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Studiens syfte är ...

• Att identifiera olika organisatoriska faktorer som påverkar
acceptansen och användningen av formella processer för
nyproduktutveckling (NPD)
• Att presentera aktuell status för användningen av formella NPD
processer inom branschen tunga fordon
• Att ge rekommendationer till branschen för att underlätta
införandet och användningen av formella NPD processer i syfte
att förbättra NPD prestanda

Metod och genomförande av studien
• Ett flerspråkigt frågeformulär (svenska, tyska, engelska,
kinesiska och japanska) med ungefär 65 frågor kommer att
göras tillgängliga genom en web-enkät till ca 3000 (icke-chefer,
mellanchefer och högre chefer) inom NPD vid världens femton
största tillverkare av tunga fordon
• Deltagarna kommer också att besvara ett antal bakgrundsfrågor
• Deltagandet i undersökningen är anonymt (inga automatiska email uppföljningar)
• Statistisk analys omfattar multivariat analys baserad på en
teoretiskt grundad modell med tio oberoende variabler och två
beroende variabler

Företag som ombeds deltaga i studien

Företag som redan accepterat att deltaga
Företag som kontaktats, beslut inväntas
Företag som ännu inte kontaktats

Vad du och ditt företag får ut av att delta…
• För att säkerställa full insyn och lika tillgång till resultat, kommer
samtliga företag att få en utförlig forskningsrapport
• Denna rapport kommer att ge dig insikter om:
‣ Faktorer som påverkar framgången för formella NPD processer
‣ Rekommendationer om hur man kan främja framgången för formella NPD
processer och därigenom förbättra NPD prestanda
‣ Aktuell status rörande användningen av formella NPD process inom
branschen

• Genom denna studie, kan du även dra nytta av ett
internationellt nätverk av NPD kompetens som kan användas
för ytterligare kunskapsutbyte
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