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INNOVATION BENCHMARK 
– når data hjælper beslutninger på vej
Hvordan træffer I strategiske beslutninger? 
Hvis bare man kunne tage sin virksomhed til lægen, få 
diagnosticeret dens innovationsevne og hente den der-
tilhørende medicin på apoteket, så var innovation ingen 
sag. Der er vi ikke endnu! Men vi nærmer os med ud-
viklingen af værktøjet, der kan diagnosticere virksomhe-
ders innovationspotentialer. Værktøjet hedder Innovation 
Benchmark og er under udvikling i et samarbejde mellem 
CBS, SDU og Teknologisk Institut. 

Med værktøjet kan du måle din virksomheds innovations-
indsats op mod sammenlignelige virksomheder og måle 
på mulige effekter af eventuelle nye udviklingsaktiviteter. 
Det giver dig et bedre grundlag at træffe strategiske be-
slutninger ud fra. Værktøjet bygger på data fra 
virksomheder – et datagrundlag, der hele tiden bliver stør-
re, i takt med at flere virksomheder bruger værktøjet. 

Innovationsværktøjets formål
Hvordan afgør I, hvilke udviklingsaktiviteter I bør iværk-
sætte? Innovationsværktøjet giver jer et indspark til en vi-
dere diskussion omkring, hvilke nye udviklingsaktiviteter, 
der kunne være relevante for jer. Det kunne være inden 
for 3D-print, Internet of Things, automatisering eller en 
helt ny forretningsmodel. Hvis din virksomhed allerede 
er innovativ, kan værktøjet bidrage til en diskussion om, 
hvilke udviklingsaktiviteter I med fordel kan investere flere 
ressourcer i, og om I, sammenlignet med andre virksom-
heder, får nok ud af igangværende indsatser.

Formålet er at øge bevidstheden om din virksomheds 
udviklingsaktiviteter og komme med anbefalinger til næ-
ste skridt i din virksomheds udvikling, der matcher behov 
og potentiale. Med værktøjet får I databaseret viden om 
egen innovationsindsats sammenlignet med andres. Din 
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besvarelse giver dig kvalificeret data og viden, som du kan 
bruge som diskussionsgrundlag i din virksomheds beslut-
ningsproces omkring fremtidige udviklingsindsatser.

Hvem kan bruge værktøjet?
Målgruppen er små og mellemstore virksomheder i frem-
stillingssektoren, dvs. virksomheder med 10-250 fuld-
tidsansatte. Værktøjet er målrettet det strategiske niveau 
i virksomheden, hvor direktion, bestyrelse eller andre 
ledende medarbejdere kan finde inspiration til diskussio-
ner eller tiltag i relation til udviklingsaktiviteter. 

Hvad kan du bruge værktøjet til?
Når du har indtastet jeres data i værktøjet, får du viden 
retur på flere niveauer. Du får viden om:
 » Hvordan din virksomhed ligger i forhold til sammen-

lignelige virksomheder på forskellige parametre.
 » Hvilke innovationsaktiviteter andre sammenlignelige 

virksomheder investerer i.
 » Hvad effekterne er – f.eks. væksteffekten ved at gen-

nemføre aktiviteter inden for produktinnovation.
 » Hvad din virksomheds innovationspotentiale er på 

baggrund af parametre som uddannelsesniveau, 
investeringer i IT, digitalisering og teknologi, konkur-
rencesituation m.m.

 » Hvordan performance i en sammenlignelig virksom-
hed påvirkes af innovationsaktiviteter.

Derudover får I gennem værktøjet:
 » Anbefalinger til næste skridt, hvis I ønsker at igang-

sætte eller forbedre innovationsindsatser.
 » Henvisninger til potentielle samarbejdspartnere.
 » Cases, der beskriver, hvordan sammenlignelige 

virksomheder har skabt resultater via innovation og 
udviklingstiltag. 

Data er ikke alt
I kan ikke udelukkende tage beslutninger ud fra den vi-
den, værktøjet præsenterer. En række parametre såsom 
strategi, ressourcer, ambitioner, kultur m.m. har en høj 
grad af indflydelse på beslutningsprocessen. Værktøjets 
viden fungerer i denne sammenhæng som et validt, da-
tabaseret bidrag til den videre diskussion omkring iværk-
sættelse af fremtidige, nye udviklingsaktiviteter.
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Læs mere på
www.innovationbenchmark.com

Center for Innovation, der arbejder med INNOVATION BENCHMARK-værktøjet, er 
et projektsamarbejde mellem Copenhagen Business School, Syddansk Universitet 
og Teknologisk Institut støttet af Industriens Fond. Frem til og med 2021 udvikler vi 
værktøjet i samarbejde med SMV’er i fremstillingssektoren.
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