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Sammanfattning

Timing är ett uttryck som återfinns i vår vardag; inom musiken, sport, inlärning, undervisning,
retorik, aktiehandel och så vidare. Listan kan göras lång. Som gammal köpman i
modebranschen lärde jag mig att inte ens i denna bransch behöver aktörer vara först ut1 för att
lyckas bäst, utan att det mesta handlar om att agera i rätt tid. I mitt intresse för vad som är
”agerande i rätt tid” har jag valt att studera begreppet timing i ett närmare perspektiv.

Detta arbete har fokuserats på timing inom organisation och marknadsföring. Jag har tyvärr
måst konstatera att timing som begrepp i organisations- och marknadsföringslitteraturen så
gott som utelämnats, samtidigt som en mängd liknande uttryck används som är relaterade till
tid och utnyttjande av tid. Denna studie har därför genomförts genom utforskning av ett
begränsat material bestående av vetenskapliga artiklar och empiriska undersökningar där
timing har fått en central del i sina respektive sammanhang. Arbetsmaterialet är
huvudsakligen sekundärdata där artiklarna presenterar olika syn och resultat, kring
värdemätning av olika timingsituationer. Forskarna som skrivit artiklarna har studerat olika
företag, branscher eller marknader. Flertalet av författarna, tycker som jag att det är väl lite
forskat kring timing och timingliknande ageranden inom organisationer och ser i hög grad
sina arbeten, som något av de ”första stapplande stegen”, mot en början till forskning kring
timing.

Syftet med mitt arbete har varit att presentera en samlad bild av hur timing behandlas i
litteraturen om organisationer och marknadsföring i olika situationer och kontexter.

De forskare och artikelförfattare som jag jobbat med är ganska enade när det gäller
uppdelning av olika timingstadier, som organisationer kan välja mellan, i sina strategier att
göra entré på en ny marknad. De delar upp dessa stadier i tre delar, pionjärskap, tidiga
efterföljare alternativt sena efterföljare. Gemensamma teorier har varit att entrébarriärer
skapas vid pionjärers entré, för efterföljare att ta sig över eller bryta igenom och att detta är av
stor betydelse för hur en ny bransch eller branschförgrening utvecklas som helhet. En annan
teori som får stort stöd är, att mängden aktörer på marknaden eller mängden potentiella
aktörer till nya marknader påverkar andra organisationers timing att göra entré till dessa.

Nämnda författare i teoridelen använder sig flitigt av begreppet timing men verkar ändå inte
ha något syfte att förklara själva uttryckets betydelse. Författarna talar snarare om timing i
sammanhang som anpassning till tid eller tidshändelser som att vara först, före eller efter och
att det kan vara bättre för vissa organisationer att välja en av dessa timingstrategier beroende
på organisationens storlek och marknadsposition eller i vilken teknologisk timing företaget
eller marknadsutvecklingen är i och här stannar författarna. En av författarna kritiserar andras
undersökningar, som utifrån empiriska mätningar och resultat tolkar vissa fenomen som
någon form av bevis. Samma författare påvisar att branschskillnader är rådande och tycker att
det med största försiktighet skall generaliseras över branschgränser gällande timing.

Mina litteraturstudier har resulterat i att jag skapat en modell som ringar in timing som
begrepp, inom såväl marknadsföring som organisation. Denna modell och uppsats hoppas jag
kan användas kan användas i praktiken och vid vidare forskning i ämnet.

1 S.k. ”first mover advantage”
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1 Introduktion
Ekonomi brukar ses som läran om hur man hushållar med knappa resurser. Kan tid ses som en
sådan grundläggande resurs? Tid har traditionellt betydelse vid studier av begrepp som
effektivitet och produktivitet, eftersom man då sätter ett resultat i förhållande till den tid som
används, t ex producerande enheter per timme eller försäljning per dag. Tidsaspekten kom
också in tidigt i företag när det gäller att reglera arbetsförhållanden, när arbetet börjar och
slutar, när och hur långa raster som får tas. Tidsstudier är en del i de managementstudier som
kom med Taylorismen. I ett samhälle dominerat av tjänsteproduktion får tid en ny roll,
eftersom det ofta då ses som en konstant restriktion: en målare med pensel, kan bara måla
med viss hastighet, medan en maskin kan variera produktionstakten i större utsträckning. För
den som arbetar i ett tjänsteföretag försöker man effektivisera tidsanvändningen genom ”time
management”. Tid blir också en faktor för konsumenter som ska hinna efterfråga och bruka
allt större volymer varor och tjänster.

Timing är ett begrepp som fångat mitt intresse redan innan mina funderingar på val av ämne
till mitt examensarbete. Glädjande nog stöttade min handledare Lars Torsten Eriksson mig i
alternativet att jag skulle skriva om just timing. Arbetet har resulterat i en bred studie som jag
trattat ned till att utmynna i en beskrivning av timing som begrepp och min samlade
helhetsbild hur begreppet passar in i företagsekonomi främst i frågor om organisation och
marknadsföring. Jag har skapat en modell som förhoppningsvis kan användas i praktiken och
vid vidare forskning i ämnet.

Mitt intresse för begreppet timing och min strävan att själv kunna förstå och förklara
betydelser och begreppets olika innebörder i olika sammanhang har gjort att jag fått studera i
vida cirklar och gå igenom en stor mängd artiklar och litteratur. Bodil Jönssons bok ”Tio
tankar om tid” har fokuseras enligt mig på privatpersoner och hur tid kan värderas olika för
olika människor i olika situationer2. Tillexempel illustrerar Jönsson en plånbok med olika fack
för pengar, din egna mänskliga omvärld, din omgivnings omvärld, övriga människors
omvärld såsom miljö och natur samt ett fack för människans inre, tankarna och känslorna3.
Jag uppfattar det som att Jönsson ställer frågan om fritid är något som kan köpas för pengar
och om så är fallet vem är då rikast, då olika värderingar av tid/fritid är rådande? Jag upplevde
boken som en handbok för läsare att komma bort från tanken att tid inte alltid måste mätas
monetärt. Jönsson verkar verka, för att vi skall ”inse att klockan inte säger allt – att den inte är
den allena saliggörande tidmätaren”4. Jag nämner Jönsson här, för att det inom
företagsekonomi är privatpersoner som ytterst står bakom ägandet och besluten i alla företag
och organisationer. Jag hoppas att mitt arbete också kan bidra till tänkvärdheter när det gäller
begreppet timing.

I detta kapitel beskriver jag bakgrunden, till det valda ämnet samt kommenterar ämnets
historiska bakgrund så gott jag kan i förhållande till det knapphändiga material som finns
dokumenterat i ämnet timing. Sedan följer problemdiskussion, formulering av problem samt
avgränsningar och syftet med denna studie.

2 Jönsson Bodil, Tio tankar om tid, 1999, 1:2
3 Ibid. s. 10-13
4 Ibid. s. 34
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1.1 Bakgrund

Som tidigare köpman och då ägare till fem klädbutiker i en liten kedja, har jag lärt mig att inte
ens i modebranschen, behöver man vara först för att lyckas bäst, utan att det mesta har handlat
om att agera ”i rätt tid” om det så har gällt att öppna upp en ny butik på en ny ort eller att i rätt
tidsläge koppla in advokat för att rädda hela företagets existens. Min tid som företagare (under
23 år) innebar att jag som företagsledare och personalansvarig skulle träna personalen på att
möta kunder på ett visst sätt och jag lade stor möda på att förklara hur närmanden mot kunder
i butiken skulle anpassas. Jag lärde dem att det var ”bad timing” att fråga kunden om den
behöver hjälp, när den redan håller ena handen på utgångshandtaget. Andra fenomen i
modebranschen liknar klassiska marknadsföringsmodeller som Philip Kotlers
”köpbeslutsprocess” med early adopters i ett tidigt stadium, followers i den tidiga
mognadsfasen och efterföljare i den senare mognadsprocessen5. Ett målande exempel för vårt
företag, var skinnvästmodet på 1990-talet som följde kurvan ganska exakt, så som den ritas.

6

Timingen här, var för oss att ha kvar modeplagget i sortimentet som helt oväntat stod sig över
flertalet säsonger. Modebranschens normala tillstånd med ett konstant flöde av nya produkter
kännetecknas enligt mina erfarenheter oftast av korta cykler som är brantare både i
uppgångsfas och i nedgångsfas, i jämförelse med de flesta branscher när det gäller produkt
livscykelns ”saleskurva” enligt figur nedan. Vi lyckades att förlänga skinnvästens livslängd
och utnyttja det onormala för just denna produkt som hos oss fick ett förlängt liv mot det som
vi upplevt som normalt i branschen. Vi vågade ha kvar västen i sortimentet när de flesta
konkurrenter gått vidare med andra nya modeplagg.

5 Kotler Philip m fl, Principles of Marketing Third European Edition 2002 s. 222-223
6 Ibid s. 223
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Skinnvästens livslängd hos oss blev förhållandevis en mer utdragen ”saleskurva” mot Kotlers
(som jag förmodar beskriver ett allmänt scenario utan specifika tidsangivelser eller
branschmått) och då framförallt gällande ”declinefasen”. Vad vi gjorde var alltså, att
tidsanpassa våra inköp mot vår magkänsla som sa att kunder skulle fortsätta att efterfråga just
denna produkt. Att som beslutsfattare lyssna till magkänslan blev särskilt lyckat just denna
gång.

Organisationella problem eller möjligheter, kan också tidsanpassas och här har jag ett bättre
exempel än om det vore hämtat från mitt egna företag och det var första året Mc Donalds
etablerade sig i Hudiksvall (förmodligen med en entreprenör som inte var från Hudiksvall).
När vår årliga ”Hälsinge marknad” ägde rum, så strömmade det till särskilt mycket kunder till
Mc Donalds och jag tror aldrig jag sett så lite personal i lokalerna som denna dag. Så detta
blev för mig också ett målande exempel, men här på dålig timing av en viktig affärsmöjlighet.
Det fanns stora möjligheter för Mc Donalds i Hudiksvall att tjäna extra mycket pengar denna
dag vilket jag förmodar inte blev fallet på grund av för lite personal. Detta använde jag som
exempel, vid utbildning av våra butikschefer och deras planering av personal.

I denna studie har jag fokuserat mig på begreppet timing, där det centrala är i vilken timing,
tidsperiod, tidsanda, tidsaspekt mot omvärlden eller inom den egna organisationen då
agerande sker. Ageranden kan vara alltifrån att följa, globala marknadsrörelser eller
konjunktursvängningar till mindre beslut i den egna kommunen. Stora eller små
påverkansfaktorer påverkar olika, i olika organisationer beroende på ett stort antal faktorer.
Agerande sker ibland, för att en konkurrent har agerat, eller inte skall tillåtas/våga agera.
Beslut att agera påverkar alla organisationer och timing är ett för mig värdeladdat ord, en
lydelse som inte bör negligeras i analys av beslutsfattande. Alla viktiga beslut, som påverkar
stora delar av en organisation behöver tidsanpassas och själva timingen sker först efter
eftertanke, värdering av alternativ och reaktioner samt sakliga diskussioner och beslut. Någon
form av delaktighet råder kring beslutsfattande förutom förmodade undantag i riktigt små
organisationer där ägarna står för de flesta beslut.

Jag har på resans gång känt att timingbegreppet behöver ett rättfärdigande inom
marknadsföring såväl som inom organisation och då främst vid organisationsförändringar

7 Kotler Philip m fl, Principles of Marketing Third European Edition 2002 s. 518
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eller när en organisation behöver homogeniseras inför en större uppgift, som intåg på nya
marknader eller svara upp mot kraftiga orderökningar. Mitt arbete kan vara början till
rättfärdigande av timing som viktigt begrepp att ta större hänsyn till i framtiden?

1.2 Språkliga aspekter

Jag har lagt stor möda på att själv försöka förstå vad själva ordet timing betyder och tidigt
slog jag upp ordets betydelse i svenska och engelska lexikon. I svenska akademins ordlista så
hänvisar man timing till tajming som är det svenska ordet och denna svenska lydelse har jag
försökt att använda, genomgående i mitt arbete då detta ord för mig är något mer värdeladdat
än engelskans timing som i mitt tycke mer låter som något som händer medan tajming mera
låter som att det verkligen är någon som tajmar/gör något, mera bokstavligen. I svenska
akademiens ordlista betyder tajming att tidsmässigt anpassa eller samordna, alternativt välja
tidpunkten för något8. Oxford Advanced Learner’s Dictionary beskriver Timing som: en
handling man väljer när något händer, en speciell tid eller tidsperiod när något händer eller är
planerat och skickligheten att göra något i exakt rätt tid9. De två sista engelska tolkningarna
av timing passar enligt mig, som hand i handske i mina planer för detta arbete. Jag har försökt
att visa eller i vart fall belysa att timing är ett passande begrepp inom såväl marknadsföring
som organisation och dess teoribildning. Jag ser det som omöjligt för en organisation att vara
skicklig och göra något i exakt rätt tid, om det som skall göras inte organiseras på rätt sätt.
Inom marknadsföring kan exakt i rätt tid ha väldigt stor betydelse och i fel tid eller för sent
kan för vissa organisationer bli förödande. Efter noga övervägande har jag lämnat tajming och
låter engelskans timing få ordet i detta arbete.

Timing som filosofiskt begrepp kan leda till språkliga tolkningar och enligt ovan beskrivs
svensk och engelsk tolkning av begreppet, där det svenska handlar om en form av relation
mellan två attribut, medan den engelska dessutom har med en icke påverkbar betydelse av
begreppet enligt ovan ”en speciell tid eller tidsperiod när något händer”. Timing kan då tolkas
som en händelse som sker av sig själv och då som något som berörda måste anpassa sig till i
efterhand eller i samtiden. Just detta har jag stött på i engelska timingrelaterade artiklar. Att
timing beskrivs som en händelse inte en aktion och i förlängningen, skulle man då kunna
påstå att agerande i efterhand blir en sorts timing av timingen.

1.3 Frågeställningar och problemdiskussion

Frågorna blir många och jag har valt att inte begränsa arbetet till en kärnfråga, då jag under
arbetets gång konstaterat att timing är ett begrepp med många ansatser och perspektiv att ta
hänsyn till och för att bygga en helhet krävs frågeställningar från flera vinklar för att redovisa
en rättvisande bild och ett helhetsresonemang kring begreppets betydelse för organisationer
och dess marknadsföring. Följande frågor har legat som grund i mina försök att ringa in en
början till helhetsbild av begreppet timing.

8 Svenska Akademien 1986 11 upplagan, sjätte tryckningen
9

Oxford Advanced Learner’s Dictionary 7th edition (2005)
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 Är timing ett försummat viktigt begrepp inom organisation och marknadsföring och
hur skall jag i så fall påvisa detta?

 När och i vilka situationer passar det att använda uttrycket timing?
 På vilket sätt kan timing som begrepp bidra till förtydliganden eller förklaringar till

skeenden i kontexter inom marknadsföring och organisation?
 Når de få, som använder begreppet timing i sina teorier fram med sitt budskap och

hade dessa lyckats utan att nämna denna lydelse?
 Går det att koppla ihop teorier skapade av timinganvändare med teorier i befintlig

organisations- och marknadsföringslitteratur?

I litteraturen är timing inom mina två valda områden så gott som obefintlig och därför har
information sökts genom andra källor och då främst i vetenskapliga artiklar eller rapporter.
I vetenskapliga artiklar står ofta att läsa att, allt handlar om timing, eller så sägs i vart fall att
det är viktigt med timing. Uttrycket finns ofta med, men där stannar ofta författarna och det
verkar som de bara lånar in ordet för att de passar bra i en mening. Ofta nämns timing, men
sällan eller i det närmaste aldrig, utvecklas uttrycket längre. Ofta styr författarna diskussionen,
mot att i stället, bara handla om strategier för företag. Om läget var sådan att dagens
marknadsföringsteorier beskrivs på samma sätt som idag, men att andra lydelser än strategi
användes och att läsare ändå fick samma helhetsbild, skulle då intressegrupper i ämnet höja på
ögonbrynen, om jag eller någon annan skulle komma att påstå, att det författarna beskriver
handlar om strategier? Skulle någon höja på ögonbrynen om jag eller någon annan, nu påstår
att mycket inom strategiteori handlar om timing och att strategiteoretiker helt enkelt missat
detta uttryck? Ett uttryck som skulle kunna ge ytterligare substans i framtida strategibildning.

Jag har med denna uppsats försökt svara på om timing är ett försummat viktigt begrepp eller
om begreppet snarare, som läget är just nu, inte förtjänar utrymme i litteraturen. Det senare
blir nog svaret om man läser världens mest använda litteratur inom marknadsföring Philip
Kotlers ”Principles of Marketing”, där jag räknat ordet timing vid tre förekomster10. Jag har i
mina marknadsföringskurser vid Högskolan i Gävle använt Kotler och David A. Aakers
”Strategic Market Management” och Aaker nämner inte ens ordet timing i sin bok11. Tiden
snurrar bevisligen fortare och fortare och då menar jag inte själva visarna i uren, utan alla
ständiga tidsjaganden och effektiviseringar som gör att vi gör ”allting” snabbare och
förhoppningsvis mer effektivt. Jag har i detta arbete ställt frågan i första hand till mig själv om
timing som begrepp och fenomen kan komma att få ökad betydelse i framtidens teoribildning?
Ovan välkända författare använder sig av tidsuttryck och tidsaspekter som jag senare kommer
påstå handlar om timing.

Timing är ett filosofiskt begrepp enligt min handledare Lars Torsten Eriksson och detta för
mina tankar till kultur som också anses som ett sådant. Kultur används vitt och brett och väl
så slentrianmässigt enligt Mats Alvesson som enligt mig, är av den bestämda uppfattningen
att kultur är ett värdeladdat uttryck som skall användas med respekt och omsorg12. Jag vill
inte jämföra kultur mot timing, men jag tycker att timing så väl som kultur används, ibland
slentrianmässigt och kan därför leda in läsare på fel spår gällande uttryckets rätta betydelse.
Att Alvesson skrivit en hel bok om kultur och att jag själv läst en hel kurs på C-nivå vid
Högskolan i Gävle som fokuserade på samma ämne, har hjälpt mig en hel del på traven när

10 Kotler Philip m fl, Principles of Marketing Third European Edition 2002
11 Aaker A. David Strategic Market Management Sixth Edition 2001
12 Alvesson Mats Organisationskultur och ledning 2001 s. 8-14, 28-29 och 149-150
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det gäller att fokusera kring en enda lydelse som kan betyda så mycket mer än själva ordet i
sig. Huvudproblemet i detta arbete blev just detta, att försöka förstå begreppets och dess
alternativa innebörder i sammanhang som rör organisations- och marknadsförings teorier.

1.4 Syfte

Att presentera en samlad bild av hur timing behandlas i litteraturen om organisationer och
marknadsföring i olika situationer och kontexter.

2 Metod
Denna studie har skett uteslutande genom analysering av sekundärdata och empiriska analyser
utförda av andra än mig. Det är i huvudsak vetenskapliga artiklar och rapporter som studerats
samt befintlig litteratur kring valda ämnen marknadsföring och organisation.

Jag lika lite som någon annan kan bestämma vad ordet timing betyder. Därför blir detta arbete
högt värdeladdat med personliga värderingar även om jag satsat stor möda på att göra allt för
att vara så objektiv som möjligt.

Själva problemet i mitt arbete, har varit att presentera en samlad bild av hur timing behandlas.
Grunden är befintlig organisations och marknadsföringslitteratur.

2.1 Informationsinsamling

Jag har bläddrat igenom den litteratur som var tillgänglig på marknadsförings- och
organisations- hyllorna i Högskolan i Gävles bibliotek. Letandet har skett genom sökande i
register och innehållsförteckningar utan att hitta mer än ett fåtal lydelser om timing.
Informationstekniken har hjälpt mig en hel del i mitt arbete och jag kan bara fantisera om hur
lite jag skulle ha funnit, om jag bara haft möjlighet att utnyttja olika bibliotek eller tvingats
köpa artiklar. Jag tackar Högskolan i Gävle som kostat på att öppna upp världens databaser så
att vi studenter kan söka gratis bland framförallt artiklar. Jag har sökt i alla Högskolan i
Gävles tillgängliga databaser som har kopplingar till flera av världens största sökmotorer
inom vetenskaplig litteratur. Internet har också utnyttjats till att söka litteratur skriven om
timing inom mina ramar enligt ovan. Resultatet av detta har varit näst intill fruktlöst, men
timing som begrepp är flitigt använt inom flertalet områden och återfinns inom stora mängder
annan litteratur, såsom inom musiken, sport, inlärning, undervisning, retorik, aktiehandel samt
i flertalet andliga aspekter. Att begreppet är vida spritt gör att jag känner en slags trygghet i att
uttrycket har ett värde och betydelse som har en plats även inom marknadsföring och
organisation. Jag har skummat igenom närmare hundra vetenskapliga artiklar och ca tjugo av
dessa har jag läst mera ingående. Åtta av alla lästa artiklar har jag valt att ha med i detta
arbete

2.2 Värdegrund- och kopplingsproblem

Det svåra i mina strävanden, att undersöka värdet och betydelsen av timingbegreppet har varit
att bryta ut den stora mängd av timingliknande uttryck och beskrivningar som återfinns inom
detta arbetes begränsade studie av teorier i litteraturen och sedan matcha detta med min
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egenhändigt byggda helhet kring timingbegreppet. Kotler snuddar vid begreppet där han tar
med detta i sin beskrivning av val av ”rätt” annonseringstillfällen13. Aaker, lämnar som jag
nämner i kapitel 1.3 begreppet helt utanför i sin bok. Är timing som begrepp otydligt och/eller
finns det bättre lydelser för att beskriva samma fenomen? Jag har försökt analysera, om dessa
två ovan nämnda välkända författare inom marknadsföring använder timing i sina teorier utan
att använda själva lydelsen. I min analys har jag två huvudspår och det är för det första att
analysera använd marknadsföringslitteratur i min egen utbildning det vill säga Kotler och
Aaker och deras timingliknande beskrivningar. För det andra, analysera områden där jag hittat
artikelämnen som fokuserar kring timingbegreppet och till sist försöker jag koppla ihop dessa
två till en helhet, där organisations resonemang följer med så att säga ”på köpet”. Alla
författare nämnda i detta arbete har med organisation som viktiga ingredienser i sina
teoribildningar. Problemet här har varit att artikelförfattarna har genomfört förhållandevis
smala undersökningar inom ett eller ett par smala områden i jämförelse med litteraturen som
spänner över en helhet som är svår att dela upp.

2.3 Avgränsningar

Jag har i min forskning, hittat den absoluta merparten av timingrelaterad litteratur och artiklar
kopplad till aktiehandel, där timing mäts mot ex. pressreleaser och hur dessa påverkar
aktiekurser. Jag har i detta arbete försökt framhäva andra dimensioner angående begreppet
timing och har därför fokuserat på timing av olika handlingar inom organisationer och hur
dessa påverkar densamma. Jag lämnar därmed aktiespekulation helt utanför i denna studie.
I introduktionen nämns Bodil Jönsson och hennes bok tio tankar om tid. Liknande litteratur
där författare fokuserar på olika tidsaspekter skulle i sig vara relevant att ha med i denna
studie, men har ändå lämnats utanför eftersom kopplingar till företagsekonomi ofta saknas.

Befintlig teori kring timing som begrepp är enligt mitt sökande så gott som obefintlig inom
ramen för organisation och marknadsföringsteori, detta har gjort arbetet särskilt intressant,
men mycket tidsödande då avsaknaden i litteraturen har gjort att sökandet har fått
koncentrerats till sökande i artiklar där utbudet är större men oftast finns timing bara med i
form av att lydelsen lånas in för att det passar i författarens sammanhang och som sagts
tidigare så är det få som utvecklar timing i ett vidare perspektiv. Trots allt har jag funnit vissa
områden där det forskats om timing och denna studie har begränsats till att kretsa kring
utvalda forskningsartiklar med nära anknytning till mitt valda ämne. Artiklarnas teorier och
diskussionsunderlag har sedan fungerat som grund, när jag försökt förtydliga timing-
begreppets värdegrunder.

Jag har begränsat studerad litteratur till den marknadsföringslitteratur jag själv fått använda i
kurserna Marknadsföring A och B: Philip Kotlers ”Principles of marketing” och Aakers
”Strategic Market Management”. Använd organisationslitteratur har begränsats till att inte,
som inom marknadsföring, försöka hitta hålen där timingbegreppet saknas, utan snarare som
en hjälp att beskriva hur timing av olika marknadsaktiviteter påverkar organisationer.

Artiklar använda i detta arbete är förhållandevis smala studier av timingrelaterade situationer
inom organisationer eller branscher. Jag har ur detta försökt sätta ihop en någorlunda början,
till en samlad värdegrund för timing som begrepp. Huvudämnen i mina utvalda artiklar, har
sammanfattats enligt följande:

13 Kotler Philip m fl, Principles of Marketing Third European Edition 2002 s. 674
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 Timing vid uppköp av företag eller vid lansering av ny teknologi
 Timing vid inträde på nya marknader
 Timing av inträde i nya marknadssegment
 Timing av ovan nämnda punkter sker olika beroende på bransch, företagsstorlek

och/eller ekonomisk styrka och/eller teknologisk styrka.
 Återhållsam utveckling över tiden genom strategiska allianser och en form av

”inlåsning” av övriga aktörer sker inom dessa allianser och/eller av nära
samarbetspartners. En unik möjlighet till timing på egna villkor, genom en
monopolistisk situation. Artikeln bakom denna punkt handlar om Intel och här måste
tilläggas att författaren inte en enda gång använder begreppet timing utan det är jag
som kommer att påstå att detta handlar om timing. Författaren beskriver
helhetsbetydelsen av rubriken i artikeln, som ”en belysning av tidsanpassad
evolutionstakt”14, vilket jag har tolkat med ett ord, timing.

2.4 Källkritik och mitt vetenskapliga förhållningssätt

Eftersom jag arbetat med detta arbete ensam måste jag göra läsaren uppmärksammad på att
jag kan ha valt områden kring timing som passar mig och att jag mycket väl, kan ha missat
områden där begreppet har liknande relevans. (Jag har fått jobba hårt med mig själv att inte
försöka överbevisa begreppet timings betydelse eller värde, vilket i ärlighetens namn kan
innebära att vissa kan se detta arbete som aningen subjektivt.)

Källorna hänvisar till varandra i olika grad och det finns tolkningar där en författare tolkar en
annan författares arbete och att jag vid ett par tillfällen tolkar tolkningarna, gör att ett
varnande finger bör höjas för att det ursprungliga budskapet kan ha urvattnats. Jag har en
förhoppning att det också kan lämnas öppet, att mina tolkningar kan ge en ökad förståelse och
relevans i den samlade bilden av begreppet timing, som jag här försöker förmedla.

Mitt vetenskapliga förhållningssätt har varit att pröva om timing är ett viktigt begrepp inom
organisations och/eller marknadsföringsteori. Jag har forskat med kritiska ögon och hela tiden
varit inställd på att måsta förkasta tanken att timing är ett viktigt begrepp överhuvudtaget eller
eventuellt bara viktigt inom ett av mina fokusområden. Jag har tvingats förhålla mig till det
faktum att jag inte kunnat uppbringa någon studie som ens är i närheten av att beskriva själva
begreppet timing. Dessutom är begreppet sparsmakat både inom organisations- och
marknadsföringsteori. Framtiden och förhoppningsvis vidare forskning får utvisa om
begreppet timing förtjänar mer uppmärksamhet. Jag har funnit många gemensamma nämnare
kring begreppet timing (som beskrivs närmare i kapitel 4.3) såväl inom organisations- och
marknadsföringslära och har utifrån detta försökt att väva samman en vettig grund att bygga
vidare på. När det gäller begreppet timing så har i vart fall jag, kommit fram till att det inte
går att begränsa studien till enbart organisations- eller marknadsföringsteori.

Arbetet bygger på att på ett trovärdigt sätt öka förståelse för begreppet timing och beskriva
vettiga sammanhang mellan organisations- och marknadsföringslitteraturen men också mellan
empiri, forskning/teorier där timing som begrepp använts flitigt (av någon anledning) men
sällan förtydligas av mina nämnda författare. Jag har därför tagit rollen att just förtydliga
begreppet.

14
Burgelman Robert A. Stategy as Vector and the Inertia of Co evolutionary Lock-in: 2002 s. 327
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Det kan säkert ifrågasättas att jag generaliserar, genom att skapa en modell (se kapitel 5) som
i sammanhang som rör timing, kan fungera både inom organisations- och
marknadsföringslära. Svaret hoppas jag kan komma genom ytterligare forskning i ämnet.

3 Teori
Teorier kring timing har jag delat upp i fyra kategorier där varje rubrik beskriver mina utvalda
författares syn på timing i olika situationer. Dessa fyra kategorier har valts ut som viktiga
teorier, dels för att flera av detta arbetes nämnda artikelförfattare berör teorierna på liknande
sätt och dels för att flera av dem hänvisar till varandras teorier. Enigheten är dock i varierande
grad och den fjärde och sista kategorin tar särskilt upp svårigheten att generalisera när det
gäller timing.

Språkliga aspekter har jag valt att inte upprepa här vilka återfinns i avsnittet 1.2

3.1 Timing av entré på marknader

Tidsval för entré på marknader, ses som en av huvudsakerna till att lansering av en ny produkt
eller tjänst blir en succé alternativt ett misslyckande. Möjligheter och risker påverkas i hög
grad av ekonomiska svängningar i konjunkturen, förändringar i kunders preferenser samt
olika i branschers livscykler. Beslut att göra entré bör ske i timing med noga övervägande av
risker, som att göra för tidig entré innan marknaden är mogen eller för sen entré där
möjligheten missas till någon annans fördel.15

Lilien och Yoon talar om att timingen av en marknadsentré är såväl ett kvantitativt, taktiskt
beslut som ett kvalitativt strategiskt beslut där själva beslutet handlar om att antingen vara
pionjär på marknaden, en tidig efterföljare eller alternativt en sen aktör in på marknaden. Det
kvantitativa beslutet adresseras typiskt entré- tids problem där den stora frågan är när tiden är
mogen? Det kvalitativa handlar mer om ett entré- strategiskt beslut.16

W.T. Robinson och C. Fornell and M. Sullivan talar om det ”öppna fönstret” som tenderar att
vara öppet vid olika tidpunkter för olika entrétyper och att detta också ofta kan leda till att
företag kan ha tur (fönstret blåser upp) genom situationsspecifika faktorer som graden av
innovationens betydelse, tillgängliga distributionskanaler och förväntade konkurrens-
reaktioner. 17

Robinson m.fl. delar in olika strategier inför en entré på marknaden enligt följande:

15 Gary L. Lilien och Eunsang Yoon 1990 s.568
16 Ibid. s.568.
17 Robinson William T. Fornell Claes, Sullivan Mary 1992 s.615
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 Pionjärer
Är de som är först ut på marknaden och då menar de, den aktör som är först med att ha
betydelse för den framväxande nya marknaden och räknar därmed bort små första
aktörer som över tiden är ”betydelselösa”18. Pionjärer är ofta de som sätter standarden
i branschen19.

 Tidiga efterföljare
Är de som gör entré i en fortsatt växande marknad och ofta är dessa giganter på
närliggande branscher som väntat för att undvika risktagande.20

 Aktörer som gör sen entré
Är de som gör entré i ett mer etablerat marknadsläge är ofta de som har stor
upparbetad marknadsbearbetningskunskap.21

3.1.1 Pionjärer

Är de som först etablerar sig på marknaden och skapar de första barriärer som efterföljare
måste bryta igenom för att kunna delta i konkurrensen och detta kan då anses som en fördel
och ett försprång. Utan att peka ut just pionjärerna, menar Lilien och Yoon att de tidiga
aktörerna ofta når högre marknadsandelar och så även långsiktigt. Andra fördelar kan vara att
produkter som förknippas med den första aktören på marknaden, tenderar att bli den
föredragna, samt att viljan att betala mer för ursprungsprodukter framför andra nya produkter
ofta är större . På kostnadssidan tenderar produktionskostnader att bli lägre för pionjärer än
för senare entréer, den så kallade kostnadskurvans effekt (effektivare produktion med tiden
genom rutin och ökad produktion ger lägre styckekostnad per styck) ökar vinstpotentialen
genom dessa kostnadsfördelar. Pionjären måste dock bära de flesta kostnader och risker med
att utveckla produkten och ta den till marknaden.22

David A. Aaker redovisar i sin bok Strategic Market Management, två olika undersökningar
gällande pionjärföretags marknadsandelar där den ena visade att pionjärer når i snitt 29 %
marknadsandel. Detta ställer han emot en annan undersökning som även räknar med de
företag som inte överlevt pionjärstadiet och då blir bilden en helt annan: 50 % av
pionjärföretagen klarar sig inte och de som överlever når bara 19 % marknadsandel. Aaker
menar att det är klart och tydligt att en ”pionjär utan resurser och förmåga att förverkliga en
idé kan vara sårbar”.23

Robinson m.fl. fann i sin undersökning, det för dem förvånade resultatet att ökade finansiella
färdigheter är signifikativt med ökad trolighet att dessa också blir först ut på marknaden. De
menar att finansorienterade företag brukar kritiseras för sin kortsiktighet och detta ställt mot
att pionjärskap på nya marknader vanligtvis kräver långsiktig inställning är det som
förvånar.24

18 Robinson William T. Fornell Claes, Sullivan Mary 1992 s.615
19 Ibid. s.612
20 Ibid. s.612, 615
21 Ibid. s.611, 615
22 Gary L. Lilien och Eunsang Yoon 1990 s.569, 571
23 Aaker A. David Strategic Market Management Sixth Edition 2001 s.187
24 Robinson Wiliam T. Fornell Claes, Sullivan Mary 1992 s.618-619
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3.1.2 Tidiga efterföljare

Följer efter pionjären först när det visar sig att denne varit rätt ute och efterfrågan är
existerande, Lilien och Yoon pekar i detta sammanhang på empiriska rapporter, som visar att
de som är tidiga in på en ny marknad också belönas med högre marknadsandel25. Efterföljare
bygger på entré barriärerna som hindrar ytterligare aktörer. Ett sätt att komma över dessa och
in på marknaden kan vara att uppköp sker av en befintlig aktör. Detta kan då ses som en
genväg in på marknaden enligt Robinson m.fl. De fortsätter utan att ge svaret på vad som är
effektivast eller bäst, att resonera om uppköp passar bättre för en tidig efterföljare eller för
sena entréer, där den första kan dra fördel genom snabb access till marknaden, men också att
de senare kan dra fördel av att undvika höga entrébarriärer. Robinson m.fl. lämnar öppet för
empirin, om entré via uppköp sker oftare av tidiga efterföljare eller de som gör senare entré.26

Aaker beskriver de tidiga efterföljare, som också tidigt når en marknadsledande position tidigt
i produktlivscykeln, som mer framgångsrika företag. I och med denna position så når dessa
nästan tre gånger så hög marknadsandel i jämförelse med pionjärer.27

Alfred G. Warner och James F. Fairbank beskriver timing vid uppköp av företag där man talar
om uppköp som representerar möjlighetsinvesteringar. Uppköparna är ofta tidiga uppköpare
som besitter upparbetad expertis att integrera uppköpta bolag in i den egna organisationen
författarna nämner också ett citat från en medarbetare på Cisco som menar att deras
uppköpsstrategi döpts till A&D, ”Acquisition and Development” (uppköp och utveckling).28

Uppköp kan styras av att köparen vill minska sin osäkerhet gällande teknik och detta kan då
ske genom att det förvärvade företaget har förväntad fungerande teknologi eller att det finns
ett patent i en standardbaserad bransch att förvärva. I det senare exemplet skall tilläggas att
patentet i sig självt inte är det viktiga utan snarare den underliggande kompetensen kring
patentet. Patent ses som en merit i uppköpssammanhang och författarna finner att, oavsett om
det uppköpande företaget innehar relevant teknisk kunskap eller inte så kommer företag med
patent att köpas upp, före de företag som saknar detsamma. Författarna fick också stöd i sin
undersökning för att företag utan relevant tekniskt kunnande tenderar att göra uppköp och då
innan en standard har satts. Detta kan ses som en form av att gena, för att hinna upp
marknadsutvecklingen. Författarna poängterar att egen utveckling bör betala sig bäst, men att
då måste aktörerna också balansera möjligheterna till den stora vinsten, mot risken att komma
sent till marknaden eller i värsta fall, ett totalt misslyckande. Uppköpares anledningar kan
vara varierande och författarna pekar på ytterligare en som kan vara en möjlig anledning och
det är uppköp i förekommande syfte, där man hindrar annan från att köpa det förvärvade
företaget.29

Warner och Fairbank noterar ett par viktiga skillnader i uppköpssammanhang i sin
undersökning. De fann starka uppköpssamband mellan företag som har samarbete på lika
villkor, medan samarbeten i ojämlika förhållanden, inte hade något samband gällande
uppköp.30

25 Gary L. Lilien och Eunsang Yoon 1990 s.571
26 Robinson Wiliam T. Fornell Claes, Sullivan Mary 1992 s.612
27 Aaker A. David Strategic Market Management Sixth Edition 2001 s.187
28 Warner Alfred G. Fairbank James F. Steensma H. Kevin 2006 s.293-294
29 Ibid. s. 285-286, 288, 290, 292-294
30 Ibid. s. 290
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3.1.3 Aktörer som gör sen entré

Lilien och Yoon beskriver sena aktörers karaktärsdrag som att dessa satsar på, bred
marknadsföring eller försöker prisa sina produkter ”rätt”, alternativt satsar sitt krut på
marknadsundersökningar och design för att tillfredsställa behov i särskilda segment inom
branschen.31

Ökad marknadsskicklighet och marknadsföringsskicklighet ökar troligheten för sena entréer
medan företag som är dotterbolag till ett större företag så minskar samma trolighet i grad av
storlek på modern, enligt Robinson m.fl.32

Avslutningsvis summeras, de tre ovan nämnda timing strategier av Lilien och Yoon enligt
följande; pionjärer återfinns i introduktionsstadiet, ”follow-the leader” i den tidiga tillväxten,
segmentsaktörer agerar i den senare tillväxtfasen och ”me too” är de aktörer som väljer att gå
in i mognadsfasen för branschen. Alla dessa kan göra succé oavsett metod, men det krävs
olika förmåga enligt ovan resonemang, för var och en av timingstrategierna.33

Robinson m.fl. summerar på liknande sätt dessa tre olika strategier eller ”naturliga” stadier i
utvecklingen som: att olika grad av marknadsskicklighet råder samt att resursprofilernas
utseende för de inblandade parterna, påverkar timingen i förhållande till dessa olika stadier.34

3.2 Branschledares entrétiming på framväxande submarknader

Branschledares (Will Mitchell använder det engelska ordet ”incumbent” som jag valt att
översätta till branschledare, bör i sammanhanget förtydligas med att dessa också är särskilt
stora eller dominanta i sitt segment det vill säga har stort inflytande på marknaden) timing av
inträde på nya framväxande submarknader beror i stort på incitament av att antingen ta en
tidig stark position, alternativt vänta och se hur den nya marknadens osäkerheter utvecklar
sig.35

”hur incitamenten varierar är en intrigerfylld, teoretisk och empirisk fråga” 36

Påverkansfaktorer eller incitament till entrétiming kan vara, hot mot egna basprodukter,
rivalitet i branschen eller att den egna organisationens upparbetade styrka passar att utnyttjas
för att ta initiativ i den nya framväxande marknaden. Mitchell fortsätter att rada upp
påverkansfaktorer som exempel, hur enkelt en produkt kan imiteras, antalet konkurrerande
företag på marknaden samt troligheten att konkurrenter kan lansera en produkt eller tjänst
succéartat.37

Om det är flera företag som kan utveckla och marknadsföra en ny produkt som inte är
kopierbar så tenderar det bli kapplöpning om att vara först eftersom vinnaren kommer att
dominera marknaden för denna nya produkt. Är det i stället så att en ny produkt är lättimiterad
så tenderar aktörerna att inte utveckla produkten i initialskedet för att undvika risken att

31 Gary L. Lilien och Eunsang Yoon 1990 s.571-573
32 Robinson William T. Fornell Claes, Sullivan Mary 1992 s.622
33 Ibid. s.571
34 Ibid. s.622
35 Mitchell Will 1989 s.208
36 Ibid. s.209
37 Ibid. s.208,210
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efterföljarna kan dra nytta av initiativtagarens investeringar. Imiterbarhet är en sak men att
imitera, utveckla eller förfina produkten och sedan ta den till marknaden är en helt annan, där
distribution, marknadsföring och organisatoriska system måste fungera för en lyckad entré på
den nya marknaden. Vanligast bland branschledare är inte att vara först utan snarare följa efter
i olika grad. Valet ofta står mellan undvikande av att skära i befintlig omsättning mot att ge
sig in i konkurrens med det nya som då måste ge mer total omsättning och vinst, eftersom det
nya troligen tar andelar av befintlig verksamhets omsättning och vinst. Om det finns få
dominerande ledare i branschen kan parallellt agerande leda till senareläggning av entré för
alla deltagare i konkurrensen.38

Riskaversion är också en betydande orsak till sena entréer bland branschledare och enligt
Mitchell, så har dessa ofta mer att förlora än nykomlingar genom att de redan är etablerade i
branschen och krävs det då stora investeringar som stör gamla mönster, så ses detta som ett
stort risktagande för vissa och därmed kan undvikande beteenden förekomma bland dessa
stora aktörer.39

Mitchell talar om ”strukturellt återhållsamhet” där starka band mellan organisationer kan leda
till sent agerande, vilket gynnar alla dessa parter eftersom de kan behålla sina organisationer
intakta och slipper omorganisera sig inför det nya. Detta kan vara en förklaring till att de
tidigaste aktörerna på nya submarknader ofta tenderar att vara nykomlingar i branschen.40

Mitchell summerar ovan nämnda anledningar till återhållsamhet inom storföretagen som
också har en branschledande ställning, att göra entré på nya submarknader med två enlig
honom viktiga inaktivitetsargument. För det första, tveksamhet att kannibalisera på den egna
upparbetade marknaden och för det andra, organisationers riskaversion. Detta till trots så är
ibland branschledare först eller åtminstone väldigt tidiga ut på marknaden och detta kan ha
flera förklaringar. En är, att snabbhet kan förklaras genom att det nya segmentet överlappas av
ett företags baskapacitet vilket leder till att organisationen kan vara redo i ett extra tidigt
skede. Andra orsaker som pekas ut är antalet andra potentiella aktörer som kan tänkas gå in i
det nya, samt konkurrenstrycket bland dessa kan öka pressen på produktutveckling. Även
agerande i förekommande syfte där marknaden till viss grad beslagtas, kan påverka företags
entrétiming Antingen gör företag entré för att hindra andra från att våga göra entré eller
alternativt så stressas de att göra entré för att inte konkurrenter skall hinna före, med just en
förekommande entré. Beskrivningar på slutet handlar här mycket om tidspress men Mitchell
påpekar att spridningen gällande entrétiming bland aktörer på den studerade marknaden var
stor och i vissa fall väntade vissa av dessa 10 år med att göra entré på den framväxande
submarknaden.41

Mitchells teorier enligt ovan är slutsatser gjorda i en empirisk undersökning av olika segment
inom röntgen- och ultraljudsindustrin och då främst branschledares aktion på marknaden och
nytillkomna submarknader. Mitchell beskriver karaktärsdragen av branschen som helhet:

38 Mitchell Will 1989 s.210-211
39 Ibid. s.211
40 Ibid.
41 Ibid. s.212, 216
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 Teknik och marknadsosäkerhet har varit hög i varje framväxande submarknad. Stora
investeringar har krävts i idiosynkratiska förändringar av både fabriker och
organisationer, för att klara framställning av den nya varan, detta har gällt även
etablerade storföretag på marknaden.42

 Flertalet av marknadens aktörer har så pass hög grad av kunskap och teknisk
kompetens för att kunna imitera nytillkommen teknik. (inte ens patent har förhindrat
imitation) Tryggheten för branschernas ledare, det vill säga vetskapen om att förr eller
senare klara av att imitera ny teknik, har gjort att denna bransch präglats av starka
incitament att vänta, med entréer.43

 Viktig branschegenskap har också varit att de som gör entréer har måst visa upp mer
än bara en ny kvalitetsprodukt. Tidigare rykte om sig, spelar en stor roll i denna
bransch där servicenätverk och specialiserad distribution väger tungt hos köpande
organisationer som sjukhus eller läkarmottagningar. Sådant rykte eller upparbetade
system har varit omöjligt för nykomlingar att snabbt svara upp emot. Specialiserade
tillgångar samlade inom röntgenbranschen är det rykte, distributionssystem och
servicenätverk organisationer har upparbetat.44

3.3 Timing av ny teknik till marknader

Heidrun C. Hoppe hävdar att adoption av ny teknik är i huvudsak allt annat än ögonblicklig
och tar utvecklingen av syrgasbaserade smältugnar (BOF; Basic Oxygen Furnace) år 1949
som exempel. Där det i USA tog ända fram till år 1964 innan den första pionjären startade sin
verksamhet. År 1968 producerades endast 12,2% med denna teknik och så sent som 1980
hade produktionsandelen ökat till 80 %.45

Hoppe beskriver olika faktorer som påverkar adoptionstimingen av ny teknik och utgår till
stora delar i sina resonemang från spelteoretiska synsätt och mätningar. Hoppe har två
huvudkategorier som diskuteras och dessa är; osäkerheten kring nya teknologiers
”ankomstdatum” samt värden på dessa och/eller strategisk interaktion på
produktmarknaden.46

En sen adoption av ny teknologi eller en fördröjning av densamma kan bero på osäkerhet
kring värderingar av den nya tekniken och om det nya skall kunna ge goda vinster.
Marknadskrafter mellan utbud och efterfrågan inverkar, till exempel kan det råda
förväntningar på marknaden att produktionskostnaderna skall sjunka. Finns det möjlighet att
skingra tvivel eller osäkerhet genom att samla information om värdet på det nya och kring den
eventuellt bättre nya teknologin, så skapas incitament att senarelägga adoption genom att
invänta erfarenhet från andra adopterare som tillåts agera först.47

Strategisk interaktion mellan marknadens parter och dess rivalitet beskriver Hoppe som ett
spel om timingen, där första adopteraren avslöjar den sanna kvalitén på den nya tekniken, som
sedan är öppen för analys för andra företag. Vidare ges exempel där endast två aktörer agerar

42 Mitchell Will 1989 s.215
43 Ibid. s.215, 226
44 Ibid. s.215
45 Hoppe Heidrun C. 2002 s.56-57
46 Ibid. s.57
47 Ibid. s.57,59
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och där den ena kliver av, så blir den kvarvarande mindre benägen att adoptera ny teknik, i
jämförelse med när de båda finns på marknaden. Detta torde gälla bara om situationen är
sådan att det är fördelaktigare att vänta på att andra skall testa ny teknik eller där det råder
klar fördel, av att komma som en efterföljande aktör till marknaden. Om det finns en klar
”first mover” fördel så skriver Hoppe, att företag i monopolistiska situationer agerar i större
utsträckning än de i duopolistisk situation i och med att den senare kategorin har högre
trösklar till marknaden än den monopolistiska.48

Hoppe radar upp påverkansfaktorer gällande organisationers val av timing inom sina två
huvudgrupper. Här följer några viktiga exempel.

 De som åtnjutit en effektiv ”learning by doing”49 effekt (kunskap och effektivitet
genom erfarenhet), där kostnadseffektiviseringar nåtts på den teknik som använts
historiskt, ser det inte alltid som fördelaktigt att byta till ny teknik och därmed skapas
barriärer som kan hindra adoption av ny teknik.50

 I nätverkssammanhang beror värdet av adoption i huvudsak på antalet andra
adopterare och därför kan det skapas ett incitament att vänta tills andra mer angelägna
aktörer agerar. I nätverksstrategier så är det inte lönsamt om en part agerar på egen
hand.51

 Företag som i förväg inte kan ta på sig ansvaret eller räkna hem möjligheten att på ett
ansvarsfyllt sätt mot marknaden genomföra nästa steg efter exempelvis ett
pionjärskap, tappar eventuellt upparbetad fördel av att vara först.52

 Snabbheten i reaktion till ny teknik hävdas vara i positiv relation till storlek på
företag.53

3.4 Branschskillnader gällande timingbeslut på marknader

Schoenecker Timothy S. Cooper Arnold C. beskriver hur själva entrétimingsbeslutet har ett
stort värde i strategibildning. Frågor som, varför och när entréer sker, menar de har fått
relativt lite uppmärksamhet i litteraturen. De har studerat skillnader mellan och inom
branscher, gällande entrétiming och vilka attribut, resurser och fördelar som kan skilja sig
åt.54

Schoenecker m.fl. tror att sambandet mellan företags resurser och organisationella attribut är
starkast i branscher gällande entrétiming där det råder en klar fördel av att vara först ut på
marknaden (first mover advantage). En annan viktig timingpåverkande egenskap som
författarna lyfter fram är företags delaktighet på en marknad som hotas av en närliggande ny
marknad. Själva hotet utgörs då av nya produkter eller ny teknologi som påverkar företags
entrétiming till den nya hotande marknaden. Vid hot från en ny framväxande marknad där stor
del av ett företags affärsområdesbas hotas, så kan företag tveka att kannibalisera på sin
existerande marknad som ett engagemang i den nya marknaden kan innebära. Här menar

48 Hoppe Heidrun C. 2002 s.62, 69-70.
49 http://sv.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
50 Hoppe Heidrun C. 2002 s.57
51 Ibid. s.58
52 Ibid. s.64
53 Ibid. s.58
54 Schoenecker Timothy S. Cooper Arnold C. 1998
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författarna att det är lättare att fatta ett entrébeslut, för företag som verkar i en närliggande
bransch till den nya och att det sker särskilt fort, om de ser sin nuvarande bransch hotas. Entré
sker härmed tidigt och detta för att skydda avkastning och/eller genom önskan att dra fördel
av en redan upparbetad organisation, även om det i viss grad sker på bekostnad av
kannibalisering av egna upparbetade affärsområden. Författarna fick stöd för detta i sin
undersökning gällande minidatabranschen men fann inget samband med ovan resonemang om
entrétiming i PC-branschen.55

Schoenecker m.fl. ställer frågan varför branschskillnader påverkar entrétiming och de pekar
på undersökningar som redovisar teorier kring detta genom att redovisa för och nackdelar med
att vara först. Fördelar av att vara först härstammar från tre källor, ”teknologiskt ledarskap,
(erfarenhetskurvan; patent och imiterbar teknologi) förekommande aktion med knappa
tillgångar, och byteskostnader”. Nackdelar med att vara först kan vara, efterföljares potential
att gratisåka på pionjärinvesteringar, osäkerhet kring val av eventuell dominerande design på
slutprodukt eller osäkerhet kring gällande teknologi eller kunders behov efter det att pionjärer
gjort entré.56

Schoenecker m.fl. redovisar exempel på ovan resonemang där två av dataindustrins branscher
jämförs; minidatorbranschen och PC-branschen som enligt författarna har signifikativa
skillnader. Författarna påvisar skillnader i fördelar av att vara först ut på marknaden (first
mover advantage) mellan dessa båda branscher. Minidatabranschen präglas av större fördelar
av att vara just först, genom att det råder större byteskostnader för branschens kunder, genom
hårdvaruinkompatibilitet mellan olika leverantörer samt nedlagd tid för användarträning och
gjorda anpassningar till den egna organisationens. Det är därför högst troligt att kunder som
väl köpt ett system av en leverantör, inte gärna byter leverantör när systemet behöver
uppgraderas. En form av inlåsningseffekt uppnås, av kunder inom minidatabranschen och
denna effekt var särskilt stor i branschens tidiga stadium, då inkompatibilitet av mjukvara
mellan olika system var rådande. Tvärt om är det i PC-branschen där mjukvaru-
kompatibiliteten är hög och maskinvaran eller hårdvaran är i stort sett densamma och därmed
blir byteskostnaden mellan leverantörer inom denna bransch försumbara. Schoenecker m.fl.
stärker sin tes enligt ovan resonemang och redovisar uttalanden från olika branschexperter
som deltagit i en undersökning. Dessa experter uttalade sig i frågan om fördelar av att vara
först ut på marknaden och enligt dem så hade minidatabranschen större fördelar än PC-
branschen att skapa byteskostnader för sina kunder och likställde denna fördel, med fördelen
av att vara först ut. PC-branschen hade enligt experterna högre grad av osäkerhet kring ny
teknologi och därmed kan det råda en nackdel att vara först ut på marknaden i denna
bransch.57

Schoenecker m.fl. fortsätter med fler exempel på branschskillnader gällande fördelar av att
vara först ut på marknader och använder sig av mätningar från entréstadium och den senare
marknadsandel som uppnåtts. Här fann de ett klart samband med högre marknadsandel och
tidig entré inom mini-databranschen, men inget samband i PC-branschen. 58

Schoenecker m.fl. summerar sin undersökning med att konstatera, att största försiktighet bör
råda när det gäller att generalisera över branschgränser då det gäller entrétiming. Deras för
egen del mest slående undersökningsresultat, var att de fann enorma skillnader mellan de två

55 Schoenecker Timothy S. Cooper Arnold C. 1998 s.1129, 1130-1131, 1139.
56 Ibid. s.1131
57 Ibid. s.1133-1134
58 Ibid. s.1134
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ovan nämnda branscher. Ett annat fenomen som författarna tyckte var anmärkningsvärt var att
i stora företag så tar ofta styrkan och snabbheten ut byråkratin som vanligtvis ses som något
bromsande inom storföretagen.59

Bürgel Oliver, Fier Andreas, Licht Georg och Murray Gordon har studerat skillnader mellan
länder och deras geografiska lägen som variabler som kan påverka entrétiming vid
internationalisering och de ger som exempel att Tyskland som har nära band med Österrike
både språkligt och geografiskt, inte behöver göra nämnvärda förändringar i manualer och
detta ses då som ett naturligt incitament, till att våga ta det första steget i en organisations
internationalisering.60

Bürgel m.fl. pekar också på branschskillnader som kan styra entrétiming där vissa branscher
som kräver högre grad av investeringar i organisation och immateriella tillgångar i ett nytt
land, tenderar att kännetecknas av senare internationalisering. Som exempel ges
konsumentprodukter som karaktäriseras av en större organisationsvolym och där
representation i landet, närhet till kund och olika former av distributionssystem krävs till
skillnad från vissa andra branscher som bara behöver leverera varor till en eller ett par större
kunder per land.61

4 Analys och diskussion
Detta kapitel har jag ägnat åt att försöka hitta vettiga samband mellan valda teorier och den
utvalda litteraturen i mina begränsningar för detta arbete. Jag kommunicerar min syn på hur
begreppet timing kan förtydligas och eventuellt till och med rättfärdigas i denna jämförelse.

I min analys av timingbegreppet har jag medvetet använt ett i detta sammanhang, ovanligt
brett perspektiv när jag analyserat såväl marknadsförings- som organisations- teori, som var
för sig, är enorma områden att utforska, men det intressanta här är att jag på resans gång fått
känslan av att båda dessa områden behöver komma varandra närmare åtminstone i timing
sammanhang. Vid analyserandet har jag i första hand fokuserat mig kring timing som begrepp
inom strategibildning. Jag har analyserat mina utvalda författares undersökningsresultat, deras
synsätt som varit gemensamma och de som varit motsägande samt sammanställt detta som ett
diskussionsunderlag. I denna sammanställning ingår även författare som inte talar om timing i
sina beskrivningar. Jag har ansett att det som beskrivs, i stor utsträckning handlar om timing
och har därför inte uteslutit dessa författare.

Flertalet gemensamma beröringspunkter har hittats bland timingförfattare som citeras i detta
arbete och jag har fastnat för hur absoluta merparten av dessa, beskriver hur turen är med i
spelet om timing och har därför gett tur som begrepp eller ingrediens en plats i denna timing
studie.

Marknadsföringsgurus har mycket organisation i sina beskrivningar och organisations-
litteratur talar ofta om att själva organisationens fördelar bör användas i organisationers
marknadsföring. Refererade artiklar i detta arbete har alla gemensamt att de kopplar ihop
organisation med aktioner på marknader. Mitt sammanställda material har analyserats med

59 Schoenecker Timothy S. Cooper Arnold C. 1998 s.1139
60 Bürgel Oliver, Fier Andreas, Licht Georg and Murray Gordon 2001 s.8
61 Ibid. s.9-10
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ögon som letat beröringspunkter inom forskning i jämförelse med befintlig litteratur enligt
begränsningar i detta arbete, samt att jag också försökt finna resonemang i litteraturen som
handlar om timing utan att själva begreppet används.

Analysen har efter ovan resonemang delats upp i tre delar med följande rubriker. Timing som
viktiga delar i en strategi, tur och kompletteringar till befintlig litteratur.

4.1 Timing som viktiga delar i en strategi

Strategier, började enligt Robert Durö användas aktivt först på 1960-talet och att detta uttryck
innan mest förknippats som en fältherres plan för att vinna kriget62. Jag bygger här mitt
filosoferande kring, ”när är rätt tid att agera?” Gamla krigsherrar som stred med
pilbågsarméer hade säkert strategier för att vinna sina slag och enligt det jag läst mig till och
sett i otalet filmer så har mycket i strategierna handlat om just timing, timing så tillsvida att
det i strid gällde att vänta ut motståndaren så att det blev störst överraskning och därmed
störst förlust för motståndaren om den första skuren pilar avlossades i rätt tid. Jag ser framför
mig, bilden av krigsherren som fäller armen som tecken att avlossa just denna första skur som
jag förstått i mångt och mycket blev avgörande för hur själva slaget senare utvecklade sig.
Små härar med litet manskap kunde ofta vinna eller i vart fall desarmera större härar om
slaget skedde i rätt timing. Durö utvecklar liknande resonemang där han beskriver hur viktigt
det är med den indirekta strategin som handlar om det oväntade för motståndaren, till skillnad
i hans beskrivning av direkt strategi, som karaktäriseras av en attack av ”en väl förskansad
motståndare där fästningsmurarna är som tjockast och kanonerna som störst”63. Durö menar
nog att den är dödsdömd som på detta sätt utmanar en betydligt starkare motståndare. Han
säger dock att det är möjligt att överlista en övermäktig motståndare och ger som exempel, att
Spendrups lyckades utmana Pripps på den svenska ölmarknaden genom list och utnyttjande
av nya kanaler på marknaden samt att de anspelade på gigantens ”monopolställning” i sin
marknadsföring för att öka sympati för detta då lilla uppstickarbolag64.

Rätt tid att agera, menar jag med ovan resonemang är olika från fall till fall, beroende på
läget, situationen eller på konjunkturer och till och med vädret kan spela in som faktor i hur
lyckad en aktion blir. Schoenecker visade i sin studie på klara skillnader gällande timing
mellan olika branscher och Lilien och Yoon påpekar att branschläget eller
konjunktursvängningar kan påverka företags timingbeslut och resultatet av detsamma. Det
kan vara särskilt svårt att generalisera över huvud taget gällande timing som fenomen. Det
kanske är detta som är tjusningen med timingbegreppet? Det som gör att det används mest i
talspråk och att ingen ens vågar sig på ett försök till att ringa in begreppet, i teorin likt andra
har gjort med till exempel strategibegreppet.

Richard Branson, ägare av konglomeratet Virgin som verkar i flertalet branscher har blivit
känd genom sina lyckade utmaningar av betydligt starkare motståndare. Särskilt på etablerade
marknader, till exempel inom flygbranschen där hans Virgin Atlantic Airways utmanade
British Airways under 1990-talet65. Hans Virgin Cola har utmanat giganterna Coca-cola och
Pepsi66. Det får förmodas att i dagens läge med snabba förändringar så får vi alla vara öppna

62 Durö Robert 1993 s.5
63 Ibid. s.81-82
64 Ibid. s.85-86
65 http://en.wikipedia.org/wiki/Virgin_Atlantic_Airways#BA.27s_response
66 http://en.wikipedia.org/wiki/Virgin_Cola
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för att vad som helst kan hända och ingen, inte ens världens mäktigaste bolag, kan luta sig
tillbaka och känna sig ohotad.

Jag beskriver hur Warner m.fl. påtalar hur viktigt det är med patent och senare i detta arbete
går att utläsa att Mitchell i sin analys kommit fram till att i vart fall inom röntgenbranschen så
är det fullt möjligt att göra i stort sett samma sak med liknande teknik som pattenterad och
därmed finns möjligheten att överbrygga hinder som här, patent. Detta blir då också ett
ytterligare exempel på att det är svårt att generalisera kring begreppet timing och det kan till
och med vara så att varje timingbeslut, är och kommer att vara unikt både gällande själva
beslutet och vad som sker efter detta. Jag förmodar att samma tillstånd råder gällande
strategival där varje strategi är unik såväl som dess utfall på marknaden. Strategier, hur de bör
utformas och vad som är viktigt att tänka på vid planering och uppläggning finns det skrivet
otalet spaltmeter om i litteraturen och jag har i sista avsnittet i detta arbete redovisat liknande
huvuddrag för timingens viktigaste betänkligheter.

Entrébarriärer talas det mycket om i flertalet av tidigare nämnda artiklar och patent är just en
viktig sådan men då kanske bara i vissa branscher eller segment av branscher?
Inlåsningseffekt pratar Schoenecker och Cooper om inom mini-databranschen och jag
kommer här utveckla i mitt tycke det bästa exemplet på marknadstiming, nämligen Intel
Corporations. Intel har studerats av Robert A. Burgelman ( “Strategy as a vector and the
inertia of co evolutionary lock in”)

Jag har haft, en inre känsla av att Intel på det ena eller andra sättet påverkat utvecklingen av
PC-datorer och kringliggande branscher. Efter mycket letande hittade jag en 12-årig studie av
företaget, med fokusering på ledarskapet. Mycket av det jag siat om som novis i ämnet, men
ändå som en aktiv datorköpare och tidigare ägare av alla nedan nämnda datorer med
specificerade processorkapaciteter, har jag fått besannat genom att analysera Burgelmans
studie. I mitt arbete har jag sett det som viktigt att hitta något skrivet om Intel och hur deras
marknadstiming sett ut. Intel har löpande och i stort sett utan konkurrens försett
datormarknaden med nya generationers processorer. Dessa har lanserats på marknaden i ett
jämt flöde och de flesta känner säkert till att datorer döpts till 286:or, 386:or, 486:or eller
pentium, pentium II, Pentium III och så vidare. Detta är namn som följer processorernas
skillnader i snabbhet och arbetskapacitet räknat i tid67. Jag påstår att dessa namn på
microprocessorer har använts av datoranvändare, snarare än att de använt datortillverkarens
varumärke. – Jag har köpt en ny pentium II dator i stället för att säga – jag har köpt en ny
Delldator.

Burgelman beskriver hur Andy Grove, fick med sig sin organisation, att följa hans intuition
att köpare förnyar sina datorer i snitt med tre års mellanrum och att Intel skulle kunna matcha
detta med sin ”tidsdrivna produktintroduktionsstrategi”68. Studien beskriver också hur Andy
Grove och den allmänna tron på honom som ”allsmäktig” ledare, senare hämmade den övriga
organisationens utveckling. Alvesson beskriver att ledare ofta höjs till skyarna där
organisationsförfattare ofta är boven i dramat. Alvesson hävdar att dessa författare har ett
intresse i att skönmåla kända ledare och deras framgångar, för att lättare sälja sin litteratur
samt att det kan finnas ett allmänintresse hos författare och läsare att behålla mytbilder av
karismatiska ledare som ikoner att se upp till69. I studien av Intel finns fog för att Andy Grove

67 Malmberg Anneli och Bolinder Annika http://www.hig.se/~fai/ls/u2/uppsats.html
68 Burgelman Robert A. 2002 s.340
69 Alvesson Mats Organisationskultur och ledning 2001 s.150, 152
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gjort tydliga avtryck på Intels utveckling men också att han varit orsak till hämmande av den
egna organisationen70.

Det kan vara så, att det är jag som vill att Burgelmans djupa analys av Intel som företag, i
stora drag handlar om framförallt timing. Författaren beskriver i vart fall, helhetsbetydelsen
av rubriken i artikeln, som ”en belysning av tidsanpassad evolutionstakt”, vilket jag har tolkat
som timing71.
Hur var det då möjligt för Intel att lyckas med, i vart fall enligt mig, den näst intill perfekta
timingen av marknaden? Burgelman nämner flera viktiga faktorer som:72

 Strukturerad återhållsamhet av utveckling och lansering av nya produkter.
 Fokusering på kärnverksamheten och bliva bäst i ett segment. Intel gick ifrån minnes

produkter till att fokusera på mikroprocessorer. (Det paradoxala här är att det ändå tog,
tio år för mikroprocessorer att bli Intels kärnverksamhet)

 Lycka att nå ensamrätt genom patent. AMD den enda stora konkurrenten stämdes och
tilläts senare inte använda samma teknik som Intel.

 Återhållsamhetspåverkan på branschen genom att inlåsningseffekter av deltagare i
coevolutionära samarbeten och joint ventures uppnåddes. Intel startade ett eget R & D
program som flera av kunder och samarbetspartners fick ta del av. Till ett pris som
Burgelman beskriver som självkostnadspris alternativt så tillhandahölls information
gratis i utbyte mot lojalitet?

 Nära kunden strategi, där inlåsning var en ingrediens men också insynsmöjligheter i
kunders strategier för framtiden var viktiga för Intel.

 Lyckade samarbeten med de största aktörerna på marknaden som Microsoft och IBM,
där den senare exempelvis påverkade branschen att anamma Intels processorteknik
som standard. I lyckandet med detta måste frågan ställas om det inte också funnits en
portion tur med i spelet och detta kommenterade Andy Grove ungefär så här, att tur
finns med i spelet och när den visar sig så handlar det om att göra något av turen och
detta kallar han för ”förtjänad tur” (”earned luck”).

Hur stämmer då allt detta in i ett timingperspektiv? Burgelman använder löpande
timingliknande termer som:73

 Intel satte upp klara mål och upparbetade en strukturell kontext genom, strategisk
planering, sin organisationsstruktur och resursallokering, för att förena strategin med
sitt agerande (timing).

 Medveten återhållsamhet, Vänta på rätt (timing) tid.
 Tidsdriven produktintroduktionsstrategi. (timing)
 Intels ”road map” för nästa generations processorer… (Timing gällande, när)
 Bearbetning av tillgängliga möjligheter vid en given tid, för att skapa en grund för

framtida tillväxtmöjligheter (timing).

Burgelman talar om strukturell återhållsamhet och det ser jag som att Intel har haft den unika
situationen där de har kunnat åtnjuta möjligheten att vänta med nästa generations

70 Burgelman Robert A. 2002 s.351, 355
71 Ibid. s.327
72 Ibid. s.336, 340-342, 350-351, 354
73 Ibid. s.336,340, 342, 350-351, 354
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produktlansering så att föregångstekniken fått verka fritt och nått maximal försäljning och
vinst. Burgelman skriver inte om det som jag som kund uppfattat som ytterligare en
dimension, att den gamla tekniken faktiskt levde kvar en tid för kunder som ville ha ett
billigare alternativ. Intel hade alltså möjligheten att erbjuda ny och gammal teknik parallellt
och förmodligen så tjänade de lika bra på båda?

”Inlåsning” av kunder och samarbetspartners har i sig inget med timing att göra, men är ändå
en viktig del i beskrivningen hur Intel lyckades styra marknadens timing i stort sett, efter egen
vilja. Eventuellt möjliggjordes detta genom den konstruerade situationen där någon form av
inlåsningseffekt rådde av partners i samarbeten. Detta beskrivs i studien som en balansering
mellan självständig och inducerande strategiprocess och mellan bearbetning och utforskning i
organisationens lärande74.

I avsnitt 3.2 beskriver jag Mitchells syn på strukturell återhållsamhet inom röntgenbranschen
som kan jämföras med ovan resonemang.

4.2 Tur

Flera i detta arbetes omnämnda artikelförfattare beskriver hur turen är med eller emot aktörer
på marknader. Mitchell beskriver tur på följande sätt, ”utvecklingen och marknadsföring av
en ny produkt, särskilt om den är dragen till ny vetskap, innehåller stora delar av tur”75. Lilien
m.fl. och Schoenecker m.fl. pratar också om tur och ger olika syn på metaforen ”det öppna
fönstret”, som öppnar sig för vissa vid olika tidpunkter alternativt är stängt, öppet, i rörelse
eller vidöppet. Otur spelar säkert också stor roll i organisations och
marknadsföringssammanhang, som när Hudiksvall i år, skulle arrangera SM på skidor så var
vädrets makter emot dem och de tvingades blåsa av detta för Hudiksvall stora arrangemang.
Se även kapitel 5 (5.3 sista punkten) ytterligare exempel på tur och otur.

4.3 Kompletteringar till befintlig litteratur

“If timing ain't everything, it's damn close.”
(Tom Peters, 1995)

Vad Peters menade ovan, förmodar jag var att peka på vad som händer om man kommer för
sent in på marknaden och detta visade han genom att ta med en undersökning i sin artikel.
Undersökningen uppmätte 33 % sämre resultat vid cirka sex månaders försening. Däremot var
resultatförsämringar minimala för de företag som i och för sig överskred sin budget med 50 %
men var i tid. Med andra ord, det kan vara bättre att kosta på att komma i tid till marknaden
nästan till varje pris? 76

Kotler skriver om planerad föråldring eller planerad omodernitet som något som är ”en
strategi att göra produkter föråldrade/omoderna innan de egentligen behöver bytas ut”77 och
ur ett tajmingperspektiv, menar jag att detta är vad Intel lyckas med att i sin strategi, lansera

74 Burgelman Robert A. 2002 s.327
75 Mitchell Will 1989 s.209
76 Peters, Tom 1995
77 Kotler Philip, Principles of Marketing Third European Edition 2002 s.50
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nya produkter, med stadig produktutveckling enligt mina beskrivningar och egna tolkningar i
analys och diskussionsavsnittet.

JIT (Just In time) begreppet beskrivs av Kotler och hur detta nya arbetssätt sakta men säkert
etablerat sig på senare år78. Just in time som nytt arbetssätt, tycker jag handlar om timing och
då inte bara själva timingen av flödet av varor, utan också på vilket sätt organisationer lägger
om till detta nya sätt, Nya organisationssystem som baseras på ny teknik bör planeras så det
passar den egna organisationen

Boo.com beskrivs som ett fiasko projekt enligt Kotler, genom att de hade dålig finansiell
kontroll, inte tillräckligt bra management och för höga ambitioner samt att de också var
förföljda av tekniska problem. Kotler beskriver problemen och ger exempel på fiaskon där
Boo.com till exempel köpte in en hel vårkollektion för sex miljoner dollar ett halvår innan
hemsidan ens kommit igång.79

Jag ser Boo.com som offer i IT-eran och IT-handelns iver att komma först till marknaden där
jag liknar handlandet med alla de försök att flyga, som gjordes av människor i flyghistoriens
begynnelse, genom att fästa olika attribut kring kroppen och alla misslyckades. Jag menar att
det var fysiskt och teknologiskt omöjligt för Boo.com att lyckas med sin affärsidé, i den
tidsrymd de befann sig i. Jag vill gå så långt att kalla projektet för ”The Worlds’ Most Bad
Timing Projekt”. Jag tycker att det Boo.com gjorde, går att jämföra med någon som startar
mobiltelefonförsäljning i ett land som saknar nät att ringa på. Vid företagets igångsättande
besökte jag Boo.coms hemsida och med mitt modem som var det vanligast förekommande på
den tiden, ett 56K-modem, så tog det mig ca 15 minuter att öppna deras startsida och
ytterligare en halvtimme innan jag kommit så långt att det gick att köpa något och väl där
visades ett plagg i taget vilket skulle ha inneburit flertalet timmar för mig att gå igenom hela
kollektionen. Boo.com var ute i fel tid helt enkelt, idag finns hundratals siter som fungerar
precis så som de ville se framtiden, den enda skillnaden är att lyxkläder inte alls eller i vart
fall liten utsträckning är representerade på denna internetmarknad. De som står sig starka är
de stora kedjorna som har internet som komplement och aldrig behöver stå och falla med
internethandeln, som förmodligen ”endast” är ett komplement för att nå en bredare skara
människor.

Enligt mig tidsanpassade Hennes & Mauritz sin webbförsäljning, d.v.s. satte igång den i den
tid då tekniken tillät effektiv näthandel d.v.s. år 2001. Deras timing var förmodligen, att
smyga igång projektet, så att barnsjukdomar kunde regleras utan att allt för många blev
missnöjda. De ville förmodligen inte riskera negativ publicitet, som ett nytt Boo.com om
något skulle gå snett. Därför förmodar jag, att de inte vågade sig på en massiv kampanj för sin
nya webbförsäljning. Nu är den i vart fall igång och en väl fungerande sådan. Jag spekulerar
här på slutet och det tvingas jag till, eftersom Hennes & Mauritz inte kommunicerar strategier
och tankar kring etablering av webbhandel externt. Elin Johansson vid Hennes och Mauritz
bekräftar dock att webbhandeln fungerar väl i de nordiska länderna för närvarande och att de
nyligen startat upp webbförsäljning i Nederländerna och planerar att gå igång i Tyskland och
Österrike senare under 2007. Detta empiriska mått, passar att jämföra med Bürgel m.fl. som
menade att timing av utlandsetableringar gärna sker där det geografiska läget och språkliga
beröringspunkter ger incitament att börja med, dessa i dubbel bemärkelse nära marknader. Jag
ser Hennes & Mauritz strategi följa detta mönster till nästan till 100 %. Först etablerar de sin
webbhandel i norden som också är bolagets första hemma marknad, sedan väljs Tyskland som

78 Kotler Philip, Principles of Marketing Third European Edition 2002 s.248, 434, 764
79 Ibid. s.24
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har nära band med Österrike. Avstickaren till Nederländerna kan ha andra anledningar och här
måste jag gissa på landets stora hamnstäder som skulle kunna vara logistiskt fördelaktiga. Jag
vet tillexempel att flera klädföretag har stora centrallager i Amsterdam som servar hela
Europa. Vi i vårt företag beställde till exempel Levi’s jeans därifrån. Vi ringde ett svenskt
nummer men samtalet hamnade i Amsterdam.

I sportens värld handlar mycket om timing och som exempel tar jag två olika hundra-
meterslopp. Det första handlar om ett försöksheat till en eventuell OS-final, där en favorit
oftast möter mindre bra löpare i början, tack vare seedning av loppen. Denne favorit, kan
planera att inte förta sig utan bara avslappnat springa igenom loppet och i värsta fall behöva ta
i lite extra mot slutet d.v.s. taktiskt anpassa sig för att vinna. I planen ligger då också framtida
lopp som semifinal och förhoppningsvis final. Väl i finalen så är planen fortfarande att vinna
och taktiken är att lägga upp loppet som passar denna favorit bäst (jag har hört många idrotts-
män beskriva, att en förlust eventuellt orsakats av att man på något sätt påverkats av
omgivningen, exempelvis gått med i annans tempo) och sedan när loppet är i gång anpassa sig
till situationen. Under loppet ser han eller hon eventuellt att någon är långt före i starten och
då måste favoriten göra en bedömning om denne hinner ikapp och förbi enligt sin plan och
värdera eventuell avvikelse från planen och då kanske påbörja spurten tidigare än planerat?
Vid målgången kan det vara flera i bredd som kan ta hem guldet och då gäller det att vara i
rätt timing och då måste denne löpare snabbt planera, bedöma och värdera sin action att fälla
överkroppen, just vid rätt tillfälle för att stå som segrare, inte förtidigt (då snubblar han/hon
nog i mål) och inte för sent för då har förmodligen någon annan bättre timing i situationen och
då får han eller hon vänta fyra år på nästa chans till guldet.

Jag har redovisat flertalet exempel i teoridelen i detta arbete där timing handlar om väldigt
långa perspektiv och ovan exempel får väl ses som ett extremt kort perspektiv. Jag har med
detta exempel från sportens värld för att beskriva mina personliga erfarenheter att det även
inom organisationer ibland kan behöva fattas särskilt snabba beslut. En möjlighet kan dyka
upp där omedelbart beslut krävs och lika så, kan situationen vara för att avvärja ett hot. Om
detta beslut senare visar sig vara särskilt värdefullt eller ett totalt misslyckande så skulle det
nog inte vara omöjligt att någon i efterhand kan säga – att agerandet var i bra eller dålig
timing.

Timing är enligt mig ett vedertaget begrepp inom marknadsbearbetning där såväl
marknadsföring som organisation ingår. Detta påstående kan nyanseras genom att tydliggöra
att mängden timingrelaterad litteratur inom ovan nämnda områden, enligt min forskning är så
gott som obefintlig. Flertalet av artikelförfattare, använda i detta arbete stödjer min tes om den
ringa litteraturen kring timing och de påpekar också att det finns lite forskat inom detta
område. Att begreppet är vedertaget kan också styrkas genom att lyssna till användandet i
dagligt tal och skrift där uttrycket är vanligt förekommande. Inom andra områden som musik,
sport eller retorik finns säkert flertalet beskrivningar på hur, när och på vilket sätt olika
situationer tidsanpassas med sin kontext. Det är förmodligen så att kopplingar mellan
områden där timing används flitigare än inom organisation och marknadsföring skulle kunna
göras i stor utsträckning och i allra högsta grad, men detta har inte rymts i min forskning och
får lämnas, till senare uppföljning av mig eller andra.

Att förändring tar tid är flera av författarna överens om och Mitchell ger exempel från
röntgenbranschen där han redogör för flertalet stora förändringar som tog flera år på sig att slå
igenom. Intel beskrivs av Bürgelman som ett företag som lyckades med sina strategier och
huvudmålet för organisationen var att fokusera sin verksamhet till processorer och även om
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företaget beskrivs som särskilt duktiga på att genomföra sina strategier så påpekar Bürgelman
att processorer blev Intels huvudprodukt först efter 10 år.

Aaker som skrivit en hel bok om strategiskt management för marknadsbearbetning (lite fritt
översatt) har med i stort sett alla aspekter, som mina här redovisade artiklar gällande timing
tar upp och när han pratar om dessa aspekter så görs det på ett allmänt beskrivande plan där
allt som man bör tänka på finns med i kontexten som omfattar i stort sett hela boken. Jag skall
här bryta ut några exempel ur boken, där läsare förmodligen känner igen uttryck och
situationer från teori och analysavsnitten i detta arbete:

 ”I andan inom strategisk management för marknadsbearbetning inkluderas verkligen
alla fyra managementsystemen: budgeteringssystem, projektbaserat ansats av
långsiktigt planerande, element för strategisk planering och behövligt förfinande för
att anta strategiskt beslutsfattande i förhållande till realtid.”80 Aaker menar att
marknaden som ryms inom ”strategiskt management”, är något som styrs och drivs av
marknaden och dess omgivning snarare än av internorienterade drivkrafter.

 I strategisk management för marknadsbearbetning kompletteras vanligtvis periodiska
planeringar med olika tekniker, som tillåter organisationer att vara strategiskt
ansvariga utanför planeringsprocessen. Aaker pratar om skillnader i
organisationsstrategiers ansatser, där två av dessa är visionära alternativt
opportunistiska. Den strategiskt visionära kan man påstå är mest vanlig med
långsiktighet som huvud drag. Den opportunistiska beskrivs som mer flexibel, taktisk,
levande i nuet gällande hot och möjligheter, decentraliserad, entreprenörisk, och
taktisk än den visionära. Aaker menar att organisationer skulle kunna vara både och
men inte särskilt vanligt och i så fall skulle detta vara väldigt riskfyllt, främst eftersom
organisationers kultur ofta är nedärvda och inte påverkas i en hast. Han menar att
företag som ger sig in på ny marknad eller ett nytt segment, av den anledningen att de
vill utnyttja sin expertis och förmodade synergieffekter med sin aktuella organisation,
kan falla på ett så till synes enkelt grepp, som kulturkrock med det nya alternativt att
synergierna bara var illusioner.81

 Strategisk flexibilitet kan vara att organisationer håller sig beredda på att ”fönster med
möjligheter” öppnar sig, till exempel ett nytt produktsegment växer fram nära något av
organisationens existerande. Företag som deltar på multipla produktmarknader, är så
att säga ”redan på planen på olika arenor” och kan expandera sin existerande marknad
snarare än att de behöver starta från noll, vilket andra konkurrenter kan behöva göra
som då också behöver väga in risker och tidsaspekter innan de gör entré. En
organisation som stödjer förändring, skapar strategisk flexibilitet och en
förändringsbenägen företagskultur börjar med god upptäckandeförmåga att se
möjligheter och hot.82

80 Aaker A. David Strategic Market Management Sixth Edition 2001 s.12
81 Ibid. s.12, 143, 145-148
82 Ibid. s.151
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 ”Att vinna på en tidig tillväxtmarknad är inte snabb eller billig” Förändring tar tid och
Aaker ger exempel på att P&G Procter and Gambler tog tio år på sig att utveckla sina
succéblöjor ”Pampers” och videomarknaden tog två årtionden på sig med sin R&D
(Research and Development) utveckling Aaker beskriver också hur Sony misslyckades
vid videomarknadens framväxt där deras VCR-teknik förlorade mot VHS, detta
förmodas här blivit dyrt för Sony.83

Jag summerar ovan punkter, med en för mig värdeladdad enkel mening. Organisationer
behöver tidsanpassa sin verklighet med omvärldens, där själva timingen är en av de mest
avgörande faktorerna i den helhet Aaker beskriver.

5 Min modell ”T.I.M.E.” för inramning av timing som begrepp inom
marknadsföring och organisation
I min forskning har jag haft som syfte att kunna presentera en samlad bild av vad timing
betyder för organisationer och deras marknadsföring i olika situationer och rum. Jag har
utifrån min forskning skapat en modell T.I.M.E. som är uppbyggd på fyra hörnstenar med en
startplatta i mitten; hörnstenarna representerar var sitt hörn för att ge en stadig grund åt
begreppet timing och startplattan eller grundplåten i mitten representerar själva begreppets
språkliga dimensioner.

Tanken med modellen är att den skall kunna användas som ett levande dokument att anpassa
till den egna organisationen, branscher eller som en checklista för att lyckas hålla sin
organisation och dess insatser på marknader i ”rätt timing”. Vad rätt timing innebär, är
förmodligen lättare att konstatera i efterhand. Blev det rätt eller fel eller till och med ännu mer
rätt eller fel än vad som kunnat förespås. Det är människor som fattar beslut och mänskliga
faktorer är kända eller mer kända/ökända för sin negativa påverkan på olika agerande inom
organisationer.

Modellen kan fungera som ett verktyg där varje hörnsten bearbetas i olika omfattning
beroende på vad som planeras och storlek på organisation. Min rekommendation är dock att
ingen av hörnstenarna negligeras då det gäller att få med hela organisationen för lyckat
resultat. Grundplåten finns med som en påminnelse att inte glömma helheten och det faktum
att det som planeras skall tidsanpassas väl, såväl internt som externt.

83 Aaker A. David Strategic Market Management Sixth Edition 2001 s.144, 187



Denna modell kan förhoppningsvis användas av organisationer och till vidare
ämnet och att den kan få leva kvar som en grundplåt även om den utvecklas i fr
beskrivningar och nyckelord är inte ristade i sten.
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5 Timing

Är ett begrepp som handlar om tid och utnyttjandet av tiden och/eller den tidsanda som är
rådande i samtiden och/eller kommer vara den rådande i framtiden. Kring de förhållanden
som råder på marknader eller de förhållanden som förväntas gälla i framtiden, kan det
diskuteras om det är möjligt att utnyttja dessa till egen fördel i konkurrens med andra aktörer.
Det handlar ofta om när i tiden är rätt för agerande för den enskilda organisationen. Vissa
förändringar är något som sker vare sig vi vill eller inte såsom konjunkturförändringar och
vilken hastighet dessa har eller hur snabbt en ny framväxande marknad eller teknologi
utvecklas. Naturkatastrofer eller klimatförändringar påverkar också organisationer och då har
det betydelse var/vart dessa sker och vilka som måste anpassa sig till nya rådande
förhållanden eller nya teknologier att förhålla sig till. Något som kan styras är till exempel
anpassning till det som sker, paradigmskiften eller förändrat konkurrensläge. Den egna
organisationen är den som behöver anpassas till det nya och då blir frågan hur den skall
anpassas. Förhoppningsvis kan förändringsarbetet och tidsanpassningen vara något som enar
och förenar en organisation och då är det viktigt att veta vad eller vilka aspekter det är av vikt
att enas kring.

5.1 T Tidsandan

Tidsandan i organisationers samtid ser olika ut från bransch till bransch och ibland skiljer sig
branschen från snittet genom geografiska eller lokala skillnader gällande olika förutsättningar.
I viss tidsanda kan ett paradigmskifte pågå, globalt (ökat miljöengagemang), teknologiskt
(övergång till platta TV-skärmar), ideologiskt (sexuella läggningars acceptans) eller lokalt
(Ericsson läggs ned på orten). Organisationer påverkas olika av tidsandan i världen, lokalt
eller i sin bransch och måste därför göra bedömningar av sina utsikter för framtiden och
värdera eventuella nya sätt att jobba på mot dem som används idag. Organisationer måste på
något sätt anpassa sig efter tidsandan eller paradigmskiften för att inte bli utdöende sådana.
Facit som tillverkade mekaniska räkne- och skrivmaskiner blev tagna på sängen när
miniräknare och PC-datorer gjorde sin entré på marknaden och det gick snabbt utför för
bolaget som efter detta har styckats, krympt och sålts i omgångar84.

Utnyttjande av rådande eller förmodad kommande tidsanda inom organisationer, handlar
förmodligen mycket om att när själva agerandet skall ske och det interna kan behöva
tidsanpassas med det externa. Detta kan innebära ett senarelagt agerande som inte behöver
betyda en försenad aktion i negativ bemärkelse.

Beslut fattas av människor och beslut tas också på grund av att något inträffat eller att någon
har utformat ett förslag till förändring, alternativt kan ett förslag vara att inget skall förändras.
Förändringar påverkar ofta hela organisationer och därför gäller det att nå acceptans inom
organisationen för att förändringen skall kunna genomföras fullt ut. Ett förslag kan leda till att
någon kommer med alternativa förslag, vilket i sin tur leder till att ett val måste ske och
beslutet bör förankras så att eventuella konflikter mellan förslagen inte lever vidare.

84 Facit: Ett råttbo 1998-03-25 09:00 Affärsvärlden
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Nyckelbegrepp från teorier i detta arbete som jag valt att placera i denna hörnsten är följande

 Rivalitet i branschen kan stressa aktörer till tidiga beslut gällande timing, men också
skapa en ovilja att vara först och detta syns då antalet rivaler är endast ett par eller
några få.

 Osäkerhet om teknologisk framtid, gör att vissa väntar och ser hur marknaden
utvecklar sig innan de ger sig in i ett nytt segment eller framväxande submarknad.

 Riskaversion påverkar timing av intåg på nya marknader där marknadens aktörer
tenderar att vara obenägna att kannibalisera på upparbetade affärsområden och
kompetens.

 Den egna upparbetade kompetensen och hela marknadsbearbetningsapparaten inom
organisationer som ligger nära eller passar i harmoni med en ny framväxande
submarknad kan ge en särskild möjlighet för vissa organisationer att ta ett grepp om
marknaden vilket innebär att barriärerna för efterföljare blir högre d.v.s. svårare att ta
sig över.

 Tidsanda med höga entrébarriärer till viss bransch, kan leda till att vissa köper upp ett
redan etablerat företag inom det intressanta segmentet för att slippa fördyrade entré-
kostnader samt, att i och med detta minska osäkerheten kring verklig prislapp på
”entrébiljetten”.

5.2 Intern organisationsstrategi

Strategier beskrivna i läroböcker kan ses som fenomen, som utgår ifrån den egna
organisationen där så gott som all fokus ligger utåt, mot omvärlden eller närmare bestämt mot
kunder och allierade. Jag personligen, känner efter min forskning om timing att den interna
strategin kan vara lika viktig som den externa samtidigt som jag vill understryka att de externt
inriktade strategierna är flera gånger större i omfattning och i nedlagd tid för utformning. Jag
har tidigare nämnt ”det sociala kittet” som Alvesson pratar om inom organisationsteorin (se
kapitel 5.2) och vad detta kitt består av kan diskuteras och jag hävdar att; om en organisations
timingbeslut, tidsanpassas med organisationen i tid (det är här viktigt, att tidigt i en
förändringsprocess komma med information till alla berörda) så blir själva timingen av till
exempel; projektet, produktlanseringen eller intåget på en ny marknad, det som enar
organisationen att kämpa mot samma mål. Intern timing kan behövas i klart banalare
sammanhang än det nyss beskrivna och en sådan enkel sak som att semesterplanering
tidsanpassas, ur rättvisesynpunkt, i service mot kunden perspektiv, med hänsyn till tillgången
på ersättare och kunskapskvalitén på dessa. Den interna funktionaliteten, kan bli till en stor
sak om större problem uppstår på grund av (som i detta exempel) dålig semesterplanering.
Intern och extern strategi bildar tillsammans en helhet av varierad grad beroende på storlek
och segmentuppdelning inom organisationers detalj styrning. Samordning och enighet eller i
vart fall samförstånd skapar grunden till gemensamma intressen att lyckas gällande framtida
beslut, som måste tidsanpassas med omvärlden och den egna organisationen.
Tidsanpassningen eller timingen kan innebära att organisationer väljer att invänta den egna
organisationens kompetens att klara av att svara upp mot marknadens troliga förväntningar.
Den egna organisationen kan också måsta invänta en annans organisations förberedelsetid
eller samtida lansering, om väntandet innebär en förstärkning av den egna lanseringen.

Interna konflikter, måste lösas eller kompromissas med, för att en organisation skall fungera
utåt. Vid en TV-sändning, ”Våga vara – om barns självkänsla” den 14/2 2007 TV 2 föreläste
en psykolog om konflikter och konflikthantering och hon sa ungefär såhär:
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– när det gäller att hantera en konflikt så handlar allt om timing. Föreläsaren fortsatte att
utveckla detta till att parterna måste vara mottagliga och nåbara för att konflikten skall kunna
lösas och denna tidpunkt måste värderas unikt vid varje tillfälle. Jag fyller på i resonemanget,
att ibland kanske det måste få ta lite tid innan försök inleds till konfliktlösning. Även om
denna psykolog främst fokuserade sig på barn, tar jag mig friheten att koppla detta till
vuxenvärlden och till denna studie.

Nyckelbegrepp hämtade från timing teorier i denna hörnsten är

 Det sociala kittet85 inom organisationer kan till en viktig del vara, enighet,
gemensamma mål och själva timingen av det som skall göras och då pratar vi inte om
en timing utan flertalet timingar såväl internt som externt som skall stämma överens
med det stora målet för organisationen.

 Konflikter och intern rivalitet tas om hand med hänsyn till rådande situation och
omfattning och när tiden är mogen. (Svårigheten gällande all timing ser ut att vara att
bedöma när tiden är just mogen: på en gång eller sova på saken?)

 Intern timing är viktig att lyckas med i interna strategier och att intern stämning inför
strategier är som en grundbult för lyckan i strategier mot omvärlden. Andy Grove hos
Intel satsade allt på att ena hela organisationen att fokusera på att bli bäst på att
tillverka och marknadsföra mikroprocessorer för PC-branschen. Med facit i hand så
kan det påstås att Intel lyckades väl med detta.

5.3 Materialisering av samtida och framtida skeenden

Att materialisera strategier interna eller externa och mål eller delmål kan vara en svår konst
och jag har 23 års erfarenhet som egenföretagare i min lilla butikskedja och det jag upplevde
som enkelt, var att ha vettiga diskussioner om vad som skulle göras eller borde göras
samtidigt som det senare var mycket svårare att omsätta dessa idéer och bra förslag i
praktiken. Den interna organisationen har begränsningar i kapacitet, såväl som
samarbetspartners och konkurrenter har sina och till detta skall läggas att tidsandan, modet,
konjunkturen, affärsläget lokalt eller globalt varierar i olika grad över tiden och påverkar i
olika grad kapacitetsutnyttjandet.

En hjälp till att materialisera beslut kan vara att sätta upp tydliga mål för hur och när i tiden
beslutet skall genomföras. Innan målen bestäms bör organisationen fråga sig om när tiden är i
rätt timing för organisationen såväl som för omgivningen.

Nyckelbegrepp hämtade från timing teorier i denna hörnsten är

 Timing av marknadsentré får kosta pengar, det vill säga att det betalar sig i längden att
vara med i tidigt skede för vissa i vissa branscher (branschskillnader råder, enligt
tidigare resonemang) Enligt Tom Peters så kan det vara bättre att överskrida en budget
hellre än att senarelägga en lansering eftersom han menar att ”timing is everything or
damn close” (se 4.3)

 Patent kan leda till visst skydd i olika grad beroende på hur lätt det är att åstadkomma
något liknande utan att göra intrång. Viktigt i timingsammanhang kan vara att

85 Alvesson Mats Organisationskultur och ledning 2001 S. 53-54
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patentinnehavaren erhåller visst andrum gällande tiden för lansering, det vill säga att
dessa inte behöver stressa med lansering förrän den egna organisationen är mogen.
Möjligheten att sälja patentet finns naturligtvis också och just denna har beskrivits
tidigare i arbetet som ett av incitamenten för teknikutveckling.

 Hot och möjligheter påverkar organisationers val av timing i olika situationer
beroende på styrkan i hotet eller möjligheten som organisationer ställs inför.

 Tur eller otur kan spela en organisation i händerna alternativt ett spratt och som Andy
Grove på Intel uttryckte saken: ”när turen visar sig så gäller det att göra något av den”.
Detsamma torde vara modellen vid otur att, något måste göras åt situationen och
mildra eventuella missförhållanden. (Se 4.1)

 Det som inte går att råda över eller det som är opåverkbart kan vara situationer där
tiden har sin gång kan bli den enes bröd och samtidigt någon annans död. Här finner
jag ett målande exempel, hämtat från en nyhetssändning jag såg, kort efter händelsen
där E6:an norr om Uddevalla rasade samman i december 2006. Där visades en intervju
med en ägare till en vägkrog och bensinmack som låg intill den väg som kollapsade.
Ägarinnan berättade att hon inte skulle få någon ersättning för skador och inte heller
för stilleståndet hon drabbats av. I samma inslag visades en mack och vägkrogsägare,
som hade sin verksamhet intill den väg som den omdirigerade trafiken passerade och
denne hade en omsättningsökning på över 100 %. Här blir det svårt att tala om timing
för den drabbade, samtidigt som den som har den gynnsammare situationen måste
tidsanpassa denna möjlighet att tjäna mera pengar eller göra något av turen eller det
”fönster” som öppnat sig. Kvinnan som tappat nästan hela sin omsättning måste
tidsanpassa sin situation och säga upp personal m.m. (Se 4.1)

5.4 Extern strategi

Kotler och Aaker och deras litteratur som jag hänvisat till i stor utsträckning i detta arbete, har
ägnat större delen av sina respektive böcker att beskriva flertalet viktiga strategier och då
främst externa sådana. De pratar mycket om hur viktigt det är med planering och vilka
verktyg som bör användas vid planering. Ingen av dessa båda experter talar om vikten av val
av tidpunkt för det planerade även om de båda beskriver både lansering och intåg på nya
marknader som något som måste planeras noga. Jag får uppfattningen att dessa två gurus
underförstått beskriver det jag här kallar timing som den process i planerandet där omvärlden
analyseras och värderas noga innan en lansering eller ett intåg på ny marknad bör ske. Jag vill
då tillägga att det kanske inte är rätt tid att genomföra det tänkta, bara för att alla dessa
beskrivna analyser är klara utan att det kan behövas kortare eller längre väntetid. Det kan
krävas återhållsamhet där val av tidpunkt för agerande blir avgörande för hur företaget senare
uppfattas av kunder och den totala marknaden. Empiriskt sett har det gått att konstatera att
vissa ageranden på marknader har skett förtidigt eller i ett för sent läge, vid senare jämförelse
med planerat utfall och det verkliga. Boo.com menar jag är ett sådant exempel.

Nyckelbegrepp hämtade från timingteorier i denna hörnsten är

 Beslutsfattande i realtid (Se 4.4 Aaker) Internorienterade drivkrafter är svagare än
marknadskrafterna så därför gäller det att anpassa beslutsfattandet därefter.

 Tidsanpassad evolutionstakt kallar Burgelman det Intel lyckades med i sin succé
artade historia. (Se 4.1)
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 Strukturerad återhållsamhet där Intel som exempel samarbetat med andra viktiga
aktörer på närliggande och samhörande marknader, vilket har inneburit väntan på
dessa aktörers teknik eller utveckling för en samtida lansering. (Se 4.1)

 Pionjärskap har i teoridelen beskrivits som något som bygger barriärer för efterföljare
som i olika grad påverkar andras entré på denna marknad. Även om pionjärskap
beskrivs som något positivt i det stora hela så kan ett pionjärskap enligt vissa innebära
ett extra stort risktagande och ibland som klart ofördelaktigt. (Se 3.1.1)

 Tidiga efterföljare kommer efter pionjären eller pionjärerna och sådant agerande kan
ske enligt strategi eller genom eftersläntring i den egna utvecklingen. Här beskrivs att i
denna kategori återfinns de flesta aktörer som ägnar sig åt uppköp av bolag som redan
är inne på marknaden och att dessa uppköpare ofta är stora aktörer som inväntat
marknadens utfall och köper upp för att minska entrébarriären till den egna entrén. (Se
3.1.2)

 Sena efterföljare beskrivs som i huvudsak stora aktörer som gör entré och vid denna så
försöker de snabbt ta en stor marknadsandel genom att de kan utnyttja sin redan
upparbetade och fungerande organisation samt sin närvaro på flertalet marknader inom
branschnära segment. Ofta drar dessa stora aktörer fördel av att de kan ”prisa” sig in
på marknaden och dra nytta av sin marknadsföringsskicklighet. (Se 3.1.3)

 Rivalitet inom branscher är något som kan påverka entrétiming eller uppköpstiming
där försök görs att hindra konkurrenter att göra detsamma som sin egen organisation.
Val av timing av entré i någon av de tre senast nämnda tidszoner ovan kan influeras
beroende på graden av rivalitet och också bero på antalet rivaler. (Se 3.2 och 3.3)

 Osäkerhet gällande framtiden som; hur snabbt marknaden växer, hur kunders
förväntningar är på produkterna, hur kunders krav på kvalité kommer att se ut eller
vilken framtida standard som kommer att gälla är alla påverkansfaktorer till val av
entrétiming. (Se 3.1.2, 3.2, 3.3 och 3.4)
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6 Slutord
Min forskning i ämnet timing och begreppets betydelse inom organisation och
marknadsföring har för mig varit en spännande resa där jag först i frustration nästan tvingades
konstatera att jag måste byta ämne för att det fanns ytterst lite att läsa gällande timing inom
såväl organisations- som marknadsföringslitteraturen. Jag hade inga teorier att pröva eller
ifrågasätta. Vändningen kom när jag började mitt sökande ibland vetenskapliga artiklar som
gav en hel det ben och märg till fortsatta studier.

Teorier bland mina utvalda artikelförfattare har använts och kopplats ihop med organisations-
och marknadsföringslitteraturen samt med mina egna erfarenheter som företagare och några
empiriska vardagsexempel. Jag har hållit fast vid att slutprodukten skall bli en samlad bild
som kan ge ökad förståelse men också förhoppningsvis ökat intresse för ämnet timing. Jag
känner viss stolthet över slutprodukten och tycker att min modell kan vara användbar i
praktiken och att jag känner trygghet i att kunna försvara den helhetsbild av begreppet timing
som här presenteras.

Tidsaspekten verkar få en allt mer betydande roll i det företagsekonomiska samhälle vi lever i
och därför måste vi förmodligen i allt högre grad lära oss att förhålla oss till rådande och
eventuellt kommande förhållanden. Att vara i ”rätt” timing inom organisationer kommer
förmodligen vara en av framtidens viktigaste aspekter. Eventuellt kommer det att finnas
”time-managers” anställda i de flesta företag i framtiden?

Det kan vara så att detta eventuellt är den första studien som behandlar ämnet timing inom
organisation och marknadsföring. Jag har blivit mer och mer övertygad under arbetets gång,
att begreppet timing behöver rättfärdigas, förtydligas, diskuteras och framförallt att det behövs
vidare forskning i ämnet i framtiden.

Min stora förhoppning är att dels själv kunna fortsätta att arbeta vidare i ämnet men också att
fler personer tar tag i denna stafettpinne som jag här lämnar för vidare forskning. Jag är fullt
medveten om att detta är en väl så bred studie men samtidigt så hoppas jag att läsare
uppskattar mitt arbete och inspireras till mer avancerad och fokuserad forskning i ämnet.

Aldrig förut har jag tänkt på, hur ofta timing faktiskt används som begrepp i vardagstal, på tv
och i radio. Jag skulle vilja gå så pass långt som att säga att timing i vår samtid är ett riktigt
modeord. Följ modet och engagera dig du med kära läsare.
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