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Sammanfattning 

För att hantera det ökade livstempot vänder vi oss till ny teknik för att bli mer effektiva 

trots att forskningen visar att just tekniken i sig kan vara en orsak till att livstempot ökar. 

Apple Watch, Apples smarta klocka som lanserades under våren 2015, kan om den tas 

emot väl innebära att smarta klockor blir den nya teknik som vi tar till oss. Uppsatsen 

syftar till att genom en kritisk diskursanalys undersöka medierapporteringen vid 

lanseringen av Apple Watch för att visa vilka effekter och vilken betydelse klockan anses 

ha på användarens liv. 32 artiklar från perioden 9/3-28/7 2015 har analyserats och 

slutsatserna visar hur klockan förväntas leda till ett smidigare liv och teknisk utveckling – 

men även hur mediaföretag genom sina klock-appar konkurrerar om annonsintäkter. 

Nyckelord: Apple Watch, ny teknik, informationskapitalism, diskursanalys, nyhetstexter 
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1. Inledning 

Det finns en tendens bland dagens kvinnor och män att försöka lösa de problem som ett 

ökat livstempo innebär genom att använda mer teknik. Även om det de vill uppnå är mer 

fritid och bättre kontakt med vänner och familj visar undersökningar att den vunna tiden 

tvärt om läggs på att arbeta mer.1 Smarta telefoner har suddat ut gränsen mellan arbetstid 

och fritid och gjort det möjligt att kolla mailen vid frukost och uppdatera sig på 

morgondagens möten vid läggdags2. Både för människor med och utan jobb blir ständig 

uppkoppling ett outtalat krav för att klättra i karriären eller för den utan fast anställning 

att hinna svara först på ett erbjudande om jobb3. Förutom att vi lurar oss själva och inte 

använder tiden till det vi hade tänkt oss finns hälsorisker i att konstant bli utsatt för 

mängder av information som pockar på vår uppmärksamhet. Dessa störningar kan tvärt 

om göra oss ineffektiva och utmattade.4 

Samtidigt som möjligheterna och kraven på att vara uppkopplad har ökat och även den 

informationsmängd som människor utsätts för har intresset för teknik-detox och en vilja 

att hitta bättre balans i livet ökat.5 Utanför Sverige finns en livlig debatt om teknikens 

påverkan på våra liv, främst runt användningen av smarta telefoner. En fråga i denna 

debatt är om ett liv med mer teknologi, ett smartare liv, är ett bättre liv.6 Trots att Sverige 

ligger i fronten när det gäller teknikanvändning finns inget offentligt samtal kring detta. 

Ibland tas riskerna med detta upp i media).78 

                                                        
1 M. Davis 'Hurried lives: Dialectics of time and technology in liquid modernity', Thesis 

Eleven, vol. 118, no. 1, 2013, s. 7-18. 
2 N.M. Aschoff, The Smartphone Society, Jacobin mag, issue 17, 2015. 
3 J. Tomlinson. The Culture of Speed. The Coming of Immediacy, Sage, Los Angeles, 

2007. 
4 N.S. Baron Always On : Language in an Online and Mobile World, Oxford University 

Press, Oxford 2008 s.215 
5 Tomlinson 
6 E. Selinger & B. Frischmann. Will the internet of things result in predictable people?. 

The Guardian. 2015-08-10. 
7 Några exempel är programmet människans mått i P1 och artikeln Mejlkorgen är 

farligare än gräs i Nöjesguiden. Se R. Hedström ‘Mejlkorgen är farligare än gräs’. 

Nöjesguiden, nr 3. 
8 Hedström 

https://www.jacobinmag.com/author/nicole-aschoff/
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I september 2014 presenterade teknikföretaget Apples VD, Tim Cook, det senaste 

tillägget bland Apples produkter: den smarta klockan Apple Watch. Apple lovar, bland 

annat, att denna produkt ska effektivisera vår vardag, ge oss mer tid och bättre kontakt 

med våra närstående. Smarta klockor kan mycket väl bli den nya teknik som vi tar till oss 

och som på samma sätt som smarta telefoner och som förändrar hur vi umgås, handlar, 

gör val, hittar information m m. Apples lanseringar av produkter har tidigare varit det 

som gjort att en produkttyp har fått brett genomslag. Marknaden för smarta klockor idag 

liknar marknaden för portabla musikspelare vid tidpunkten för iPodens lansering (år 

20019) som var det som gjorde att försäljningen av andra MP3-spelare tog fart.10  Ett gott 

mottagande av Apple Watch skulle kunna innebära att marknaden för smarta klockor tar 

fart och att smarta klockor blir en teknologi som kommer att vara en del av många 

människors liv under de kommande åren. En av de saker som skiljer smarta klockor från 

smarta telefoner är att de är ännu närmre användaren och har potential att nå användaren 

på sekunden samt att de kan generera ännu mer data som företagen kan använda sig av. 

Samt innebära mer störningar. 

Det finns alltså en spänning mellan vad Apple, i det här fallet, lovar angående sin produkt 

och vad som, i fallet med smarta telefoner, verkar bli slutresultatet för användaren. 

Eftersom mottagandet av Apple Watch kan få stor påverkan på vårt samhälle kommer jag 

i den här uppsatsen att undersöka hur svensk media behandlar frågor om teknik och liv i 

sin rapportering kring Apple Watch. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att genom en diskursanalys undersöka medierapporteringen 

vid lanseringen av Apple Watch för att visa vilka effekter och vilken betydelse klockan 

anses ha på användarens liv. Jag utnyttjar rapporteringen om klockan för att studera 

social praktik i form av förväntningar på ny teknik i det som Manzerolle kallar det 

                                                        
9 TT, Kronologi: Viktiga datum och årtal för Apple Tidningarnas Telegrambyrå. 

Publicerat i print 2011-08-25 18:55. 
10 J. Minney, ‘Are Smartwatches Ready for their Ipod Moment?’ Slice intelligence, 2015, 

http://intelligence.slice.com/are-smartwatches-ready-for-their-ipod-moment/  

http://intelligence.slice.com/are-smartwatches-ready-for-their-ipod-moment/
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informationskapitalistiska samhället11. För att uppnå syftet kommer följande 

frågeställningar att besvaras: 

 Vilka aspekter av klockan tas upp i svensk medias rapportering om Apple Watch? 

 

 Vilken sorts livsstilar och framtidsvisioner visas i artiklarna? 

 

 Vilket liv är det som målas upp som önskvärt att leva och vilken kritik finns ev 

mot denna bild? 

 

 

Avgränsning 

Syftet med uppsatsen är inte att analysera de tekniska funktionerna hos Apple Watch i sig 

utan bara den betydelse som tekniken anses ha för användarens liv. 

Jag har valt att fokusera på den svenska medierapporteringen av Apple Watch eftersom 

Sveriges befolkning är i fronten vad gäller teknikanvändning. 91% av Sveriges 

befolkning har tillgång till internet (tredje mest uppkopplade landet i världen efter 

Finland och Singapore), 88% av Sveriges befolkning har bredband hemma och 73% av 

Sveriges befolkning har en smart mobil.12 Företaget Apple följs med stort intresse av 

svensk media och allmänheten. Att Apples grundare Steve Jobs biografi varit en av de 

bäst säljande böckerna i Sverige säger samtidigt mycket om varumärkets styrka.13 

 

                                                        
11 V. Manzerolle, 'Technologies of Immediacy/ Economies of Attention: Notes on 

Commercial Development of Mobile Media and Wireless Connectivity', I:  L. McGuigan 

& V. Manzerolle (red.), The Audience Commodity in a Digital Age, Peter Lang, New 

York,  2014, s. 206. 
12 Internetstiftelsen i Sverige. Svenskarna och internet 2014: En årlig studie av svenska 

folkets internetvanor, 2014, http://www.soi2014.se/  
13 E, Halmén, Bokus topp 20-lista över årets mest sålda böcker 2011: Bokåret som 

präglades av Zlatan, Tranströmer och LCHF. 2012, 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/bokus-topp-20-lista-oever-aarets-mest-

saalda-boecker-2011-bokaaret-som-praeglades-av-zlatan-transtroemer-och-lchf-721107  

http://www.soi2014.se/
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Material och urval  

Materialet består av 32 artiklar från databasen Retriever/Mediearkivet som hittats vid 

sökning på orden ”apple watch” och ”apple klocka”. Jag har valt att analysera artiklar 

från tidningar kategoriserade som tryckt storstadspress samt fackpress. Artiklarna har 

publicerats under perioden 9/3 till 28/7 2015 och täcker in tre viktiga händelser: Apples 

spring forward event, den internationella säljstarten, den svenska säljstarten samt två 

veckor därefter.  

Urvalet baseras på att de tidningar som når störst publik bör ha störst påverkan på Apple 

Watch mottagande. I mitt urval ingår artiklar från 10 dags-, kvälls- och tekniktidningar 

(Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, IT Branschen, 

Kvällsposten, Metro, Ny Teknik, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan)  

För att få fram de mest relevanta artiklarna har jag valt att inte analysera artiklar i smalare 

fackpress utan fokuserat på källor som når en stor publik. Jag har valt bort rena 

ekonominyheter och artiklar där Apple Watch bara nämns i förbigående. Jag har även 

valt bort notiser och artiklar under 200 ord eftersom de inte går på djupet utan bara 

presenterar nyheter i mycket kortfattad form. Jag har rensat bort dubbletter av TT-artiklar 

och då valt att behålla den längsta versionen. Jag kunde förstås ha valt att även använda 

bloggare och teknikbloggare som material för analys. Det går att argumentera för att 

dessa har lika stort eller större inflytande än traditionell massmedia. För den här 

undersökningen har jag dock valt att fokusera på de medier som når en bredare publik.  

 

Uppsatsens disposition 

Nedan ger jag först en bakgrund för Apple Watch och lanseringen av Apple Watch. 

Därefter presenterar jag tidigare forskning om smarta klockor och smarta telefoner. I 

metodkapitlet går jag igenom hur jag lagt upp min studie samt redogör för diskursanalys 

och kritisk diskursanalys. Det teoretiska ramverket tar upp teorier om tid, tidsuppfattning 

och teknik. I analyskapitlet går jag sedan igenom hur Apple Watch presenterats i 

tidningarna innan jag går tillbaka till att besvara mina frågor i slutsatsen. 
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2. Bakgrund  

I det här kapitlet redogör jag för hur Apple presenterar Apple Watch samt fakta kring 

produkten. Under teoretiskt ramverk kommer jag senare att redogöra för teorier som är 

viktiga för att förstå Apple Watchs påverkan på användaren och teorier för att förstå 

samhället som Apple Watch lanseras i. 

Apple Watch nämndes först vid en presentation i september 2014 och den visades upp för 

första gången vid en presentation under Apples Spring Forward event, den 9 mars 2015. 

Presentationen används som del i marknadsföringen på Apples webbsida. Apples VD 

Tim Cook presenterade Apple Watch som ”den mest personliga enhet de någonsin 

skapat” eftersom den ”inte bara är med dig, den är på dig”14.  

Apple Watch släpptes i tre versioner. Den billigaste, som kallas Sport och är tillverkad i 

aluminium, hade lanseringspris från 349 USD. Mellanvarianten, som bara kallas Watch 

är tillverkad i stål och hade lanseringspris från 549 USD. Den dyraste varianten, Watch 

Edition är tillverkad i guld och kostar 10 000 USD och uppåt.15 Klockan måste kopplas 

till en Iphone 5 eller senare via blåtandsuppkoppling för att fungera.16 Tekniken som gör 

att klockan ”knackar” användaren på armen när det t ex kommer ett nytt meddelande eller 

notis kallar Apple för haptiska signaler17. 

Tim Cook betonar i presentationen att Apple Watch först och främst är en väldigt exakt 

klocka. Den gör vad en vanlig klocka gör men den är också kopplad till din Iphone och 

din kalender och dina kontakter. Så ”…förutom att visa tiden förstår Apple Watch 

faktiskt vad tiden innebär för dig. Det hjälper dig att vara produktivare och effektivare 

                                                        
14 Apple, Apple March Live Event, 2015a http://www.apple.com/live/2015-mar-event/ 
15 Apple, Apple Watch Available in Nine Countries on April 24, 2015b 

http://www.apple.com/pr/library/2015/03/09Apple-Watch-Available-in-Nine-Countries-

on-April-24.html 
16 Apple, Set up your Apple Watch, 2016, https://support.apple.com/en-us/HT204505  
17 Apple, Justera styrkan på de haptiska signalerna på Apple Watch, 2015c 

https://support.apple.com/sv-se/HT204793 

http://www.apple.com/live/2015-mar-event/
http://www.apple.com/pr/library/2015/03/09Apple-Watch-Available-in-Nine-Countries-on-April-24.html
http://www.apple.com/pr/library/2015/03/09Apple-Watch-Available-in-Nine-Countries-on-April-24.html
https://support.apple.com/en-us/HT204505
https://support.apple.com/sv-se/HT204793
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(min kursivering). Så att du får ut mer av varje stund”.18 Det sägs också att ”Klockan låter 

dig kommunicera omedelbart och mer intimt”.19 

I presentationen säger mjukvaruutvecklaren Kevin Lynch att användaren under dagen 

kommer ha korta interaktioner på några sekunder styck med klockan, t ex för att se 

trender på Twitter eller läsa in påminnelser åt sig själv. När man kommer hem på kvällen 

och vill lägga ifrån sig telefonen kan man fortfarande vara i kontakt med den och ta sina 

samtal och få notiser. Under presentationen visas ett exempel på en dag med Apple 

Watch där användaren på jobbet kan hålla koll på saker utan att ta fram telefonen, som 

börssiffror och data från CRM-systemet Salesforce, betalar i mataffären genom att hålla 

klockan i närheten av kassasystemet, tar ett samtal i klockan, frågar rösthjälpen Siri om 

temperaturen i New York, beställer en taxi via appen Uber, visar hur man använder 

boardingkort i klockan för att slippa hålla i en extra sak på flygplatsen, checkar in på 

hotell utan att gå via receptionen, kollar upp en låt han hör, skickar en teckning till sin fru 

och slutligen, på distans, låser upp garagedörren åt sin dotter.  

I samband med lanseringen av Apple Watch lanserades också ResearchKit, ”ett 

mjukvaruramverk för appar som hjälper medicinforskare att samla in tillförlitliga 

forskningsdata”20 och sedan tidigare finns appen Hälsa som kan logga och sammanställa 

olika former av aktivitet och hälsodata.21 

Apples visioner med Apple Watch kan utifrån marknadsföringsmaterialet och 

presentationen sammanfattas till att klockan hjälper dig att vara mer effektiv (snabbare i 

mataffären, undvika köer, ha koll på hemmet), den håller dig uppdaterad (notiser om 

världshändelser och notiser från social media), den har koll på ditt schema (kalender och 

påminnelser), den hjälper dig att få bättre kontakt med nära och kära (skicka hjärtslag 

som vibrationer till en annan användares Apple Watch, skicka teckningar, 

röstmeddelanden), den hjälper dig att uttrycka dig (modeaccessoar), den hjälper dig att 

                                                        
18 http://www.apple.com/se/watch/timekeeping/ 
19 Apple 2015a 
20 Apple, Skapar nya möjligheter för forskare och läkare. Och nu även för dig. Utan 

datum a, http://www.apple.com/se/researchkit/  
21 Apple,  Hälsa: Ett nytt sätt att använda dina hälso- och träningsdata. Utan datum b, 

http://www.apple.com/se/ios/health/  

http://www.apple.com/se/watch/timekeeping/
http://www.apple.com/se/researchkit/
http://www.apple.com/se/ios/health/
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blir mer hälsosam (påminnelser om att stå upp, sätta mål för kaloriförbränning eller träna 

för ett maraton). Till sist sägs klockan vara proaktiv och hjälpa dig med saker du ännu 

inte bett om (få karta till stället du ska till utan att be om det, få fram boardingkort 

automatiskt när du närmar dig flygplatsen). Det låter som en produkt som gör stor nytta 

för användaren, och som att Apple har användarens bästa i tanken, men som nämnts i 

inledningen och som jag återkommer till senare finns anledningar att ifrågasätta detta. 
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3. Tidigare forskning 

Eftersom Apple Watch är en ny produkt finns lite skrivet om den. Jag har inte hittat 

någon tidigare forskning om smarta klockors påverkan på användaren eller om deras 

mottagande. Däremot finns forskning om tekniska aspekter av smarta klockor samt 

litteratur för utveckling av applikationer för Apple Watch men detta är inte relevant för 

min studie. På grund av bristen på forskning om Apple Watch och smarta klockors 

påverkan på användaren har jag valt att istället redogöra för forskningsfältet kring hur 

människor använder smarta telefoner och ny teknik. Men jag har även fördjupat mig i 

forskning om klockor och synen på tid eftersom den lägger en grund för förståelsen av en 

produkt som Apple Watch. Min studie kommer därför tillföra ny kunskap och 

sammanföra olika forskningsfält på ett sätt som inte gjorts innan. 

Inom tidigare forskning om mobiltelefoner och smarta telefoners påverkan är psykologen 

och sociologen Sherry Turkle tongivande. Turkle menar att vi i och med ständig 

mobiltelefonanvändning blir mer tillgängliga för alla utom de vi för stunden är fysiskt 

nära22. Lingvisten Naomi S. Barons forskning (på språk och teknologi) visar på liknande 

resultat, nämligen att den ständiga kontakten, eller möjligheten till kontakt med andra i 

själva verket leder till känslor av ensamhet23. Båda dessa forskare skriver även om 

multitasking, vilket är ett tydligt användningsområde för teknologier som mobiltelefoner 

och för smarta klockor. Multitasking innebär att göra, eller försöka göra, flera saker 

samtidigt. Enligt Turkle har unga människor prisats för sin förmåga att göra flera saker 

samtidigt och det har setts som en nödvändighet att klara av på arbetsmarknaden i det 

digitala samhället.24 Turkle menar dock att vi lurar oss själva. Det känns som att vi får 

mer gjort men i själva verket presterar vi sämre på varje enskild uppgift.25 Barons 

forskning har visat att störningar i form av notiser om t ex nya mail för de flesta leder till 

10-15 minuters avbrott i det man höll på med när man fick notisen. För över en fjärdedel 

                                                        
22 S. Turkle alone together: Why We Expect More from Technology and Less from Each 

Other, 2011, New York, Basic Books. s.161 
23 Baron 
24 Turkle, s.162 
25 ibid., s.163 
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tog det över två timmar26. Turkles och Barons forskning är alltså kritisk till sättet som 

tekniken används på. Detta finns närmare beskrivet under teoretiskt ramverk. 

En viktig skillnad mellan Turkles och Barons forskning och min uppsats är att det jag 

skriver om är hur smarta klockor anses påverka användarens liv och hur detta framställs i 

svensk media, inte hur de smarta klockorna faktiskt påverkar användaren. Forskningen är 

dock allmänt tillgänglig kunskap och medier i läsarens tjänst skulle kunna framföra 

förbehåll angående tekniken. Den tidigare forskningen har baserats på studier av 

användare och intervjuer. Jag väljer istället att använda mig av kritisk diskursanalys för 

att kunna studera ett textmaterial och utröna vilka effekter och vilken betydelse klockan 

anses ha på användarens liv. Dock är Apple Watch först och främst en klocka vilket gör 

att även forskning om tid och tidsuppfattning mer generellt blir relevant. På det här 

området finns banbrytande verk som Thompsons Time, work-discipline, and industrial 

capitalism som jag kommer återkomma till i inledningen till det teoretiska ramverket. 

John Tomlinson, professor vid Nottingham Trent University, skriver om människans 

förhållande till tid och till kommunikationsteknologier i Culture of speed . Tomlinson 

konstaterar att människor har en historia av att se ökad hastighet som någonting positivt 

och att vi länge vänt oss till teknik för att lösa våra problem. Relaterat är forskning från 

Davis som målar upp en mörkare bild27. Även Tomlinson tar dock själv upp 

motreaktioner till ett ökande livstempo. ”The slow movement” är ett exempel, en 

liknande trend är slow food som motreaktion till fast food men det finns även i 

CittàSlow-rörelsen hela städer som lever efter gemensamma principer om ett 

långsammare liv.28 Tomlinson menar att avhållsamhet, att ”hålla sig borta” från den 

snabbare livsstilen har sina begränsningar som rörelse i och med att det är svårt att 

framställa i en positiv dager.29  

Apple som företag har det skrivits mycket om inom marknadsföring. Denna forskning 

kommer jag dock inte redogöra för eftersom den har ett annat fokus.  

                                                        
26 Baron 
27 Davis 
28 Tomlinson, s. 146-147 
29 ibid., s. 118 
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4. Teoretiskt ramverk  

Mitt teoretiska ramverk ska visa olika sätt att förstå teknikanvändning, tid och liv i 

dagens samhälle. Detta kommer jag i analysen att använda för att klarlägga hur svensk 

medias rapportering om Apple Watch förhåller sig till det diskursiva elementet av denna 

sociala praktik. 

Kommunikationsteknologiers påverkan på människan och samhället har under lång tid 

studerats, analyserats, problematiserats och kritiserats.30 Jag kommer ta upp teorier som 

ska hjälpa mig att förstå människans relation till hastighet, tid och teknologi, det ökande 

livstempot i samhället och olika sätt att hantera det samt hur vi kan förstå 

kommunikationsteknologier som varor i informationskapitalismen. Till sist redogör jag 

för Tomlinsons teori om Omedelbarhetstillståndet, ett verktyg som kan användas för att 

ta ett steg tillbaka och se kommunikationsteknologiernas inverkan trots att de är så 

integrerade i vår egen samtid. 

Klockan och synen på tid 

I artikeln Time, work-discipline, and industrial capitalism, ett viktigt verk för synen på 

tid, skriver Thompson om hur synen på tid förändrades när människor inte längre 

arbetade i familjejordbruk utan var anställda att utföra arbete åt någon annan. Istället för 

att styra sin dag efter de uppgifter som behövde utföras, så kallad uppgiftsorienterad 

tidssyn, uppstod en uppdelning mellan arbetsgivarens tid och egen tid och med detta så 

kallad klockorienterad tidssyn31. Med industrialiseringen blev behovet av en 

synkroniserad arbetskraft allt större. Men enligt Thompson var detta långt ifrån något 

som hände av sig självt. Propaganda kring vikten av att spendera sin tid väl var en uttänkt 

del av att skapa en effektiv arbetarklass32. Under 1800-talet fortsatte propagandan för 

bättre disciplin i arbetarklassen vara väldigt explicit. "Let the time of your Sleep be so 

much only as health requireth; For precious time is not to be wasted in unnecessary 

sluggishness": "quickly dress you"; "and follow your labours with constant diligence" 

                                                        
30 Tomlinson 
31 E.P. Thompson ‘Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism’, Past & Present 

No. 38, 1967, s. 61 
32 Thompson s. 94 
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Skrev Baxter, i The Poor Man's Family Book33. Att arbetarna hade fritid då de inte var 

effektiva och använde sin tid på bästa sätt var direkt provocerande för vissa. T ex skrev 

John Foster att arbetarna: 

”After concluding their work were left with several hours in the day to be spent 

nearly as they please. And in what manner ... is this precious time expended by 

those of no mental cultivation?... We shall often see them just simply annihilating 

those portions of time. They will for an hour, or for hours together ... sit on a bench, 

or lie down on a bank or hillock.” (Thompson 1967:90)  

Idag är liknande uttalanden sällsynta. Men ett liknande budskap sprids istället i 

självhjälpsböcker böcker om att bli mer effektiv och framgångsrik. Några exempel på 

sådana böcker är Lotta Abrahamssons Full koll! konsten att bli mer effektiv och kreativ i 

vardagen,34 Få det gjort! : svart bälte i vardagseffektivitet av David Allen35 samt Hundra 

sidor om hur du vinner tid av Stefan Ekberg36. I Apples presentation av Apple Watch så 

framställs en väldigt exakt klocka tydligt som ett behov vi borde ha vilket antyder att vi 

bör ha exakt koll på tiden. 

Hastighet och tid 

För att kunna förstå lockelsen i ny teknik och specifikt Apple Watch är förståelse för 

lockelsen i att kunna göra saker snabbare viktig. Tomlinson analyserar i The Culture of 

speed den ökade hastighet som många människor upplever i det moderna samhället och 

spårar vårt förhållande till hastighet bakåt i tiden.37 Han börjar med att konstatera att det 

var först när ångmotorn uppfanns och ångloken togs i bruk i 1800-talets början som en 

människa kunde färdas snabbare än en galopperande häst. Innan motorn var både skepp 

och droskor begränsade av naturförhållanden som strömmar och väderlag och det innebar 

                                                        
33 Thompson s. 88 
34 L. Abrahamsson, Full koll! konsten att bli mer effektiv och kreativ i vardagen, 

Stockholm, Månpocket, 2011. 
35 D. Allen, Få det gjort!: svart bälte i vardagseffektivitet, Stockholm, Bokförlaget DN, 

2002. 
36 S. Ekberg, Hundra sidor om hur du vinner tid, Stockholm : Redaktionen Stefan Ekberg 

AB, 2007. 
37 Tomlinson s. 1 
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att även korrespondens var begränsad till denna hastighet.38 När nattåg började 

transportera brev över natten ökade kommunikationshastigheten.39 Telegrafen uppfanns 

1844 och telefonen 187640. Det verkade vid denna tid inte finnas någon anledning att tro 

något annat än att teknisk utveckling leder till bättre levnadsförhållanden41.  Denna tro 

började dock ifrågasättas i och med första världskriget då det blev uppenbart hur stor 

skada maskiner och vapen kan göra. Trots detta är sambandet mellan mekanisk hastighet 

och samhällsutveckling djupt rotat42. Ständig utveckling har lett till en otålighet och att 

förändring värderas över kontinuitet. När detta är etablerat får ökad hastighet och 

förändring ett självklart värde43. Trots den kritik och varningar som finns menar 

Tomlinson att vi om och om igen väljer hastighet och utveckling före alternativen. 

Anledningen menar han är att ökad hastighet fortfarande verkar vara det alternativ som 

erbjuder ökad ekonomisk tillväxt och ett bättre liv44. Det här är viktigt eftersom det 

förklarar vår benägenhet att ta till oss den nyaste tekniken.  

Davis konstaterar dock att det verkar finnas ett dialektiskt förhållande där ny teknologi 

ses som ett botemedel mot den stress i samhället som den i själva verket varit med i att 

skapa och intensifiera45.  

”In desperately trying to cope, let alone ’get ahead’, the preffered strategy of 

contemporary men and women has been to embrace new communications 

technologies seemingly because of their basic marketing promise: namely, to allow 

us to do things more swiftly…”46  

Detta visar hur kommunikationsteknologier används och omfamnas av nutida kvinnor 

och män. Apple Watch är ett tydligt exempel på ett försök att göra saker ännu snabbare 

och enklare. Nåbar på handleden, med notiser som ger användaren information om 

                                                        
38 Tomlinson s. 15-16 
39 ibid., s. 20 
40 Baron s. 127 
41 Tomlinson s. 21 
42 ibid. 
43 ibid., s. 22 och 99 
44 ibid., s. 39 
45 Davis s. 14 
46 ibid., s. 9 
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världshändelser, börsen, sociala medier och med funktioner som låter användaren betala 

snabbare, checka in snabbare, ta reda på saker snabbare, skriva snabbare.  

Ett allt snabbare livstempo 

Detta stycke ägnas åt att förstå det ökade livstempo som skapar, och skapas av, vår 

teknikanvändning och vad det gör med oss. 

Förutom ökad mekanisk eller maskindriven hastighet finns i vårt samhälle alltid även en 

kulturell hastighet. Dagens ökning av livstempot är inte relaterad till egentlig hastighet 

utan till frekvensen av händelser. Hastighet i form av fysisk rörelse vävs ofta samman 

med händelsefrekvens. Det är viktigt att särskilja dessa när vi försöker förstå den 

upplevda ökade hastigheten i samhället. Vi kan uppleva kulturella fenomen som 

tidspress, stress och brådska utan att röra oss från skrivbordet. Denna stillasittande 

hastighet blir speciellt viktigt att förstå i relation till hur informationsteknologier 

integreras i vår vardag. Det ökade livstempot innebär alltså att fler saker ska få plats i vår 

vardag och därmed ökade krav på oss i form av energi, tid och uppmärksamhet.47 För att 

förstå hastigheten i det moderna samhället måste vi närma oss den som en kontext där 

olika händelser trängs in i våra liv48. Apple Watch är en teknologi för att möjliggöra att 

hinna med ännu mer aktiviteter och hinna ta emot ännu mer information och därför är 

detta sätt att närma sig användningen av Apple Watch intressant.   

En metod för att göra saker snabbare är att försöka göra flera saker samtidigt, ofta kallat 

multitasking. Från att ha setts som en börda sågs multitasking sedan som en lösning på ett 

problem och till och med en möjlighet till positiv utveckling och en möjlighet att få mer 

saker gjorda. Unga människor prisades för sin förmåga att göra flera saker samtidigt. Och 

förmågan att göra flera saker samtidigt sågs som avgörande för arbete och studier i den 

digitala eran.49 Enligt Turkle sågs multitasking till och med som ett sätt att tjäna tid50.  

”Our networked devices encourage a new notion of time because they promise that 

one can layer more activities onto it. Because you can text while doing something 

                                                        
47 Tomlinson s. 3 
48 ibid., s. 2-3 
49 Turkle s. 162 
50 ibid., s. 164 



 

14 
 

else, texting does not seem to take time but to give you time. This is more than 

welcome; it is magical. We have managed to squeeze in that extra little bit”  

Forskningsresultaten är dock tydliga: vi kan inte göra två saker samtidigt och förvänta oss 

att utföra varje uppgift lika bra som om vi hade gjort dem en i taget51.  

En annan faktor som ger en liknande effekt är oplanerade störningar, som sms eller 

notiser på en telefon eller smart klocka. Ett experiment på dataexperter på Microsoft 

visade att det för de flesta tog 10-15 minuter att återvända till ursprungsuppgiften efter att 

de fått en notis om ett nytt mail eller chattmeddelande. För 27 procent av dataexperterna 

tog det över två timmar innan de återkom till ursprungsuppgiften som de arbetade med. I 

vissa fall var det störningen i sig som de ägnade sig åt medan de i andra fall istället 

kollade sportresultaten eller något annat som inte var relaterat till störningen i sig.52 Vissa 

forskare går så långt som att mena att multitasking och ständiga störningsmoment ger 

symptom som liknar Attention Deficit Disorder53. 

Baron menar att den slutgiltiga effekten av teknikanvändningen är att vi blir utmattade 

och ineffektiva, alltså motsatsen till det vi hoppades på och blev lovade54. Trots detta är 

en av Apple Watch främsta funktioner att se till att notiser och nya meddelanden blir 

ännu mer uppmärksamhetskrävande än i en telefon. Klockan vibrerar för att påkalla 

användarens uppmärksamhet, för att meddela om allt från nyheter till nya 

facebookmeddelanden till mötespåminnelser. Detta är inställningar som användaren kan 

påverka, och kan välja att stänga av, men som framhålls som en av de stora fördelarna 

med klockan55.  

 

                                                        
51 Baron s. 217 
52 ibid., s. 218 
53 E. Hallowell, i Baron s. 219 
54 Baron s. 215 
55 Apple 2015a 
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Ständig kontakt – verklig kontakt? 

Tomlinson konstaterar att kommunikationsteknologierna ger intrycket av ständig närhet 

till andra56. Detta ska jag nu undersöka närmare. Det är tydligt att tillverkarna av 

kommunikationsteknologier aktivt försöker dölja medieringen och framställer 

kommunikationen som ursprunglig, orörd och omedelbar.57 Apple säger t ex att 

kommunikationen genom Apple Watch är omedelbar och mer intim58. Vi ser därmed 

färre anledningar att särskilja medierad och ickemedierad kommunikation59 och det leder 

till att vi knappt skiljer mellan olika sätt att kommunicera och knappt heller tänker på när 

vi byter mellan att kommunicera direkt och att kommunicera telemedierat60. 

Teknikföretagens anledningar till att framställa kommunikationen på det här sättet 

återkommer jag till i nästa stycke. 

De nya kommunikationsteknologierna tillåter i stort sett oavbruten kontakt med både 

närstående och andra. Apple tar detta ännu ett steg längre genom att, som jag nämnt i 

bakgrunden, låta användare av Apple Watch skicka hjärtslag till andra användare61. 

Återigen finns dock de som menar att tekniken gör motsatsen till det den lovat. Davis tar 

upp en studie, The Lonely Society, från brittiska Mental Health foundation som visar att 

42 procent av deltagarna har känt sig deprimerade på grund av att de känt sig ensamma. 

Detta trots tillgången till mobiltelefoner och internet. En av anledningarna var att de 

sätter arbete framför sociala relationer.18 procent uppgav att de tillbringar för mycket tid 

med att kommunicera online med familj och vänner när de hellre borde ha träffat dem.62 

Davis menar att vi kan förstå denna utveckling som ett försök att komma över 

ensamhetskänslor genom ökad virtuell kommunikation men att det är ”a right step in the 

wrong direction”. 63 Det vi vill ha är bättre kontakt, kvalitativ och nära kontakt, men när 

vi försöker uppnå detta genom kommunikationsteknologier kommer vi bara längre från 

                                                        
56 Tomlinson 
57 ibid., s. 99-100. 
58 Apple 2015a 
59 Tomlinson s. 111 
60 ibid., s. 94 
61 Apple 2015a 
62 Davis s. 10 
63 ibid., s. 10 
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det vi vill uppnå eftersom den telemedierade kommunikationen saknar närheten som ett 

möte ansikte mot ansikte kan ge.64  

Tomlinson frågar sig varför att hålla kontakt har blivit ett så centralt behov för oss. Ett 

svar menar han är att tekniken finns tillgänglig så vi tar för vana att använda den. Den 

förenklar livet och uppfyller behov som vi har i vårt dynamiska, allt snabbare sociala och 

ekonomiska liv. Tomlinson menar att vi inte ska förkasta sådana funktionella förklaringar 

men inte heller låta blir att notera vad som inte förklaras av detta. En sådan anledning är 

att det har blivit ett krav, lika mycket som en möjlighet, att vara tillgänglig och att kunna 

hantera den senaste tekniken. Allt annat ses som bakåtsträvande och extremt.65 

Att de verktyg som vi använder för att kommunicera även är varor och tjänster utformade 

för att generera vinst åt ett företag är ett faktum som vi, enligt Tomlinson, ofta rycker på 

axlarna åt.66 I nästa stycke kommer jag fokusera på kommunikationsteknologier som 

varor. 

 

Informationskapitalism och publikvaran 

Jag ska nu redogöra för sätt att förstå användningen av kommunikationsteknologier, och i 

synnerhet Apple Watch, baserat på att de är varor utvecklade för att säljas på en hårt 

konkurrensutsatt marknad och som tekniker vars främsta syfte är att i sin tur generera den 

mest värdefulla resursen i informationskapitalismen: personlig data67. 

När Tim Cook förklarar att Apple Watch är den mest personliga enhet de skapat, för att 

den sitter fast på dig, kan det förstås som ett sätt att komma närmare användaren för att 

generera mer data. Vincent R. Manzerolle förklarar med hjälp av Dallas Smythes teorier 

logiken bakom kommunikationsteknologiernas utveckling. Kärnan i hans argument är att 

                                                        
64 Davis s. 10 
65 Tomlinson s. 118 
66 ibid., s. 121 
67 Manzerolle s. 211 
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enligt kapitalismens logik så måste företagen öka sina vinster och att de gör det genom att 

generera mer och mer personlig data.68 

Dallas Smythe (1907-1992), var tongivande inom den kritiska inriktningen inom medie- 

och kommunikationsvetenskap69 och utvecklade marxistiska teorier för att förstå medias 

roll i samhället70. Smythe visade, främst fokuserat på TV-mediet, hur publiker säljs som 

varor på en marknad. Smythe kallade detta för ”the audience commodity”, 

fortsättningsvis översatt till publikvaran, och kärnan i hans teori var att publiken är den 

huvudsakliga varan som produceras och säljs i medieindustrin.71 Manzerolle bygger 

vidare på Smythes teorier och placerar dem i en nutida kontext72, 

informationskapitalismen, som är en version av kapitalism där logiken mellan produktion 

och konsumtion är uppbyggd runt teknologier specifikt framtagna för att förstärka, fånga, 

överföra och lagra mänskliga förmågor som kreativitet, kommunikation, samarbete och 

kognition73. Publikvaran har med denna teknik förfinats till att bestå av detaljerad 

personlig data. Manzerolle hänvisar till en rapport från World Economic Forum som 

säger att personlig data är 2000-talets viktigaste ekonomiska resurs.74 Mediesystemen, 

deras innehåll och även kommunikationsteknologiernas utveckling kan förklaras av 

publikvaran i form av personlig data. I media framställs internetuppkopplade mobila 

enheter, som smarta telefoner, som oproblematiska verktyg för ökad makt och frigörelse 

för användaren.75 Enligt Manzerolle är de snarare ett uttryck för kapitalismens logik. 

Teknikerna är utvecklade för att skynda på processen där personlig data om användaren 

skapas och omsätts. Accelerationen sker genom att fler och fler områden 

                                                        
68 Manzerolle 
69 L. McGuigan. After Broadcast, what? An Introduction to the Legacy of Dallas W. 

Smythe I:  L McGuigan & V Manzerolle (red.), The Audience Commodity in a Digital 

Age, Peter Lang, New York,2014, s. 1 
70 V. Mosco. Foreword, I:  L McGuigan & V Manzerolle (red.), The Audience 

Commodity in a Digital Age, Peter Lang, New York. s. xi 
71 D.W. Smythe, Communications: Blindspots of Western Marxism. I:  L McGuigan & V 

Manzerolle (red.), The Audience Commodity in a Digital Age, Peter Lang, New York, 

2014. 
72 Manzerolle s. 210 
73 ibid., s. 206 
74 ibid., s. 211 
75 ibid., s. 207 
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kommersialiseras, och att vi under mer och mer tid är tillgängliga som konsumenter eller 

producenter av data.76 Till exempel säkerställer en Apple Watch att data samlas in och att 

det går att nå användaren även om telefonen glömts i en jackficka eller väska. Apple 

Watch funktioner säkerställer därmed både att användaren genererar data under hela sin 

vakna tid och förenklar och påskyndar konsumtion genom att användaren kan betala bara 

genom att hålla fram armen mot betalterminalen i kassan. De internetuppkopplade mobila 

enheternas tekniska förmåga är avgörande för att knyta individer till mediesystemen. Det 

är till exempel lättare att samla in personlig data och skapa publiker via personliga mobila 

enheter än när någon använder internet från en dator som oftare delas av flera personer i 

ett hushåll.77 

Det som utmärker de nya teknikerna, t ex Apple Watch, är enligt Manzerolle deras 

allestädesnärvaro (ubiquity), omedelbarhet (immediacy) och personalisering78. Ständigt 

närvarande innebär att enheterna är designade för att alltid vara uppkopplade och alltid 

vara med användaren. 79 Ständig uppkoppling är dock enligt Manzerolle en myt som 

antyder att vi är på väg av en era av obegränsad och oändlig social kontakt. Men vår 

uppmärksamhet och möjlighet att ta till oss information är begränsad.80 Omedelbarhet 

innebär att kommunikationen sker i realtid, rumsligt ger tekniken en känsla av att vara 

nära.81 Personalisering innebär att information både knyts till en specifik användare och 

anpassas till denna vilket förenklar uppdelningen i exakta publiker82. Detta är en perfekt 

beskrivning av Apple Watch. 

För att sammanfatta så ger internetuppkopplade mobila enheter som alltid finns med 

användaren realtidsdata som företagen kan använda när de säljer annonsplatser. Datan är 

den huvudsakliga inkomstkällan för företagen och det som användaren av gratistjänster 

och applikationer betalar med. Dock även den som betalar för en enhet. Utmaningen för 

                                                        
76 Manzerolle s. 209 
77 ibid., s. 212 
78 ibid., s. 209 
79 ibid., s. 210 
80 ibid., s. 214 
81 ibid., s. 210 
82 ibid. 
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företag i det informationskapitalistiska samhället är att få in mer och bättre data för att 

maximera avkastningen på sin investering83. Smarta klockor kan här ses som en logisk 

utveckling av smarta telefoner eftersom de finns närmre, ofta på, användaren och 

genererar ännu mer information. 

Manzerolle tar upp i sin kritik att vår uppmärksamhet är en begränsad vara. Det kan 

kopplas till det som Baron skriver i Always on att den slutgiltiga effekten av det faktum 

att vi hela tiden är uppkopplade, nåbara och har tillgång till all världens information är 

motsatsen till det vi hoppades på och blev lovade nämligen att vi blir utmattade och 

ineffektiva84. Vi som människor tjänar alltså inte på att ständigt bli störda, företag i 

informationskapitalismen tjänar på att kunna nå oss och på att få oss att besöka deras 

plattformar så ofta och länge som möjligt.  

 

Omedelbarhetstillståndet 

För att förstå nutiden och vår användning av kommunikationsteknologier introducerar 

Tomlinson begreppet och analysinstrumentet ”Condition of immediacy”, härefter kallat 

”omedelbarhetstillståndet”. Det är enligt Tomlinson ett tillstånd som vi måste bli 

medvetna om ifall vi ska kunna förstå samhällsutvecklingen.85 I kommande stycke 

utvecklar jag detta närmare. 

Omedelbarhet relaterar till både rum och tid. I rumsliga termer innebär det närhet, utan 

hinder emellan. I relation till tid betyder det att något händer utan fördröjning. Båda är 

viktiga för Tomlinsons resonemang.86 Omedelbarhetstillståndet skiljer sig från tidigare 

tillstånd med fokus på maskindriven hastighet då det fanns ett avstånd mellan här och 

där, nu och senare, vad vi vill ha och vad vi kan förvänta oss att få. Avståndet var 

kännbart eftersom det krävdes vilja, ansträngning och planering för att överbrygga det. 

Omedelbarhetstillståndet innebär alltså en föreställning om att glappet mellan behov och 

                                                        
83 Manzerolle s. 212 
84 Baron s. 215 
85 Tomlinson s. 91 
86 ibid., s. 74 
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uppfyllnad har stängts.87 Ansträngning för att få det man vill ha är inte del av vad som 

anses vara ett bra liv88. Varor beställs direkt från den telefon som vi oftast håller i handen. 

Däri finns också all världens information tillgängliga att söka fram på några sekunder. 

Med en Apple Watch behöver du inte ens ta upp telefonen. Du kan trycka på en knapp 

och fråga den röststyrda assistenten Siri. Eller hålla klockan i närheten av en 

betalterminal för att betala i kassan i mataffären. 

Upplösandet av gränser är en viktig del i omedelbarhetstillståndet89. Medan Thompson 

menade att tiden i industrialiserade samhällen var tydligt uppdelad mellan arbetstid och 

fritid90 menar Tomlinson att dessa gränser nu löses upp. Enligt Tomlinson luckrades 

gränsen mellan arbete och fritid upp redan när hemdatorer gjorde det möjligt att svara på 

e-post hemifrån och även om detta är frivilligt och framställs som i termer av 

”flexibilitet” och ”att ge och ta” så är det svårt att inte se att det är en nödvändighet för 

anställda som konkurrerar på en arbetsmarknad eller vill förbättra den professionella 

bilden av sig själva.91 Mobiltelefoner gjorde det sedan möjligt att svara på e-post var du 

än var. Möjligheten att ständigt kunna nå sin e-post gjorde att det som tidigare blev en 

paus, t ex en tågresa, blev tid möjlig för arbete.92 Apple Watch kan nu se till att du inte 

ens missar ett mail om du lagt ifrån dig mobiltelefonen. Upplösandet av gränser förstärks 

av så kallade sömlösa teknologier. Apples produkter kopplas t ex samman via ett konto 

som gör att du kan påbörja ett meddelande eller samtal i din Apple Watch och skriva klart 

det på din iPhone eller Appledator. Du kan ringa via datorn och nå dina dokument och 

bilder genom alla enheter.93   

Tomlinson förklarar kapitalismens plats i omedelbarhetstillståndet och menar att trots att 

det är uppenbart att det finns mycket att kritisera i den rådande ordningen av acceleration 

så måste en kulturell analys erkänna den attraktion och de bekvämligheter som det nutida 

                                                        
87 Tomlinson s. 91 
88 ibid., s. 80 
89 ibid., s. 89 
90 Thompson s. 93 
91 Tomlinson s. 87-88 
92 ibid., s. 118 
93 Apple, Använda Synkad för att ansluta iPhone, iPad, iPod touch och Mac, 2015d 
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samhället erbjuder. Tomlinson ger två anledningar till detta: vi måste förstå blandningen 

av njutning och frustration, glädje och rädsla, bekvämlighet och osäkerhet som utgör den 

kulturella upplevelsen i (väst och mer och mer i öst). För det andra är det viktigt att 

erkänna det avtal som individer outtalat ingår med kapitalismen. Det är ett avtal som det 

är lätt att kritisera för dess villkor och otydlighet men likväl ett avtal som få av oss kan 

avstå från utan stora besvär eller att förpassas till utanförskap. Det är den här mixen och 

utbytet som kontextualiserar kapitalismens plats i omedelbarhetstillståndet.94 

Teorierna ovan visar olika sätt att förstå teknikens plats i det informationskapitalistiska 

samhället. De ska i den kommande analysen användas för att förstå bakomliggande 

orsaker till hur klockan omskrivs samt för att kunna belysa relevanta faktorer som 

utelämnas ur artiklarna. 

  

                                                        
94 Tomlinson s. 86-87 
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5. Metod  

Jag har valt diskursanalys som metod för den här undersökningen eftersom den lämpar 

sig väl för att undersöka kommunikationsprocesser i förhållande till samhälleliga och 

kulturella utvecklingstendenser.95 Det finns olika varianter av diskursanalys och jag har 

valt att följa Faircloughs teorier och metod för kritisk diskursanalys eftersom den 

sammanför element av textanalys och social analys.96 Diskursanalysen ger möjligheten 

att analysera även det som inte uttrycks i texten genom att väga in teorier och kunskap 

om den sociala praktiken97 och det motiverar valet av diskursanalys som metod för att 

uppnå syftet med uppsatsen.  

I det kommande kapitlet kommer jag att redogöra för diskursanalysens grunder i 

socialkonstruktionism, för kritisk diskursanalys och mer ingående för Norman 

Faircloughs modell som jag baserar min analys på. Sist i kapitlet redogör jag för hur jag 

kommer att genomföra min analys.  

Min främsta källa är Winther Jørgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod. 

Som titeln visar anser de att diskursanalysen är både teori och metod. Jag har valt att 

redogöra för den i sin helhet under metodkapitlet. 

Socialkonstruktionismen 

Gemensamt för de diskursanalytiska angreppssätten är att de grundar sig i 

socialkonstruktionism.98 Socialkonstruktionismen binds, enligt Burr, samman av fyra 

premisser: en kritisk inställning till självklar kunskap, att vår världsbild är kopplad till vår 

historia och vår kultur och därmed förändras över tid, att kunskap skapas genom sociala 

processer och att vår världsbild gör vissa handlingar naturliga och andra handlingar 

otänkbara.99 

                                                        
95 M. Winther Jørgensen, & L. Phillips, Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur, 2000 s. 8 
96 Winther Jørgensen och Phillips s. 72 
97 Winther Jørgensen och Phillips 
98 ibid., s. 9 
99 Burr i Winther Jørgensen och Phillips s. 11 
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Gemensamt för de diskursanalystiska angreppssätten är dessutom ett strukturalistiskt och 

poststrukturalistiskt synsätt som innebär att vi inte kan förstå verkligheten utan språk. Vi 

tar språket till hjälp för att beskriva och förstå verkligheten och det innebär att vi tolkar 

den och i förlängningen bidrar till att skapa den.100  

Diskurs och diskursanalys 

Diskursanalysen bygger alltså på ovanstående premisser. Begreppet diskurs innebär ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen.101 Winther Jørgensen och Phillips använder en 

översvämning som exempel. Människor kan välja att förstå översvämningen som ett 

naturfenomen, som en konsekvens av politiska beslut eller som ”Guds vilja”. Detta är tre 

diskurser. Varje diskurs ser en viss typ av handlingar som rimliga konsekvenser, den 

politiska tolkningen vill se fördämningar byggas men den religiösa kan tolka den som 

Guds straff för syndigt leverne. Därmed får den diskursiva förståelsen sociala 

konsekvenser och innebär att det sociala förändras.102 

Diskursanalytiker menar att orsakerna till att en text ser ut som den gör finns utanför 

texten men kan fångas analytiskt om man tar hänsyn till de ”kognitiva, kulturella, sociala, 

ideologiska, politiska och ekonomiska betingelser under vilka texten har kommit till”103.  

Genom att använda sig av diskursanalytisk teori kan man se sin samtid utifrån och ställa 

andra frågor till materialet än om man hade agerat utifrån sin vardagsförståelse.104 

Diskursanalysen utvecklades först av Focault men har sedan utvecklats till flera olika 

grenar.105 För den här undersökningen kommer jag som tidigare nämnts att använda mig 

av kritisk diskursanalys. 

 

                                                        
100 Winther Jørgensen och Phillips s. 15  
101 ibid., s. 7 
102 ibid.,s. 16 
103 P. Berglez ’Kritisk diskursanalys’I: Ekström, M. & Larsson, L. (red.) Metoder i 

kommunikationsvetenskap, Lunds, Studentlitteratur, 2000, s. 196 
104 Winther Jørgensen och Phillips s. 30 
105 ibid.,s. 19 
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Kritisk diskursanalys 

Winther Jørgensen och Phillips ser fem stora gemensamma drag hos de kritisk- 

diskursanalytiska angreppssätten.  

1. Diskursiva praktiker, alltså de processer genom vilka text produceras och 

konsumeras, är en form av social praktik som bidrar till 

social och kulturell reproduktion samt förändring. Det finns även 

samhällsfenomen som inte har en lingvistisk-diskursiv karaktär (som påverkar 

den sociala världen).106 

2. Diskurs är både konstituerande och konstituerad.107 

3. Texter ska analyseras systematiskt i sitt sociala sammanhang.108 

4.  Diskurs fungerar ideologiskt. Genom diskursiva praktiker skapas och 

reproduceras ojämlika maktförhållanden. Den kritiska diskursanalysen har ett 

uttalat syfte i att bidra till social förändring och mer jämlika maktförhållanden.109  

5. Den kritiska diskursanalysen är därmed inte politiskt neutral.110 

Punkt 1 innebär att i en kritisk diskursanalys kombineras diskursanalys med andra teorier 

för att fånga kopplingen mellan diskursiv praktik och bredare samhällsfenomen och den 

är på så sätt tvärvetenskaplig.111  

Målet med kritisk diskursanalys är att se förbindelserna mellan språkbruk och social 

praktik. Den konkreta analysen av en kommunikativ händelse, t ex en artikel, innebär att 

se dess förhållande till diskursordningen. Diskursordningen utgör/utgörs av de diskurser 

och genrer som står till förfogande för att skapa en text. Samtidigt kan en kommunikativ 

händelse omforma diskursordningen genom att använda språkbruk från en annan 

diskursordning.112  

                                                        
106 Winther Jørgensen och Phillips s. 67 
107 ibid., s. 67-68 
108 ibid., s. 68 
109 ibid., s. 69 
110 ibid., s. 70 
111 ibid., s. 75 
112 ibid., s. 76 
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Faircloughs modell 

Norman Fairclough har utvecklat en användbar modell för kritisk diskursanalys.113 Det är 

viktigt att vara medveten om att Fairclough använder begreppet diskurs i två betydelser. 

Dels (i bestämd form) som språkanvändning och dels (abstrakt) som en social 

konstruktion av verkligheten. Den första betydelsen innebär ett sätt att tala som ger 

betydelse åt en upplevelse utifrån ett bestämt perspektiv som kan skiljas från andra 

perspektiv. Den andra betydelsen är diskurs som social praktik som både konstituerar den 

sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker, alltså står i ett dialektiskt 

förhållande till andra sociala praktiker114. 

Faircloughs modell innebär att man analyserar en kommunikativ händelse utifrån sina tre 

dimensioner: som en text, som en diskursiv praktik och som en social praktik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys, (från Winther Jørgensen 

och Phillips, s. 74) 

På textnivå fokuserar analysen på det i texten som lingvistiskt konstruerar diskurser och 

genrer, t ex vokabulär, grammatik och sammanhang mellan satser. Analysen av diskursiv 

                                                        
113 Winther Jørgensen och Phillips s. 70 
114 ibid., s.72 
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praktik fokuserar istället på hur textens författare bygger på redan existerande diskurser 

och genrer för att skapa sin text. Den diskursiva praktiken medierar relationen mellan 

texter och social praktik. Det är alltså genom den diskursiva praktiken som texter formar 

och formas av social praktik.115 Sociala praktiker visar sig som handlingsmönster, vanor 

och konventioner som kan vara mer eller mindre regelstyrda.116 På den sociala praktikens 

nivå överväger forskaren om den diskursiva praktiken reproducerar eller förändrar 

diskursordningen. För analysen av den sociala praktiken räcker det inte med 

diskursanalysen eftersom den har både diskursiva och icke-diskursiva element. Här 

behöver fler teorier användas.117 Den kommunikativa händelsen analyseras alltså utifrån 

tre dimensioner. I min diskursanalys är texten de artiklar som analyseras, den diskursiva 

praktiken består av artiklarnas författare, läsare och de produktions- och 

konsumtionsförhållanden som omger dessa. Den sociala praktiken i min undersökning är 

”teknikanvändning i det informationskapitalistiska samhället”. För analysen av den 

sociala praktiken använder jag mig t ex av Tomlinsons teorier om kulturell hastighet och 

omedelbarhetstillståndet, samt Manzerolles teorier om publikvaran i 

informationskapitalismen, för att se teknikanvändningen utifrån. Dessa har jag redogjort 

för i kapitlet Teoretiskt ramverk. 

När olika diskurser används inom och mellan olika diskursordningar är det ett uttryck för 

interdiskursivitet. Kreativa diskursiva praktiker blandar diskurstyper på ett nytt sätt och är 

därmed en drivkraft i sociokulturell förändring. Konventionella diskursiva praktiker 

använder diskurser på ett sätt som inte förändrar diskursordningen och upprätthåller 

därmed den dominerande sociala ordningen. Interdiskursivitet är en form av 

intertextualitet.118 Intertextualitet i sin tur innebär att en kommunikativ händelse alltid 

bygger på element och diskurser från andra texter - det är omöjligt att börja om från 

början.119 Detta förhållande innebär att det är möjligt att urskilja om det är frågan om 

reproduktion av en diskurs (diskursordning) där inga nya element införs eller en 

                                                        
115 Winther Jørgensen och Phillips s.75 
116 G. Bergström och K. Boréus Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund, Studentlitteratur, 2012, s. 23 
117 Winther Jørgensen och Phillips s. 75 
118 ibid., s. 77 
119 ibid. 
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förändring av en diskursordning, och därmed en sociokulturell förändring, genom nya 

sammansättningar.120 

Ett annat viktigt begrepp för min analys är hegemoni. ”Hegemoni är inte bara dominans 

utan en förhandlingsprocess vari man skapar betydelsekonsensus” skriver Winther 

Jørgensen och Phillips121. Enligt Fairclough ger hegemonibegreppet oss ett sätt att 

analysera hur diskursiva praktiker ingår i större sociala praktiker där maktrelationer ingår. 

Diskursiv praktik är därmed en del i den hegemoniska kampen inom en 

diskursordning.122 Ytterligare ett analysverktyg som jag kommer använda mig av på 

textnivå är modalitet. Fokus ligger på talarens grad av instämmande (affinitet). Att något 

framställs som sanning är en form av modalitet. Att ge tillåtelse ”man kan” är en annan 

form av modlitet, liksom hedges, att skapa distans till påståendet t ex genom en dröjande 

ton (Apples nya succcé, enligt vissa, …).123 

Metaforer är viktiga i en textanalys eftersom de ger en möjlighet att studera det mer 

grundläggande sättet att förstå omvärlden i en språkgemenskap. Bergström och Boréus 

motiverar det med att ”Har man accepterat, och använder, en viss metafor har man också 

accepterat ett motsvarande sätt att förstå t ex ett samhällsfenomen”. 124 Begreppsliga 

metaforer är t ex ”tid är pengar” vilket leder till talesätt som ”du slösar med min tid” ”det 

kostade mig en hel timma”. Uttrycken visar att vi har en uppfattning om att tid är en 

dyrbar vara. Innan man fick betalt för arbete per tidsenhet fanns ingen logik i dessa 

uttryck. 

 

Validitet och reliabilitet  

Bergström och Boréus förklarar validitetsbegreppet enligt empiristisk vetenskap genom 

att hänvisa till Rosing (1996) som säger att ”/e/n mätmetod är valid om den faktiskt mäter 

                                                        
120 Winther Jørgensen och Phillips s. 13 
121 ibid., s. 80 
122 ibid. 
123 ibid., s. 88 
124 Bergström och Boréus s. 266-267 



 

28 
 

det den är avsedd att mäta”125. De menar att validitetsfrågan kan utvidgas till att gälla 

även kvalitativa undersökningar och ”Den handlar då om huruvida den undersökning 

man genomför för att besvara en bestämd fråga verkligen kan ge svar på just denna 

fråga”.126 Bergström och Boréus menar att forskaren själv genom att öka sin förförståelse 

och vara inläst på sitt område ökar validiteten.127 Validet uppnås även genom att studera 

tidigare forskning och koppla analysen till ett teoretiskt ramverk. 

Reliabilitet i empirisk vetenskap innebär att vara noggrann i mätningar och uträkningar. 

Enligt Bergström och Boréus kan även detta begrepp utvidgas till att gälla textanalyser. 

Vid en textanalys blir tolkningsaspekten en reliabilitetsfråga. Oberoende av vilken 

tolkningsstrategi som man valt måste textläsningen vara tillräckligt noggrann för det syfte 

man har med undersökningen.128 

En aspekt av god reliabilitet är intersubjektivitet. Idealet är att samma analysverktyg ska 

kunna användas på samma material av olika forskare och att resultatet då ska bli 

detsamma. Inom humanioran som innefattar tolkande verksamhet blir idealet 

kontroversiellt. Även om fullständig intersubjektivitet inte är möjlig bör forskningen visa 

på genomskinlig och välgrundad argumentation. ”Läsaren ska i princip kunna 

rekonstruera de operationer en forskare gjort i analysen för att dra en viss slutsats. Det 

kräver t.ex. att tolkningar av skriftliga texter underbyggs med citat och referat”.129 

Bergström och Boréus menar vidare att vi som läsare och tolkare av en text aldrig möter 

denna tomhänta, våra tidigare erfarenheter och kunskaper är vår förförståelse. När vi 

studerar samhällsfenomen måste vi därför försöka relatera texten till det som finns 

utanför oss och tydligt argumentera för våra tolkningar.130 

Att tolkningar underbyggs med citat samt att tydligt argumentera för mina tolkningar är 

hur jag uppnår god reliabilitet.  

                                                        
125 Bergström och Boréus s. 41 
126 ibid., s. 41-42 
127 ibid., s. 42 
128 ibid. 
129 ibid., s. 43 
130 ibid., s. 32 
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Genomförande av analys 

För att belysa hur Apple Watch och teknikanvändning behandlas i de olika artiklarna har 

jag läst och analyserat varje artikel utifrån följande: fokus på textnivå låg på ordval, 

modalitet och metaforer, fokus på nivån för diskursiv praktik var vilka diskurser som 

används, samt intertextuella och interdiskursiva kopplingar. På nivån för den sociala 

praktiken analyserar jag om den diskursiva praktiken reproducerar eller förändrar den 

rådande diskursordningen (Teknikanvändning i det informationskapitalistiska samhället). 

Resultatet av analysen visas genom att belysande citat lyfts upp och diskuteras. Detta är 

viktigt eftersom det är ett sätt att öka genomskinligheten i studien.131 

  

                                                        
131 Bergström och Boréus s. 408 
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6. Analys 

Jag har organiserat resultatet efter de framträdande aspekter av klockan som tas upp i 

svensk medias rapportering, vilket motsvarar min första frågeställning ”Vilka aspekter av 

klockan tas upp i svensk medias rapportering om Apple Watch?”. Resultatet diskuteras 

löpande mot teorin och även frågeställningarna ”Vilken sorts livsstilar och 

framtidsvisioner visas i artiklarna?” och ”Vilket liv är det som målas upp som önskvärt 

att leva och vilken kritik finns eventuellt mot denna bild?” besvaras löpande i denna 

struktur.  

Klockan som vardagsförändrande 

En aspekt som tas upp i materialet är klockans potential att förändra användarens liv. 

Göran Forsberg skriver i Expressen att ”Apples VD Tim Cook säger att de tillverkat en 

klocka som kommer att förändra människors liv”132 i en annan artikel i samma tidning 

citeras New York Times teknikredaktör, Farhad Manjoo, som menar att ”Inom en snar 

framtid kommer den att förändra din vardag”133. På vilket sätt det kommer ske är inte 

uttalat men i samma artikel dras en parallell till lanseringen av Apples smarta telefon 

Iphone.   

”Det Iphone gjort, men ingen hade kunnat föreställa sig vid lanseringen i januari 

2007, var att förändra hur användaren lever sitt liv; från hur vi beställer mat eller 

taxi till hur vi lokaliserar oss, hur vi tränar och hur vi delar med oss av våra liv. På 

samma sätt tror många att Apple Watch kan bli en ny plattform för innovation från 

utvecklare i hela världen.”134 

Apples historia av att lansera produkter som förändrar människors beteende tas även upp 

av Aftonbladets chefredaktör Jan Helin som skriver att ”Vår tids Picasso, Steve Jobs, är 

död. Ska hans bolag klara av att förändra världen igen?”.135 Det vi ser i dessa passager är 

ospecifika spekulationer men de visar en tydlig förhoppning att tekniken ska förändra och 

                                                        
132 A-S. Näslund,. Imorgon kommer Apple Watch – för dem som beställde snabbt. 

Expressen. 2015-04-23 
133 H. Ek, Klockslaget – om framtiden. Expressen. 2015-04-22 
134 ibid. 
135 J. Helin, Den smarta klockan, rumpor och rynkor. Aftonbladet, 2015-05-03 
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ifrågasätter inte om det är positivt eller negativt. Att en ny produkt från ett teknikföretag 

får så stor uppmärksamhet visar på människors benägenhet att fokusera på utveckling och 

förändring som nämns av Tomlinson136. Jörgen Lindqvist konstaterar i Computer Sweden 

att mobiltelefoner har flyttat omkring under tiden de har utvecklats, från att sitta 

fastskruvade i bilar, till att bäras i väskor, till våra fickor och slutligen till våra händer och 

skriv- och konferensbord och ”att vi ska fortsätta bära runt dem i händerna är ganska 

osannolikt”.137 Erik Melin skriver i Aftonbladet att ”Framtiden sitter runt handleden”138. 

Ett konstaterande som uttrycker modalitet genom hög affinitet.  

Andreas Ekström framhäver att effekterna av klockan kommer att synas på sikt när han 

skriver att klockan kan bli ett viktigt ”steg mot framtida uppfinningar som på djupet 

verkligen förändrar våra beteenden. Den långsiktiga effekten av att den här tekniken nu 

introduceras, den ser vi inte ännu på ett decennium”.139 Dessa antaganden om att teknisk 

utveckling och förändring är oundvikligt är en av de tydligaste diskurserna i materialet, 

en teknikdeterministisk diskurs. 

Just ordet förändra används av Apple själva, t ex i presentationen av Apple Watch140 och 

har sedan, som vi sett, plockats upp i flera artiklar. Det här uttrycket hämtas alltså från 

marknadsföringsdiskursen i Apples marknadsföringsmaterial och är ett exempel på 

intertextualitet. 

Den teknikdeterministiska diskursen framträder tydligt genom antagandet om att det är 

osannolikt att vi skulle fortsätta bära mobiltelefonerna i händerna och genom att det 

förutsätts att vi kommer ta till oss ny teknik. Detta visar också att vi förväntas ha en 

livsstil där vi tar till oss ny teknik. Framtidsvisionen är otydlig, det enda som är säkert är 

att något kommer förändras.   

                                                        
136 Tomlinson s. 39 
137J. Lindqvist. Tjänster och appar är kärnan i äppelklockan, Computer Sweden, 2015-03-

12 
138 E. Melin. Idag släpps Apples nya klocka – och vår nya app: ”Blir spännande att följa”, 

Aftonbladet. 2015-04-24 
139 A. Ekström, Apples klocka säger något om vår tid. Sydsvenskan. 2015-03-14 
140 Apple 2015a 
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Göra saker smidigare 

Bland klockans funktioner ligger fokus på de funktioner som demonstrerades i 

presentationen vid Apples Spring Forward event den 9 mars 2015, som att kunna öppna 

hotelldörrar och få fram boardingkort till flyget. Till exempel i Metro där Aron 

Andersson skriver att ”Några exempel som Apple själva lyfter fram är möjligheten att 

öppna garagedörren, skicka korta textmeddelanden, checka in på flygplanet eller låsa upp 

hotellrummet.”141 och Henrik Ek i Expressen som skriver att ”klockan kan öppna 

hotelldörrar, ersätta kreditkort och kontanter vid betalningar samt fungera som biljett vid 

flygresor.”142 Sverker Brundin, Ny Teknik, lägger efter att själv ha testat klockan stort 

fokus på smidigheten i Apple Watch funktioner. Har bland annat upp att klockan kan 

synkas med ett kreditkort så att det går att göra ett köp bara genom att hålla fram klockan 

mot en betalterminal, att han kan se sms, väderinformation och kontoinformation, samt 

att han kan visa sin tågbiljett från SJ på klockan vilket är enklare än att ta fram 

telefonen.143 Det här är tydliga exempel på det som Tomlinson kallar 

omedelbarhetstillståndet, ett tillstånd där minsta möjliga motstånd prioriteras och 

värderas högt. Detta är alltså det liv som anses önskvärt att leva.  Det säger också något 

om vår livsstil med ett högt livstempo som innebär att det anses viktigt att slippa vänta i 

kö, ha en fysisk biljett till eller ens behöva ta upp telefonen och söka fram information 

genom ett par olika steg. Lösningen går att hitta genom användning av teknik, i det här 

fallet Apple Watch. Ingen kritik mot livstempot i sig framkommer. 

Dessa exempel ger uttryck för en teknikoptimistisk diskurs. Skillnaden mot den 

teknikdeterministiska diskursen är att en positiv bild av teknikens effekter och 

möjligheter inte nödvändigtvis behöver vara sammankopplad med att den tekniska 

utvecklingen ses som oundviklig. 

                                                        
141 A. Andersson, Här är allt du behöver veta om Apple watch. Metro. 2015-03-11 
142 H. Ek, Klockslaget – om framtiden. Expressen. 2015-04-22 
143 S. Brundin, Här fick vi klämma på klockan. Ny Teknik. 2015-06-06 
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Klockan sparar tid  

Angående att spara tid med hjälp av klockan säger Sverker Brundin i Ny Teknik att ”En 

fördel med smartklockor jämfört med telefoner är att de ger snabbare information”.144 

Farhad Manjoo, New York Times teknikredaktör, citeras i Expressen där han säger att 

mycket av informationen som tidigare tagit honom flera minuter att få fram på telefonen 

går att inhämta med en snabb blick mot handleden "Klockan blev en naturlig förlängning 

av min kropp. En direktlänk mellan min digitala värld och min hjärna på ett sätt jag aldrig 

upplevt förut... Människor som känner mig kommenterade att mitt telefonberoende 

förändrades".145 Tekniken som används förändras alltså men innebär det egentligen 

någon förändring av beroendet av att vara uppkopplad? Sverker Brundin och Farhad 

Manjoo menar alltså att de sparar tid men som vi snart ska se i andra artiklar verkar 

förhoppningen hos några journalister snarare vara att beroendet av att inhämta 

information från telefonen ska bli mindre. Vid den svenska lanseringen konstaterar 

Henrik Ek på Expressen att en förändring i vardagen kommer bli mindre 

mobiltelefonanvändning ”…precis som Iphone inneburit mindre tid framför datorn för 

många användare”.146 Genom att ha en klocka på armen istället för en telefon i handen 

blir vi fria från telefonen men tekniken kommer samtidigt närmare. Implicit nämner 

Henrik Ek detta när han konstaterar att klockan fungerar ”som en förlängning av 

användarens Iphone…”147 och Andreas Ekström i Sydsvenskan som skriver att klockan 

”ordnar så att jag slipper ta fram och hålla i min telefon”148. 

Flera artiklar visar att skribenterna är trötta på sin telefon och hur uppslukande den är. 

Några exempel är "En dold fördel: den är inte lika uppslukande som en telefon" och "får 

du en länk i ett mail kan du inte klicka"149. Det uttrycker förhoppningar om att Apple 

Watch kommer att kunna agera som ett filter från telefonen. Den här förhoppningen som 

uttrycks implicerar att det finns ett problem i det telefonberoende som många upplever. 

Det kan kopplas det som Davis skriver om människors förhoppningar om att få mer tid 
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över och bli mer tillgängliga för familj och vänner.150 Att de föreslås lösa det med ännu 

en pryl visar hur mer teknik förväntas lösa de problem som tidigare teknik har skapat och 

knyter an till det Davis skriver om att vi verkar vända oss till ny teknik för att lösa dessa 

problem baserat på företagens löften ang dessa produkter151. Fredrik Karén uttrycker i 

Svenska Dagbladet vissa farhågor kring att detta ska fungera: 

”Går vi från att med jämna mellanrum böja oss över mobilskärmen till att med 

några snabba knyck med handleden titta på vår klocka, inte för att checka tiden, 

utan för att spana efter notiser från Facebook, sms, nya mejl eller 

nyhetsuppdateringar? Blir vi ännu mer upptagna och uppslukade när vi 

bokstavligen spänner fast tekniken runt våra handleder och bär den på oss varje 

timme, varje minut?”152  

I citatet ovan visas en oro över att klockan istället för att ge användaren mer tid kommer 

göra dem mer upptagna och uppslukade. Som nämndes i det teoretiska ramverket så 

menar Baron att redan mobiltelefonerna hade en omvänd verkan och gör användarna 

utmattade och ineffektiva153, alltså motsatsen till vad marknadsföringen av tekniken 

lovar.   

Beroende av smarta telefoner, som nämns flera gånger, beskriver den livsstil vi förutsätts 

att ha. Något alternativ nämns inte. ”De som inte har en smartphone är lite konstiga, i 

ekonomiskt trångmål, eller mycket gamla”154 skriver t ex Jan Helin i Aftonbladet och 

befäster därmed den sociala praktiken. Svårigheten i att välja en annan väg än att ta till 

sig den senaste tekniken nämns av Tomlinson som skriver att det har blivit ett krav, lika 

mycket som en möjlighet, att vara tillgänglig och att kunna hantera den senaste tekniken. 

Allt annat ses som bakåtsträvande och extremt.155 I Jättarnas kamp om din handled i 

Metro156 sägs att 18 timmars batteritid inte är särskilt imponerande vilket också visar 
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vilken livsstil vi förväntas ha genom att mena att vi behöver vara uppkopplade mer än 18 

timmar per dygn. Det krävs ett högt livstempo för att detta ska vara ett problem.  

I de ovan nämnda exemplen framkommer den sociala praktiken där teknik ses som en 

självklarhet. Det finns dock en intressant spänning mellan tekniktilltron och en 

tekniktrötthet som ibland lyser igenom. En teknikpessimistisk diskurs framkommer och 

ifrågasätter hegemonin inom diskursordningen vilket på sikt kan förändra den sociala 

praktiken. 

 

Hålla sig uppdaterad med aviseringar 

Som nämnts i bakgrunden har Apple utvecklat en teknik som de kallar för haptiska 

signaler som gör att klockan kan knacka användaren på handleden när det inkommer en 

notis, eller när den på något annat sätt vill kalla på användarens uppmärksamhet. Eva 

Wieselgren i Göteborgs-Posten kallar dem ”Smarta knackande vibrationer” och 

konstaterar att ”Du kommer aldrig att missa en notis igen”.157 och Jan Helin, chefredaktör 

på Aftonbladet, nämner att ”Plötsligt säger klockan åt mig att ställa mig upp i en minut. 

Det är hälsoprogrammet...”.158 Detta framställs som en helt neutral, eller till och med 

hälsofrämjande funktion, men själva störningsmomentets inverkan på användaren 

diskuteras inte vidare. Barons forskning visar tydligt att den här typen av störningar under 

en arbetsdag leder till avbrott i arbetet och att det för de flesta tar mellan 10-15 minuter 

att återkomma till det man höll på med innan störningen159. Att tekniken kommer 

närmare tas till och med upp som en tydlig fördel när Björn Ewenfeldt skriver att ”Den 

stora fördelen är att klockan alltid är på plats”160 Tim Cook nämner det i presentationen 

av Apple Watch då han betonar att Apple Watch är på användaren vilket är ytterligare ett 

fall av intertextualitet mellan medias rapportering och Apples marknadsföring.  
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I Göteborgs-Posten citeras Åsa Wallenrud, teknikbloggare, som säger att ”Klockan är en 

förlängning av telefonen och för vissa, till exempel lärare eller andra som inte kan ha 

telefonen i närheten kan det vara bra att enkelt avvisa ett samtal eller ha koll på 

aviseringar”.161 Detta visar återigen att det finns lite förståelse för störningsmomentets 

påverkan på användaren och en tro på att multitasking innebär att få mer saker gjorda och 

att vara effektiv.162 Att ha koll på sina aviseringar prioriteras så högt att det anses vara 

viktigt även om användaren i fråga skulle vara i en undervisningssituation. Det är svårt 

att se hur det skulle vara mer acceptabelt för en lärare att hantera samtal och notiser i sin 

klocka än via mobilen. Det här kan kopplas till vad Tomlinson skriver om kraven på att 

alltid vara tillgänglig och behovet av att alltid ha tekniken nära till hands163.  

Att enkelt kunna hålla sig uppdaterad framhålls alltså som en väldigt viktig funktion.  Till 

exempel skriver Göran Forsberg i Expressen att ”Med Apple watch på armen behöver du 

aldrig missa en viktig nyhet”164 och Erik Melin skriver i Aftonbladet, som att det vore 

fakta, att ”För användarna blir den viktigaste funktionen att ta emot nyhetsflashar”. En 

livsstil där det både är viktigt att vara ständigt uppdaterad på vad som hänt i omvärlden 

eller i social media målas upp. Ingen direkt kritik angående detta framkommer i texterna. 

Det är en teknikoptimistisk diskurs där tekniken anses hjälpa oss som dominerar även om 

forskningen är tydlig angående att effekterna av konstanta störningar är negativa för oss 

människor.  

I relation till det som framkommit ovan uppkommer frågan för hur många som det 

egentligen är avgörande att direkt få reda på nyheter? Är informationen så viktig för 

användaren att den är värd avbrottet som notisen innebär?165 Ett som däremot är säkert är 

att det finns ett ekonomiskt värde för Expressen och Aftonbladet av att få så många 

visningar som möjligt av sina nyheter och därmed annonser och öka sina annonsintäkter. 

Detta avhandlas vidare under aspekten ”Samla data för forskning – eller vinst”. 
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Kommunikationsfunktioner och påverkan på kommunikation 

Linus Larsson lyfter i Dagens Nyheter klockans funktioner för kommunikation då han 

skriver att ”Via högtalare och mikrofon går det att ta ett samtal direkt i klockan” vilket 

fokuserar på att kommunikationsmöjligheterna kommer närmare och är ett exempel på 

Tomlinsons omedelbarhetstillstånd166. Sverker Brundin skriver att han känner sig som 

Dick Tracy när han ringer ett samtal med klockan167. Bland klockans 

kommunikationsfunktioner nämner Larsson även nyheten att det går att ”skicka sin egen 

puls och få den uppspelad som vibrationer hos någon man tycker om”168. 

Fredric Karén, chefredaktör på Svenska Dagbladet, noterar vad som hände efter att 

Apples Iphone och andra smarta telefoner blev vanliga:  

”På några få år förändrades vårt sätt att kommunicera och socialisera ganska 

radikalt. Lite elakt kan man säga att vi slutade att kommunicera, i alla fall i fysiskt 

tal, och övergick i stället till att sms:a, "kika", mejla eller annan textbaserad 

kommunikation. Detta i kombination med en ständig gamnacke, orsakad av att vi 

stirrar in i mobilskärmen så fort vi får en möjlighet.”169 

Karéns citat påminner starkt om det Tomlinson skriver om att vi väljer digital 

kommunikation mot bättre vetande. För att den är enklare och går att stänga av och på när 

vi vill.170 Karén verkar antyda att beteendet inte är helt problemfritt och skriver senare 

”Blir vi ännu mer upptagna och uppslukade när vi bokstavligen spänner fast tekniken runt 

våra handleder”171. 

Även om det är en aspekt som tas upp är det relativt lite fokus på 

kommunikationsfunktionerna. Apple är dock noga med att i sin presentation betona 

kvalitén på kommunikationen via Apple Watch och kallar den orörd och omedelbar. Det 
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verkar inte intressera journalisterna vilket bekräftar det Tomlinson skriver om att vi 

knappt tänker på när vi växlar mellan olika sätt att kommunicera172. Bara från Fredrik 

Karén framkommer farhågor ang utvecklingen och kritik mot den livsstil som vi har och 

ett exempel på en teknikpessimistisk diskurs. 

 

Hälsa och vård 

Hälsofunktionerna framställs som den mest självklara funktionen i klockan. Björn 

Ewenfeldt skriver angående smarta klockor generellt att ”Steg- och pulsmätare är 

självklara och det är just inom området e-hälsa som många tror att de ska skörda störst 

framgång”.173 I Expressen skriver Göran Forsberg att: 

”Aktivitetsappen ger svar på hur länge du sitter, står, går och hur mycket du rör dig 

under en dag samtidigt som antalet kalorier du bränner räknas. Allt i ett försök att 

minska ditt stillasittande. Apple Watch kommer larma om du inte rört på dig 

tillräckligt.”174  

Det framstår alltså som att Apple Watch hjälper användaren att bli hälsosammare men det 

är samtidigt ett hälsoprogram som innebär störningar och mer informationsbelastning. 

Området hälsa och vård är det där det tydligast går att se framtidsvisioner kopplade till 

spridningen av Apple Watch och andra smarta klockor. Jörgen Lindqvist tar upp visioner 

om vård på distans ”för en alltmer ålderstigen västvärld”175 och Fredrik Karén spekulerar 

kring ”Vilka upptäckter som väntar runt hörnet baserat på data från miljontals 

armbandsur är skrivet i stjärnorna, men visst är tanken svindlande” 176. Detta återkommer 

i nästa avsnitt där jag tar upp datainsamling. 

Hälsofunktionerna är beroende av att användaren tillåter Apple Watch att samla in data 

om oss men hur skyddas patienterna? Kjell Asplund skriver att:  
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”I svensk sjukvård kan en patient enligt lagen kräva att journaluppgifter raderas. 

Borde det finnas motsvarande möjligheter att radera data från egenmätningar som 

lagras hos ett kommersiellt bolag utanför sjukvården?”  

Det väcks också frågor om hur patientrelationen kan påverkas. I Expressen citeras 

kirurgen Elin Ericsson som menar att patientrelationen kan skadas om patienterna 

upplever att de blir övervakade.  

På området hälsa är den främsta diskursen den teknikoptimistiska diskursen. Fokuset på 

träningsfunktioner visar att vi förväntas ha en aktiv livsstil. De kritiska röster som höjs 

rör främst datasäkerheten.  

 

Samla data - för forskning eller vinst  

Den datainsamling som sker via Apple Watch nämns i positiva ordalag av Fredric Karén, 

chefredaktör på Svenska Dagbladet. 

”Det är våra kroppar som generar datan. Pulsslag, antal steg och mycket annat kan 

registreras av klockan i takt med att vi rör oss. På sikt leder det sannolikt till en 

mängd nya tjänster och produkter. Men det viktigaste är om datan går att processa 

på ett sådant sätt att vi alla kan bidra till medicinforskningen. Vilka upptäckter som 

väntar runt hörnet baserat på data från miljontals armbandsur är skrivet i stjärnorna, 

men visst är tanken svindlande” 177  

Detta resonemang är hämtat från Apples marknadsföringsmaterial där de låter både 

läkare och patienter berätta om hur de använder Apple Watch och möjligheterna i 

ResearchKit för forskning och för att förbättra för patienter.178 Alltså ett fall av 

interdiskursivitet. Citatet visar också på en stor tro på att tekniken och insamlingen av 

data ska ge positiva hälsoeffekter. Karén gör i sin framtidsvision ingen koppling till 

Apples möjlighet att göra vinst av datan utan ger uttryck för en teknikoptimistisk diskurs. 
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Även Jörgen Lindqvist på Computer Sweden nämner ResearchKit179 och konstaterar först 

att vi länge använt pulsklockor kopplade till mobilen för att skryta om våra löparrundor, 

och att klockan är ett bättre sätt att följa hälsodata, för att i nästa mening säga att 

”Förebyggande hälsovård kommer fortsätta vara högvilt för investerare…”180. Vilket 

visar den nära kopplingen mellan det som framställs som en funktion som användaren 

behöver och framtida vinster för företagen i teknikindustrin. Med tanke på det 

Manzerolle skriver om att den personliga datan som den mest värdefulla resursen, de 

exakta publiker som kan nås genom den, och att datan är den egentliga varan som säljs i 

informationskapitalismen är det inte förvånande.181 Inte heller är det förvånande att 

kvällstidningarna själva pressar ut information om sina egna appar. I en artikel i 

Aftonbladet intervjuas tidningens onlinechef, Andreas Aspegren, som säger att ”Vi har 

ett annonsformat redan från början med mobiloperatören Tre. Det är viktigt för att se att 

vi kan få finansiering i det här”182. Det Aspegren syftar på här är hur Aftonbladet genom 

sin app kan skapa väldigt exakta publikgrupper att sälja till sina annonsörer. Manzerolle 

förklarar det som informationskapitalismens logik.183 Anledningen till att Aftonbladet 

och Expressen vill vara först med att få ut sin app för Apple Watch är att få en ny källa 

till annonsintäkter. I Expressen citeras tidningens IT-chef som säger att ”Det är viktigt att 

nå nya målgrupper och skapa nya intäkter”.184 I artiklar där Expressen skriver mycket om 

sin app finns i flera fall en egen del i artikeln om hur man laddar ner och använder deras 

app.185186 De rapporterar i artikeln ”Klockren app från Expressen”187 från modebutiken 

Dover Street Market i London som var en av fem butiker som sålde klockan över disk 

den första lanseringsdagen. Artikeln är ett tydligt exempel på hur Expressen tar tillfället i 

akt och försöker sälja in sin egen app genom att rapportera från ett försäljningsevent för 
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187 M. Larsson, och M. Sohl Stjernberg. Klockren app från Expressen. Expressen. 2015-

04-25 



 

41 
 

en produkt. Detta belyser hur tidningarna drivs av ett vinstkrav och detta inte frikopplas 

från de val som redaktionen gör ang vilka artiklar som publiceras. Diskurserna formas 

därmed tydligt av en kapitalistisk (vinst-sökande) mediepraktik. Betydelsen för den 

sociala praktiken blir att den inte förändras utan att kvällstidningarna förstärker den 

rådande ordningen för sina vinsters skull. 

Något av en farhåga inför datainsamlingen uttrycks av Jan Helin i Aftonbladet som 

skriver att ”Det är fascinerande och lite skrämmande hur mycket som går att mäta med ett 

par sensorer på handleden”188 men han utvecklar inte varför det är skrämmande. Den 

enda artikel som explicit nämner ökad insamling av data som ett integritetsproblem är 

Kjell Asplunds text i Under Strecket i Svenska Dagbladet:  

”Den grundläggande integritetsfrågan är: vem äger och disponerar de data som 

lagras? Det finns ett kommersiellt värde i individdata. Man kan fråga sig: ska det, 

som hittills, vara möjligt för de företag som står för tekniken att sälja vidare de 

persondata de hämtar in?”189 

Detta är den enda text som nämner datans värde för företagen och inte bara fokuserar på 

möjligheterna med ökad datainsamling och de möjliga fördelarna för individen. Det är 

värt att notera att Under strecket är ett längre debattinlägg och inte skrivet av en av 

tidningens journalister. 

Köpa eller inte köpa   

En annan aspekt av Apple Watch som avhandlas i artiklarna är huruvida man bör köpa en 

Apple Watch eller inte. En konsumtionsdiskurs ger sig här tillkänna genom att Apple 

Watch först och främst behandlas som en vara och den stora frågan är om den ska 

konsumeras eller inte. Björn Ewenfeldt konstaterar att ”Apple varit den stora 

trendsättaren inom mobil konsumentteknik” och att Iphone och Ipad satte en helt ny 

standard för sitt produktsegment när de lanserades.190 Henrik Ek skriver i samband med 

den svenska lanseringen att klockan ”som sålde slut i rekordfart under lanseringen i USA, 
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är tänkt att bli nästa stora genombrott inom området för bärbar teknologi”.191 I artiklarna 

Imorgon kommer Apple Watch – för dem som beställde snabbt 192 och Rusning efter 

Apple Watch193 nämns inte vad man egentligen ska ha klockan till, bara att de olika 

modellerna, priserna och lanseringsdatumen. Det finns dock exempel på skepsis gentemot 

Apple Watch som produkt. Ett exempel på ett sådant uttalande är ”Varför en klocka för 

flera tusen på handleden när du ändå måste ha en telefon i handen eller fickan?”194. Stort 

fokus läggs på priset för den dyraste guldversionen. I Metro skriver Aron Andersson 

bland annat ”Därför ska du inte köpa Apple watch” och ”Många påpekade att de 85 000 

kronorna kan användas till betydligt bättre saker än att betala för ännu en 

Appleprodukt”.195 

Andreas Ekström skriver i Sydsvenskan att ”Kanske har ni, precis som jag, slutat bära 

armbandsur. Mobilen är ändå alltid med, och den får nu fungera som klocka. Med andra 

ord har Apple – och andra tillverkare av uppkopplade klockor – identifierat ett utrymme 

som man kan fylla med teknik och förströelse.”196 Detta antyder att uppfinningen Apple 

Watch har kommit till för att fylla ett utrymme som företagen har identifierat som tomt 

och därmed sett en försäljningsmöjlighet. Den livsstil som läsaren förutsätts ha 

framkommer tydligt i konstaterandet att mobilen alltid är med och han skriver också att 

klockan är ”en extra skärm till en maskin du redan har” 197. Normen är att ha uppdaterad 

teknik (Apple Watch fungerar bara ihop med de senare versionerna av Iphone). Hur 

självklar tekniken i form av mobiltelefoner och surfplattor anses vara lyser även igenom i 

meningen ”För många känns de smarta klockorna inte alls lika självklara som telefonerna 

eller surfplattorna”.198 
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Att en ny produkt från ett teknikföretag får så stort utrymme förklarar Andreas Ekström, 

något diffust, genom att lyfta Apples storhet som företag ”Kort sagt: vad Apple säger och 

gör spelar roll, hela vägen från de asiatiska fabrikerna där produkterna sätts samman till 

konsumenterna i resten av världen”.199 Att diskussionen om Apple Watch eventuella 

genomslag får så stort utrymme i media kommenteras även av Jörgen Lindqvist på 

Computer Sweden. Han skriver att ”Det viktiga är att apparna funkar på alla plattformar 

och ger användaren rätt tjänst när hon eller han vill ha den. Så när framtidens forskare 

studerar den oproportionerliga rapporteringen om Apple Watch kommer de skratta gott. 

Det var ju tjänsterna som var det viktiga.”200  

 

Klockans påverkan på Apple som företag 

En aspekt som nämns i många artiklar om lanseringen av Apple Watch är företaget 

Apples vara eller inte vara. Många försöker förutspå om klockan kommer att bli en 

försäljningssuccé eller Apples första misslyckade lansering. Flera journalister antar en 

avvaktande eller negativ ton. Expressen låter båda sidor komma till tals, men med fokus 

på att Apple Watch är den mest hånade lanseringen hittills för Apple. De citerar Bert 

Dohmen, som presenteras som Apple-skeptiker, som skriver i Forbes att ”…investerare 

kommer fundera på om den här floppen är ett tecken på nya tider”201. Samtidigt lyfter 

flera andra artiklar som t ex Klockslaget – om framtiden202 och Imorgon kommer Apple 

Watch – för dem som beställde snabbt203 fram att de första beställningarna av Apple 

Watch bör innebära en större försäljning av smarta klockor än vad konkurrenterna haft 

tillsammans under hela 2014.  
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202 ibid. 
203 A-S. Näslund, Imorgon kommer Apple Watch – för dem som beställde snabbt. 

Expressen. 2015-04-23 
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”Köerna ringlade långa när svenska Appleentusiaster ville lägga vantarna på 

företagets nya smarta klocka. Men är det egentligen prestandan eller varumärket 

som skapar hajp kring prylen?”.204 

Ekonomie doktor i varumärkesstrategi, Frans Melin, får komma till tals och säger att 

många kommer köpa klockan för att den kommer från Apple, men att även starka 

varumärken ”kan gå för långt utanför ramen”. 205 

Vid lanseringen i USA i april användes metaforer och ordlekar användes friskt för att 

betona kampen mellan olika företag som säljer smarta klockor. Metaforerna hämtas från 

krig och kamp som t ex i artiklarna Nu inleds slaget om din handled206 i Göteborgs-

Posten som nämner både strid och skyttegravar och Jättarnas kamp om din handled i 

Metro207. Rubriken ”Klockslaget…” i Expressen är en ordlek som även anspelar på att 

det är en klocka. Dessa artiklar fokuserar mer på hur Apple Watch kommer att påverka 

Apple som företag än hur den påverkar en användare. Detta är en företagsekonomisk 

diskurs där företaget pratas om som en person av stor betydelse som ska lyckas eller 

misslyckas. Det säger något om den rådande världsbilden att en intressant vinkel anses 

vara hur ett företag påverkas och det implicerar att vi alla berörs av detta. 

7. Slutsats 

 

De huvudsakliga aspekter som tas upp i den dagspress och de facktidningar jag fokuserat 

på är klockans potential att förändra vardagen, hur användaren kan spara tid med hjälp av 

klockan, hur användaren kan hålla sig uppdaterad med hjälp av klockan, klockans 

kommunikationsfunktioner och påverkan på kommunikation, möjligheter till bättre hälsa, 

datainsamling genom klockan, huruvida man bör köpa en Apple Watch eller ej samt 

klockans påverkan på Apple som företag. 

                                                        
204 C. Urborn/TT. Apple skapar sin egen hajp – Smart klocka. Sydsvenskan. 2015-07-19 
205 ibid. 
206 B. Ewenfeldt. Nu inleds slaget om din handled. Göteborg-Posten/TT. 2015-04-26. 
207 B. Ewenfeldt, Jättarnas kamp om dihn handled. Metro/TT. 2015-03-16 



 

45 
 

Inom dessa aspekter framkommer ett antal diskurser varav de dominerande är en 

teknikdeterministisk och en teknikoptimistisk diskurs samt en företagsekonomisk diskurs 

där kampen mellan olika företag dramatiseras och målas fram med ett metaforrikt språk 

som i övrigt inte syns i materialet. Denna typ av artiklar ges stor plats (och antyder att 

företags eventuella framgångar är av stor vikt för oss alla?). Materialet visar dessutom 

flera fall av intertextualitet med marknadsföringsdiskursen då Apples marknadsföring 

plockas upp och framställs som sanning. En teknikpessimistisk diskurs framkommer 

dock samtidigt stundtals i form av tekniktrötthet och skepsis mot att det skulle finnas ett 

behov av Apple Watch. Spänningen mellan den här diskursen och de övriga är intressant 

eftersom kampen dem emellan på sikt kan förändra den sociala praktiken och innebära en 

ny inställning till teknik inom det informationskapitalistiska samhället.  

Den livsstil som tydligast framkommer genom materialet är en livsstil där vi förväntas 

konsumera, förväntas ta till oss ny teknik, förväntas ha behov av ständigt uppkoppling, 

förväntas vara beroende av vår mobiltelefon samt ha ett högt livstempo som innebär att 

det anses viktigt att slippa alla former av köer, att ta fram fysiska biljetter eller ens 

telefonen för att söka fram information. Men något som sticker ut är att flera journalister 

ger uttryck för att vara trötta på sin egen telefon och på sitt telefonberoende. Lösningen är 

dock fortfarande att skaffa ännu en teknisk pryl - inte att ta ett steg tillbaka och använda 

telefonen mindre. 

Framtidsvisioner angående att klockan ska förändra vår vardag framkommer men främst 

som diffusa förhoppningar om förändring där klockan förväntas ha effekt, kanske inte nu, 

men senare. Starkast framtidsvisioner och förhoppningar finns inom hälsoområdet där 

stora mängder detaljerad hälsodata förväntas leda till nya upptäckter inom 

medicinforskningen. Det finns också förhoppningar om att Apple Watch ska hjälpa oss 

att bli mer hälsosamma. Att alltid vara uppdaterad på de senaste nyheterna och inte missa 

några aviseringar i telefonen är den mest specifika framtidsvisionen. Riskerna och 

påverkan av dessa störningar nämns inte. 

Det liv som i materialet målas upp som eftersträvansvärt är ett liv där tekniken hjälper dig 

att göra saker snabbare och smidigare. Minsta möjliga motstånd prioriteras och värderas 



 

46 
 

högt. Vi får t ex hjälp att bli mer hälsosamma genom att klockan talar om när vi suttit ner 

för länge, och det blir smidigare att hantera biljetter och söka information.  

Sammantaget framkommer i de studerade artiklarna lite kritik. En del i kritiken rör 

telefonberoendet, att vi redan är uppslukade av telefonerna och att Apple Watch kanske 

gör detta sämre snarare än bättre. Att det finns förhoppningar om att klockan ska fungera 

som ett filter mot telefonen kan också ses som en kritik mot den nuvarande livsstilen. En 

annan del i kritiken rör datainsamling. En enda text tar upp det egenintresse som 

företagen har av att samla in stora mängder data som de kan sälja vidare men flera 

uttrycker en mer diffus oro inför datainsamlingen.  

För framtida forskning hade det varit intressant att undersöka åsikterna om Apple Watch 

och smarta klockor om några år när fler appar och användningsområden har skapats. 

Även en intervjustudie med användare av smarta klockor skulle vara intressant för att 

ytterligare belysa effekterna av den nya tekniken.  



 

47 
 

8. Referenser 

 

Abrahamsson, L. 2011. Full koll! konsten att bli mer effektiv och kreativ i vardagen, 

Stockholm, Månpocket. 

Apple, 2015a. Apple March Live Event. http://www.apple.com/live/2015-mar-event/ 

(hämtad 2015-06-04) 

Apple, 2015b. Apple Watch Available in Nine Countries on April 24. 

http://www.apple.com/pr/library/2015/03/09Apple-Watch-Available-in-Nine-

Countries-on-April-24.html (hämtad 2016-04-24) 

Apple, 2015c. Justera styrkan på de haptiska signalerna på Apple Watch. 

https://support.apple.com/sv-se/HT204793 (hämtad 2016-04-24) 

Apple, 2015d. Använda Synkad för att ansluta iPhone, iPad, iPod touch och Mac. 

https://support.apple.com/sv-se/HT204681 (hämtad 2015-12-20) 

Apple, 2016. Set up your Apple Watch. https://support.apple.com/en-us/HT204505 

(hämtad 2016-04-24) 

Apple, utan datum a. Skapar nya möjligheter för forskare och läkare. Och nu även för 

dig. http://www.apple.com/se/researchkit/ (hämtad 2016-05-22) 

Apple, utan datum b, Hälsa: Ett nytt sätt att använda dina hälso- och träningsdata. 

http://www.apple.com/se/ios/health/ (hämtad 2016-05-22) 

Aschoff, N. 2015. The Smartphone Society, Jacobin magazine, vol 17. 

https://www.jacobinmag.com/2015/03/smartphone-usage-technology-aschoff/ 

(hämtad 2015-05-03) 

Allen, D. 2002. Få det gjort!: svart bälte i vardagseffektivitet, Stockholm, Bokförlaget 

DN. 

Baron, N, S. 2008. Always On : Language in an Online and Mobile World, Oxford 

University Press, Oxford.  

Berglez, P. 2000. ’Kritisk diskursanalys’I: Ekström, M. & Larsson, L. (red.) Metoder i 

kommunikationsvetenskap, Lunds, Studentlitteratur, s. 194-218. 

Bergström, G. &  Boréus, K. 2012. Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund, Studentlitteratur. 

Cartner-Morley, J. 2014. Apple Watch at Paris fashion week – five things we learned. 

The Guardian. 2014-09-30.  

Davis, M. 2013. 'Hurried lives: Dialectics of time and technology in liquid modernity', 

Thesis Eleven, vol. 118, no. 1, pp. 7-18. 



 

48 
 

Ekberg, S. 2007. Hundra sidor om hur du vinner tid, Stockholm : Redaktionen Stefan 

Ekberg AB. 

Internetstiftelsen i Sverige, 2014. Svenskarna och internet 2014: En årlig studie av 

svenska folkets internetvanor. http://www.soi2014.se/  

Hallmén, E. 2012. Bokus topp 20-lista över årets mest sålda böcker 2011: Bokåret som 

präglades av Zlatan, Tranströmer och LCHF. 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/bokus-topp-20-lista-oever-aarets-

mest-saalda-boecker-2011-bokaaret-som-praeglades-av-zlatan-transtroemer-och-

lchf-721107 (hämtad 2015-05-23) 

Hedström, R. 2015. ‘Mejlkorgen är farligare än gräs’. Nöjesguiden, nr 3. 

Manzerolle, V. 2014. 'Technologies of Immediacy/ Economies of Attention: Notes on 

Commercial Development of Mobile Media and Wireless Connectivity', I:  L 

McGuigan & V Manzerolle (red.), The Audience Commodity in a Digital Age, 

Peter Lang, New York, pp. 207-28. 

Minney, J. 2015. ‘Are Smartwatches Ready for their Ipod Moment?’ Slice intelligence. 

http://intelligence.slice.com/are-smartwatches-ready-for-their-ipod-moment/ 

(hämtad 2015-04-20) 

Selinger, E. & Frischmann, B. 2015. Will the internet of things result in predictable 

people?. The Guardian. 2015-08-10. 

Thompson, E.P. 1967. ‘Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism’, Past & 

Present No. 38, pp. 56-97. 

Tomlinson, J. 2007. The Culture of Speed. The Coming of Immediacy, Sage, Los 

Angeles. 

Turkle, S. 2011. alone together: Why We Expect More from Technology and Less from 

Each Other, New York, Basic Books. 

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

Zeitlin, M. 2015. 12 Celebrities And Rich People Who Got Their Apple Watch Before 

You. https://www.buzzfeed.com/matthewzeitlin/10-celebrities-and-rich-people-

who-got-their-apple-watch-bef?utm_term=.qdN7m37ve#.qbqvLevqW (hämtad 

2015-12-20)  



 

49 
 

Appendix A: artiklar i datumordning 

 

 

Bergin, E. Klocka och hälsoapp nya Applesatsningar. Svenska Dagbladet. 2015-03-10. 

Ekström, A. Apples klocka säger något om vår tid. Sydsvenskan. 2015-03-14 

Forsberg, G. Apples klocka – med EXPRESSEN:s nya app. Expressen. 2015-03-10 

Larsson, L. It-jätte visade upp ny smart klocka. Dagens Nyheter, 2015-03-10 

Urborn C./TT. Apples smarta klocka blir ett eldprov. Göteborgs-Posten. 2015-03-10 

Andersson, A. Här är allt du behöver veta om Apple watch. Metro. 2015-03-11 

Wieselgren, E. Ny supertunn dator från Apple. Göteborgs-Posten. 2015-03-11 

Lindqvist, J. Tjänster och appar är kärnan i äppelklockan, Computer Sweden, 2015-03-12 

Ewenfeldt, B. Jättarnas kamp om din handled. Metro/TT. 2015-03-16 

Karén, F. Bästa journalistiken för din handled. Svenska Dagbladet. 2015-03-29 

Utterström, A. Tiden är inne för att logga våra liv. Expressen. 2015-04-14 

Ek, H. Klockslaget – om framtiden. Expressen. 2015-04-22 

Näslund, A-S. Imorgon kommer Apple Watch – för dem som beställde snabbt. 

Expressen. 2015-04-23 

Forsberg, G. Expressen har Apple Watch-app klar redan nu. Expressen. 2015-04-23 

Expressen SÅ TYCKER DE SOM REDAN TESTAT 2015-04-23 

Forsberg, G. Klockappen från EXPRESSEN – för alla nyhetsälskare. Expressen. 2015-

04-24 

Näslund, A-S. Rusning efter Apple Watch. Expressen. 2015-04-24 

Melin, E. Idag släpps Apples nya klocka – och vår nya app: ”Blir spännande att följa”, 

Aftonbladet. 2015-04-24 

Larsson, M. och Sohl Stjernberg, M. Klockren app från Expressen. Expressen. 2015-04-

25 

Ewenfeldt, B./TT. Nu inleds slaget om din handled. Göteborg-Posten. 2015-04-26 

Danilsons, M. En äppelskörd i solen. IT Branschen. 2015-03-26 

Mattsson, T. IT-utvecklare tar medierna vidare. Expressen. 2015-04-26 

Helin, J. Den smarta klockan, rumpor och rynkor. Aftonbladet. 2015-05-03 



 

50 
 

Brundin, S. Här fick vi klämma på klockan. Ny Teknik. 2015-06-06 

Brundin, S. SJ flyttar in biljetten i Apples nya klocka. Ny Teknik. 2015-06-06 

Wieselgren, E. Hallå Erik, hur tråkig är den där klockan? Göteborgs-Posten. 2015-05-14 

Hedström, S. Smarta kläder och effektiva smycken. Svenska Dagbladet. 2015-05-16 

Ahlbom, H. Digital vårdboom närmar sig. Ny Teknik. 2015-06-03 

Larsson, L. Utmaningarna är sociala, inte bara tekniska. Dagens Nyheter. 2015-07-02 

Ek, H. Nu är klockan slagen. Expressen. 2015-07-17 

Urborn C./TT. Apple skapar sin egen hajp – Smart klocka. Sydsvenskan. 2015-07-19 

Asplund, K.. Hälsoappen – boja eller genväg till lycka? Svenska Dagbladet. 2015-07-26 

 

 

 

 

 


