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FORORD

Innovationsportræt af danske 
 fremstillingsvirksomheder

Markedsledende og innovative fremstillings-
virksomheder eksporterer mere end 
andre virksomheder. De er typisk bosat i 
hovedstadsområdet, og består oftere af små 
og mindre virksomheder med mellem 20 og 
100 ansatte. 

Det er særligt elektronik- og maskinindustrien, 
der er førende i udlandet. Møbel, - teks-
til- og læderindustrien er særligt førende i 
Danmark. Derudover, scorer de innovative og 
markedsleden-de virksomheder allerhøjest 
på en skala fra 0 til 100, når de selv skal 
vurdere, hvor innovative deres virksomhed er 
i udviklingen af nye produkter.

Det viser en ny undersøgelse med ledere af 826 
fremstillingsvirksomheder i Danmark med 5 – 
250 an-satte. Undersøgelsen er gennemført i 
august – september 2019. 

Innovative virksomheder har de bedste 
forudsætninger for at udvikle sig, vækste 
eller bare fastholde deres position på 
deres markeder. Interviewene viser, at 71 

procent af alle små og mellemstore frem-
stillingsvirksomheder har introduceret nye 
produkter inden for de seneste 3 år. 18 procent 
af virksom-hederne har både introduceret nye 
produkter, og er samtidig markedsledende i 
udlandet. 

En lige så stor gruppe er også innovative, men 
er markedsledende i Danmark. Undersøgelsens 
resultater er anvendt til at udvikle et 
værktøj, https://innovationbenchmark.
dk, hvor virksomheder kan måle deres 
innovations-evne i forhold til konkurrenterne. 
Virksomhedsledere har her et værktøj, hvor 
de kan måle om deres virksomhed holder trit 
med konkurrenterne og anviser veje, hvor de 
kan styrke deres indsats. 

I dette notat præsenterer vi nogle af 
hovedresultaterne af undersøgelsen. Ved at 
læse notatet kan du som virksomhedsleder 
også få inspiration til at læse dine egne 
resultater ved brug af værktøjet.      
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Innovationsportræt af
danske fremstillingsvirksomheder

Markedsledende og innovative 
fremstillingsvirksomheder eksporterer mere 
end andre virksomheder. De er typisk bosat i 
hovedstadsområdet, og består oftere af små og 
mindre virksomheder med mellem 20 og 100 ansatte. 
Det er særligt elektronik- og maskinindustrien, 
der er førende i udlandet. Møbel, - teks-til- og 
læderindustrien er særligt førende i Danmark. 
Derudover, scorer de innovative og markedsleden-
de virksomheder allerhøjest på en skala fra 0 til 
100, når de selv skal vurdere, hvor innovative deres 
virksomhed er i udviklingen af nye produkter.

Det viser en ny undersøgelse med ledere af 826 
fremstillingsvirksomheder i Danmark med 5 – 250 
an-satte. Undersøgelsen er gennemført i august – 
september 2019. 

Innovative virksomheder har de bedste 
forudsætninger for at udvikle sig, vækste eller 
bare fastholde deres position på deres markeder. 

Interviewene viser, at 71 procent af alle små 
og mellemstore frem-stillingsvirksomheder har 
introduceret nye produkter inden for de seneste 
3 år. 18 procent af virksom-hederne har både 
introduceret nye produkter, og er samtidig 
markedsledende i udlandet. En lige så stor gruppe er 
også innovative, men er markedsledende i Danmark. 
Undersøgelsens resultater er anvendt til at udvikle 
et værktøj, https://innovationbenchmark.dk, hvor 
virksomheder kan måle deres innovations-evne 
i forhold til konkurrenterne. Virksomhedsledere 
har her et værktøj, hvor de kan måle om deres 
virksomhed holder trit med konkurrenterne og 
anviser veje, hvor de kan styrke deres indsats. 

I dette notat præsenterer vi nogle af 
hovedresultaterne af undersøgelsen. Ved at læse 
notatet kan du som virksomhedsleder også få 
inspiration til at læse dine egne resultater ved brug 
af værktøjet.      

INTRODUKTION

Interviewene er gennemført i august – september 2019. Undersøgelsen er gennemført som led i et 

forskningsprojekt støttet af Industriens Fond. Copenhagen Business School (CBS) har udvik-let et on-

line værktøj til benchmarking af virksomhedens innovation, Syddansk Universitet (SDU) undersøger 

innovationsprocesserne i mindre virksomheder, og Teknologisk Institut skaber kon-takt til den brede 

vifte af små og store virksomheder i Danmark. 
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INTRODUKTION

Det at skabe værdi ved at finde på noget nyt, fx produkter eller en ny måde at markedsfø-

re sig på, er afgørende på et konkurrencepræget marked. Innovative virksomheder har de 

bedste forudsætninger for at udvikle sig, vækste eller bare fastholdholde deres position på 

deres markeder. 

INNOVATIVE DANSKE FREMSTILLINGSVIRKSOMHEDER 

Innovation handler om at finde på noget nyt, der kan skabe værdi. 

For virksomheder resulterer innovation ofte i nye produkter eller services, som kan sælges, 
men det kan også være nye måder at sælge på, markedsføre sig på eller bare en ny embal-
lage eller ind-pakning, som sælger produktet bedre. 

Innovation kan også være udvikling af nye processer eller organisering, som betyder, at 
virksomhe-derne arbejder mere effektivt og derigennem skaber større værdi for de ressou-
rcer, der er investeret i lokaler, udstyr og mandskab. 

HVAD ER INNOVATION?

Om undersøgelsen
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INNOVATIONSANALYSE

71 procent af virksomhederne
er innovative 

71 procent af fremstillingsvirksomhederne har 
omsætning fra produkter, som de har introduceret 
på markedet inden for de seneste 3 år. Innovation 
forstås her som produktinnovation. Det vil sige 
markedslancering af et nyt produkt med væsentligt 
forbedrede egenskaber. 

En stor andel af virk-somhederne har erfaringer 
med at omsætte viden og ideer til nye produkter 
med kommerciel værdi. 

Innovative virksomheder laver løbende forbedringer 
og tilføjelser til deres produkter. For én ud af tyve 
virksomheder består næsten hele omsætningen 
af indtægter fra produkter (80-100%), der er 
introduceret inden for de sidste tre år. 

Men for mange innovative virksomheder fylder de 
nye produkter en mindre del af deres omsætning – 
her svarende til under 20 procent, hvoraf et flertal 
antageligvis har en omsætning i den lave ende af 

gruppen. Ikke desto mindre er innovation et af-
gørende konkurrenceparameter for virksomheder, 
der ønsker vækst. 

Innovation er en måde at holde sig foran 
konkurrenterne på. Det kan være nyheder på 
globale markeder. 38 procent af de innovative 
virksomheder fortæller, at mindre del af deres 
omsætning, stammer fra produkter, der er nye på 
verdensplan. 

Andre kommer med nyheder til det marked de 
allerede er på, og 42 procent af de innovative 
virksomheder svarer at en mindre del af deres 
om-sætning stammer fra produkter, som er nye på 
virksomhedens marked, men ikke på verdensplan.

47 procent af virksomhederne svarer, at de i 
meget høj grad eller i høj grad er markedsledende 
i Danmark. 26 procent har produkter eller services, 
der er markedsledende i udlandet.
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INNOVATIONSANALYSE
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18 procent er innovative
og markedsledende i udlandet 

INNOVATIONSANALYSE

18 procent af fremstillingsvirksomhederne er både 
innovative og markedsledende i udlandet. Det 
vil sige, at virksomhederne har produkter eller 
services, der er markedsledende i udlandet. Derud-
over, har de omsætning fra produkter introduceret i 
de seneste år, som er nye på virksomhedens marked 

eller på verdensplan. Det kan være konkurrence 
udefra eller behovet for at reducere om-kostninger, 
der er de væsentligste årsager til, at de udvikler 
nye produkter og fremstiller dem smartere og mere 
effektivt.

En lige så stor gruppe af fremstillingsvirksomhederne 
er innovative og markedsledende i Danmark. De 
er markedsledende i Danmark, og har samtidig 
omsætning fra produkter, som er nye på virk-

somhedens marked eller på verdensplan. 

Endelig er en tilsvarende stor gruppe på 18 procent 
markedsledende, men ikke innovative. Virk-
somhederne i denne gruppe, har produkter, der er 
markedsledende i Danmark eller udlandet, men de 
har ikke omsætning fra nye produkter introduceret 
i de seneste 3 år. 

En forklaring kan væ-re, at denne gruppe af 
virksomheder ikke oplever det samme behov for 
innovation, fordi de alle-rede producerer et unikt 
produkt af høj kvalitet. De føler sig mindre udsat 
for konkurrence, og kan måske fortsætte som de 
hele tiden har gjort. En supplerende analyse af 
data viser, at over halvde-len af virksomhederne 
i denne gruppe er ambitiøse og ønsker at vækste 
mere end andre i samme branche. Det kan tænkes, 
at virksomhederne i denne gruppe stadig har et 
ønske om at øge indtje-ningen eller at få adgang 
til nye markeder, på trods af at de ikke prioriterer 
innovation så højt. 

Innovation er for langt de fleste virksomheder 
en afgørende del af at skabe vækst. En anden 
grup-pe af virksomheder er gode til at få skabt 
omsætning fra nye produkter, men har sværere 
ved at slå igennem på markedet. 25 procent af 
fremstillingsvirksomhederne er innovative, men 
ikke markedsledende. En forklaring kan være, at 
der er tale om virksomheder, der er på vej frem, 
men som endnu ikke er slået igennem på markedet.
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INNOVATIONSANALYSE
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INNOVATIONSANALYSE

I alle brancher er der behov for udvikling og 
innovation. Ser man på, hvilke virksomheder og 
orga-nisationer, der har succes, så er det i mange 
brancher de innovative virksomheder som klarer 
sig bedst. Figuren viser, de markedsledende og 
innovative danske fremstillingsvirksomheder fordelt 
på branche. 32 og 30 procent af virksomhederne 
inden for henholdsvis elektronik- og maskinindu-
strien er innovative og markedsledende i udlandet.

I møbelindustrien er 35 procent af virksomhederne 
innovative og markedsledende i Danmark. Det samme 
gør sig gældende for 29 procent af virksomhederne 
inden for tekstil- og læderindustrien.

Inden for møbelindustrien er 47 procent 
af virksomhederne innovative, men ikke 
markedsføren-de. Virksomhederne er her gode til 
at få ideer til nye produkter, der kan sælges, men de 
når ikke alle bredt ud på markedet.

Virksomheder i elektronik-
og maskinindustrien er 

førende i udlandet 
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Størst eksport blandt
virksomheder, der er førende i 

udlandet 

Dansk eksport understøtter en lang række jobs på 
det danske arbejdsmarked, og skaber grundla-get 
for vores velstand. 

Interviewene viser, at de innovative og 
markedsledende fremstillingsvirk-somheder også 
er dem, der eksporterer mest. 

78 procent af virksomhederne, der er innovative 
og markedsledende i udlandet, har en hovedsagelig 
eksport. 

Det svarer til en eksportandel på over 50 procent af 
virksomhedens omsætning. 

Virksomheder, der er markedsledende, men ikke 

innovative har den næststørste eksport. 

Blandt denne gruppe af virksomheder har 39 
procent af virksomhederne en eksportandel på 
over 50 pro-cent. 

INNOVATIONSANALYSE
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Flest innovative og markeds-
ledende virksomheder i 

hovedstaden 

Innovative og markedsledende virksomheder holder til i hele landet. Der er dog mindre forskelle blandt de 
fem regioner. 42 procent af de danske fremstillingsvirksomheder, der er innovative og markedsledende i 
enten Danmark eller udlandet ligger placeret i hovedstaden. Færrest virksom-heder, der er innovative og 
markedsledende i udlandet, er bosat i region Sjælland. 

Brug innovation benchmark værktøjet - og vurder dig selv

INNOVATIONSANALYSE
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INNOVATIONSANALYSE

Hvad synes virksomhederne selv? 

Innovative og markedsledende virksomheder, ser 
også sig selv som de mest innovative og bedste i 
branchen. Fremstillingslederne har haft mulighed 
for selv at vurdere, hvor innovative deres virk-
somhed er på en skala fra 0 til 100, når det gælder 
udvikling af produkter. 0 er mindst innovativ og 100 
er mest. 

I gennemsnit scorer virksomheder, der er innovative 
og markedsledende i enten ud-landet eller 
Danmark højest. Virksomheder, der er innovative og 
markedsledende i udlandet, sco-rer allerhøjest på 
skalaen og svarer i gennemsnit 66. Det kan skyldes, 
at de markedsledende virk-somheder netop har 
stort fokus på innovation, og er opmærksomme på 
hele tiden at følge med udviklingen. 

Virksomheder kan ikke bare nøjes med at arbejde 
med innovation en gang i mellem. De bedste 
virksomheder arbejder kontinuerligt med udvikling 
og innovation, så det bliver en na-turlig del af 
virksomhedens kultur. 

Fremstillingslederne har også givet et bud på 
virksomhedens performance på en skala fra 0 til 
100. Værdien 0 svarer til den virksomhed, som klarer 
sig dårligst i branchen, mens den bedste virksom-
hed i branchen har værdien 100. I gennemsnit 
svarer virksomheder, der er innovative og markeds-
ledende i udlandet, at de ligger på 78 på skalaen. 
Virksomheder, der er markedsledende, men ikke 
innovative, lander i gennemsnit på scoren 77.  
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OM VIRKSOMHEDERNE

Virksomhederne bag 
undersøgelsen

Undersøgelsens population er små og mellemstore 
virksomheder inden for fremstillingsindustrien 
med 5 til 250 ansatte, der enten er registreret 
som et A/S eller et ApS. Totalpopulationen består 
af ca. 5.000 virksomheder, der er udvalgt, så kun 
hovedselskaber indgår. Spørgsmålene i undersøgel-
sen bruges både i denne analyse og til en styrkelse 
af dataindholdet på https://innovationbenchmark.
dk/.

Fordelingen af virksomhederne er repræsentativ 
således, at der er langt flere mikrovirksomheder 
med 10-20 ansatte end mellemstore virksomheder 
med 100-250 ansatte. De store virksomheder har 
oftere introduceret nye produkter end mindre 
virksomheder. 

Udover spørgsmål om innovation, er der stillet en 
række baggrundsspørgsmål fx om virksomhe-dens 

ambitionsniveau. 

10 procent ønsker ikke at vækste, mens 48 procent 
af virksomhederne har ambitiøse mål om at vækste 
mere end andre virksomheder i samme branche i de 
kommende 2-4 år.

Langt de fleste virksomheder i fremstillingsindustrien 
producerer efter ordre. Det er blot en ud af tyve 
virksomheder, som producerer serier, og hver fjerde 
virksomhed har en blanding af seriepro-duktion og 
ordreproduktion. Ved ordreproduktion har kundens 
specifikationer en mere direkte betydning for 
produktionen.

Næsten halvdelen af virksomhederne opfatter sig 
som markedsledende i Danmark, og hver fjerde 
af virksomhederne mener, at deres produkter og 
services er markedsledende i udlandet.



17TEKNOLOGISK INSTITUT    2021

Interview gennemført som 
telefoninterview

Teknologisk Institut har udformet spørgeskemaet, 
så spørgsmålene matcher spørgsmålene på 
innovationbenchmark.dk.

Jysk Analyse A/S har på vegne af projektet 
gennemført interviewene som telefoninterview 
med direktør, produktionsdirektør, økonomidirektør 
eller en anden ledende medarbejder, der er be-
slutningstager i forbindelse med virksomhedens 
produktion.

Virksomhederne er blevet kontaktet op til 10 gange, 
før kontakt er opgivet. Der er i alt kontaktet 1.836 
virksomheder og gennemført 826 telefoninterview. 
Det giver en gennemførelsesprocent på 45%, hvilket 
er tilfredsstillende for undersøgelser af denne type. 

Telefoninterviewene er gennemført i perioden 15. 
august til den 11. september 2019. Alle telefon-
interview er gennemført ved hjælp af SOPHI, et 
CATI-system udviklet af Jysk Analyse, med egne 
uddannede interviewere.

I de tilfælde, hvor virksomhederne eller 
respondenterne var i tvivl om undersøgelsen, blev 
der afsendt en kort introduktion til undersøgelsen 
og truffet en aftale om at ringe op igen. 

I de tilfæl-de, hvor der manglede kontaktnummer 
eller kontaktnummeret var forkert, er der foretaget 
ma-nuelle opslag for at finde et korrekt nummer. 
Data er efterfølgende vejet i forhold til antal ansatte 
inden for grupperne 5-19 ansatte, 20-49 ansatte 
50 til 99 ansatte og 100 + ansatte, så svarfordelin-
gerne er repræsentative for virksomheder i 
fremstillingsindustrien.

Svarerne er anonymiseret og resultaterne anvendes 
kun i statistiske sammenligninger. På innova-
tionsbenchmark.dk kan enhver virksomhed indtaste 
egne oplysninger og finde sammenligninger med 
gennemsnittet for andre virksomheder. 

OM UNDERSØGELSEN

INNOVATIONBENCHMARK.DK

Sammenlign din innovation med dine konkurrenter
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Copenhagen Business School - CBS
CBS har i dette projekt først og fremmest den 
opgave at skabe det nødvendige datagrundlag, 
der gør det muligt at lave benchmarking på 
innovationsaktiviteter samt at udvikle det værktøj, 
der gør det muligt for den enkelte virksomhed at 
få en rapport, hvor den kan sammenligne sig med 
tilsvarende virksomheder i branchen. 

Der er i den forbindelse gennemført kvantitative 
studier af innovation og virksomhedsperformance. 
Formålet er at skabe ny viden om, hvilke forhold 
der gør, at nogle virksomheder er innovative, 
mens andre ikke er; hvilke forhold der gør, at nogle 
virksomheder er mere innovationsintensive end 
andre virksomheder samt sammenhængen mellem 
innovation og virksomhedsperformance. 

Værktøjet indeholder en række features, 
som indebærer, at virksomhedernes 
ledere og nøglepersoner kan benchmarke 
innovationsaktiviteter med andre sammenlignelige 

virksomheder på objektive mål for innovation. 
Derigennem får de mulighed for at:  
• vurdere performanceeffekter af innovationstil-

tag
• se hvad andre virksomheder har af erfaringer 

med relevante innovationsaktiviteter
• blive ført videre til relevant innovations-

rådgivning. 

Værktøjet er derfor integreret i en samlet 
innovationsplatform med viden, dialogmuligheder, 
og beskrivelser af erfaringer og anbefalinger til 
processer og værktøjer.

Syddansk Universitet - SDU
SDU har sammen med udvalgte virksomheder 
lavet en række interaktive studier med udvalgte 
virksomheder. Disse studier har skabt ny viden 
om innovationsdrivere, innovationsbarrierer, og 
hvorledes disse afhænger af virksomhedernes 
erfaring med innovation. 

Desuden afdækkes muligheder for at styrke 
de innovative kompetencer igennem specifikke 
tiltag omfattende nye innovative former som 
produkt-relaterede services, strukturering af 
innovationsprocesser og løft af kompetencer 
igennem viden. Resultaterne formidles blandt andet 
gennem cases der er tilgængelige i værktøjet, som 
du finder på innovationbenchmark.dk/.

Teknologisk Institut
Teknologisk Instituts rolle er at skabe dialog og 
netværk med de relevante virksomheder og resten 
af erhvervslivet. Der bliver i løbet af projektet 

opbygget et netværk med virksomhederne og det 
øvrige erhvervsliv med to formål for øje. 

For det første præsenteres virksomheder for 
foreløbige versioner af værktøjet samt ny viden 
tidligt i projektets levetid for at sikre relevans 
og kvalitet af værktøjet. Derved sikres en 
feedbackmekanisme mellem værktøj og ny viden på 
den ene side og erhvervsliv på den anden. 

På baggrund af dialogen med virksomhederne 
laves der analyser, der giver overblik over, hvordan 
innovation kan fremme vækst. Værktøjet og 
kommunikation til netværket er integreret i 
platformen Innovation Benchmark.

Roller og bidrag

PARTNERE BAG UNDERSØGELSEN
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Dit innovationsbarometer
- sådan gør du

Med innovationstesten på innovationbenchmark.dk 
kan du tage pulsen på innovationsniveauet i din 
virksomhed på forskellige områder og se, hvordan 
den klarer sig ift. andre virksomheder. På innovati-
onbenchmark.dk finder du også en række innovati-
onscases, som du kan lade dig inspirere af.

Du kan både bruge testen som virksomhed eller 
hvis du som erhvervskonsulent, revisor el. lign. råd-
giver en fremstillingsvirksomhed. 

Er du rådgiver, udgør testen et godt dialogværktøj 

mellem dig og virksomheden, som kan give anled-
ning til nye perspektiver, betragtninger og ideer i 
jeres indbyrdes dialog.

Testen giver mulighed for at benchmarke virksom-
heden op mod andre inden for hhv. produktinno-
vation, procesinnovation, organisatorisk innovation 
og markedsføringsinnovation. Det er helt valgfrit, 
om du vil udfylde alle sektionerne eller blot nogle 
af dem. 

Du navigerer i værktøjet ved hjælp af bjælken 
i toppen af testen (billede 1), ved at bruge ’Næ-
ste’-knappen  nederst eller ved at klikke på ’Spring 
over’. Når hver sektion er færdiggjort vises et flue-
ben i bjælken.

INNOVATIONBENCHMARK.DK

Billede 1: Oversigtsbjælke

Til at begynde med bliver du spurgt ind til din vurdering af 
de fire områder, som testen benchmarker virksomheden på.

Her bliver du bedt om at tage stilling til, hvor god virksom-
heden er på de fire områder (billede 2 og 3). Klik på ’Spring 
over’, hvis du ikke ønsker at besvare disse spørgsmål.

Det er valgfrit, om du vil angive virksomhedens navn og 
branche samt dit eget navn og rolle.

Tryk på ’Næste’ for at gå videre til næste del af testen.Billede 2: Testens startside

Billede 3: Spørgsmål 2 ud af 4 i Start-sektionen.

Del 1: Start
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Nu dykker testen ned i hvert enkelt af 
de fire områder. Denne del omhandler 
produktinnovationen i virksomheden.

Her stilles der spørgsmål til, hvor 
stor en procentdel af virksomhedens 
omsætning, der kommer fra nye 
produkter. Det drejer sig om hhv. 
produkter, der er nye på verdensplan, 
produkter, der er nye i branchen 
og produkter, der er nye for 
virksomheden (billede 4). 

Procenterne i de tre spørgsmål skal 
til sammen give max 100 % (men må 
gerne give mindre). Klik på ’Spring 
over’, hvis du ikke ønsker at besvare 
disse spørgsmål.

Tryk på ’Næste’ for at gå videre til 
næste del af testen.

INNOVATIONBENCHMARK.DK

Del 2: Produktinnovation

Del 3: Procesinnovation
Næste sektion omhandler 
virksomhedens evne 
til innovation indenfor 
processer. 

Der stilles spørgsmål 
til automation af 
virksomhedens frem-
stillings-, paknings- og 
lagringsprocesser (se 
eksempel i billede 5).

Klik på ’Spring over’, hvis 
du ikke ønsker at besvare 
disse spørgsmål.

Tryk på ’Næste’ for at gå 
videre til næste del af 
testen.

Billede 4: Nye produkter og teknologier er ofte det første mange tænker på, når de hører 
ordet ‘innovation’. Her bliver du spurgt ind til produktlanceringer de seneste 3 år.

Billede 5: I del 3 spørges bl.a. ind til, hvor automatiseret virksomhedens fremstilling er.
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Del 4: Organisatorisk innovation
I denne sektion spørges til, 
hvordan din virksomhed 
tænker innovativt ift. selve 
organisationen.

Du bliver spurgt om, hvem 
beslutningstagerne er i 
virksomheden, samt hvor-
dan de forskellige roller 
fordeler sig. Du spørges ind 
til løsningsansvar (se billede 
6), tidsplanlægning og selv-
styrende grupper. Klik på 
’Spring over’, hvis du ikke 
ønsker at besvare disse 
spørgsmål.

Tryk på ’Næste’ for at gå 
videre til næste del af testen.

Billede 6: Du bliver blandt andet spurgt ind til, hvem der har løsningsansvaret 
for opgaver i virksomheden.

Del 5: Markedsføringsinnovation
Det sidste område, der 
spørges ind til er mar-
kedsføringsinnovation og 
hvorvidt virksomheden 
innoverer på markeds-
føringsområdet.

Specifikt spørges der ind til, om 
virksomheden har introduceret 
nyt produktdesign, indpakning, 
markedsføringsstrategier, 
promovering af produkt, 
eksponering og prissætning 
inden for de seneste 3 år (se 
eksempler i billede 7). Her 
svarer du blot ja eller nej. 
Klik på ’Spring over’, hvis du 
ikke ønsker at besvare disse 
spørgsmål.

Tryk på ’Næste’ for at gå 
videre til næste del af testen.

Billede 7: Her spørges du ind til virksomhedens innovationstiltag på marketingområdet.
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Del 6: Resultat
Når du har udfyldt de dele af testen, som du er 
interesseret i, kommer du til resultatsiden, hvor 
du øverst får et overblik i form af et spider-
diagram (billede 8). ‘Egen vurdering’ er dine svar 
fra Start-sektionen og ‘Din beregnede score’ 
er et sammenlagt resultat af de resterende 
sektioner. 

I eksemplet til venstre klarer virksomheden 
sig dårligere på produktinnovation 
end sammenlignelige virksomheder. 
Samtidig klarer den sig bedre på hhv. 
markedsføringsføringsinnovation og organ-
isatorisk innovation.

Du får også et resultat for hvert af de fire 
områder, som testen dækker. For hvert af 

områderne kan du få et uddybende resultat 
ved at klikke på ’Vis uddybende information’ 
(billede 9), hvor du kan se dine resultater 

benchmarket mod andre virksomheder helt ned 
på spørgsmålsniveau. Her kan du se hvor mange 
procent af de sammenlignelige virksomheder, der 
har svaret det samme som dig (billede 10). 

Holder du musen henover en af scorerne kan du se, 
den svarmulighed, scoren repræsenterer, og hvor 
mange der har svaret det samme (score 1 er den 
første svarmulighed - i eksemplet har virksomheden 
valgt den tredje svarmulighed, så her får den tildelt 
score 3). 

Du har også mulighed for at hente en PDF-rapport 
med dine resultater.

God fornøjelse med testen! Hvis du har spørgsmål 
eller kommentarer, kan du henvende dig til en af 
kontaktpersonerne på innovationbenchmark.dk.

Billede 8: Spider-diagram med dine resultater.

Billede 9: På resultatsiden kan du bl.a. se hvordan du klarer dig 
for hvert af de fire innovationstyper sammenlignet med andre.

Billede 10: Du kan også se, hvordan du har besvaret de enkelte spørgsmål i testen ift. andre virksomheder.
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Innovation er nødvendig i fremstillingsindustrien. Virksomhedsledere har en 

hel palet af muligheder for innovation som fx at udvikle nye produkter, nye 

salgskanaler, nyt design eller nye former for markedsføring. De mest ambi-

tiøse virksomheder finder på nyt – og fremfor alt arbejder de mere målrettet 

med at forny og udvikle virksomhedens afsætning.

Det viser en undersøgelse med ledere i 826 fremstillingsvirksomheder i Dan-

mark med 10 – 250 ansatte. Undersøgelsen er gennemført af Teknologisk 

Institut, CBS og SDU for Industriens Fond i august – september 2019. 

CBS har udviklet et online værktøj til benchmarking af virksomhedens innova-

tion. Værktøjet https://innovationbenchmark.dk gør det muligt at måle virk-

somheden i forhold til konkurrenterne. 

Læs mere om undersøgelsen og værktøjet.


