casio.se 


