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IKT-branchen er mest innovativ
60 pct. af virksomhederne inden for branchegruppen information og kommunikation (IKT) har haft innovation i perioden 2011-2013, og de ligger dermed pænt over
gennemsnittet på 46 pct. for private danske virksomheder generelt. At man har
innovation vil sige, at man har indført nye eller væsentligt forbedrede produkter,
produktionsprocesser, organisatoriske tiltag eller markedsføringstiltag.
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15 pct. af virksomhederne har igangværende innovationsaktiviteter
Ud over de faktisk gennemførte innovationer havde 15 pct. af virksomhederne innovationsaktiviteter, der fortsat var i gang ved udgangen af 2013. Blandt de største
virksomheder med 250 eller flere fuldtidsbeskæftigede (omregnet) var andelen
endnu højere, nemlig 38 pct. 4 pct. af virksomhederne havde i 2011-2013 haft innovationsaktiviteter, der blev opgivet – også her var andelen højest blandt de største
virksomheder, med 15 pct.
Stigning i markedsførings- og organisatorisk innovation
Andelen af virksomheder med markedsføringsinnovation er steget med 4 procentpoint, fra 25 pct. i 2009-2011 til 29 pct. i 2011-13. I samme periode er andelen af
virksomheder med organisatorisk innovation steget fra 27 pct. til 30 pct. I alt har
46 pct. af virksomhederne været innovative i perioden 2011-2013, hvilket er en
stigning på 2 procentpoint i forhold til perioden 2009-2011, hvor andelen var 44
pct. Det er navnlig udviklingen i andelen af virksomheder med markedsførings- og
organisatorisk innovation der påvirker den samlede udvikling, idet andelen af virksomheder med produkt- og procesinnovation er næsten uændret.
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Lidt færre udgifter til innovation
Virksomhedernes samlede udgifter til innovation i 2013 var 45,6 mia. kr. og er
dermed faldet med 1 pct. i forhold til 2012. Udgifter til egen forskning og udvikling
(FoU) udgør med 37,3 mia. kr. langt den største del af innovationsudgifterne, fulgt
af driftsudgifter til innovation, eksklusive FoU på 4,3 mia. kr.
Udgifter til innovation. 2013

Driftsudgifter til innovation, ekskl. FoU
4 mia. kr.

Egen FoU
37 mia. kr.

Eksterne rettigheder og
anden ekstern viden
1 mia. kr.
Maskinel, udstyr mv. til innovation
2 mia. kr.
Konsulentydelser
1 mia. kr.

Mere information: Få mere information om innovation, forskning og udvikling på www.dst.dk/fui. Se mere i
Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1221 Og i årspublikationen Innovation og forskning 2014. Tallene for
2012 er endelige, idet der er foretaget en revision af de tidligere offentliggjorte foreløbige tal. Revisionen har ikke
medført ændringer for andelen af innovative virksomheder. For de samlede innovationsudgifter har revisionen
medført en ændring fra 45,9 mia. kr. til 45,6 mia. kr. Tallene for 2013 er foreløbige. Endelige tal for erhvervslivets
forskning og udvikling og innovation i 2013 bliver offentliggjort i december 2015 sammen med foreløbige tal for
2014.
Kilder og metoder: Undersøgelsen er gennemført efter retningslinjer fra EU og OECD for innovationsstatistik,
som beskrevet i Oslo-manualen. Danske data er dermed sammenlignelige med de øvrige EU- og OECD-landes.
Alle data er opgjort efter Dansk Branchekode 2007 (DB07).
Se mere på www.dst.dk/fui og på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/128019.
Næste offentliggørelse: Innovation i erhvervslivet 2014 udkommer uge 51 i 2015.
Henvendelse: Helle Månsson, tlf. 39 17 31 13, hej@dst.dk
Nils Galberg Enoksen, tlf. 39 17 38 86, nge@dst.dk.

