
120 
virksomheder

 

700
ansatte

.

Idag driver Syddanske Forskerparker 3 forskerparker i regionen 

– en i Odense og to i Sønderborg. I alt bor her 120 virksomheder, 

ventureselskaber, centre og klynger. I alt har knap 700 ansatte 

deres daglige arbejdsplads i en af forskerparkerne. 

Virksomhederne arbejder med udvikling, innovation og 

teknologi og fordeler sig over brancherne velfærds- og robot-

teknologi, IT, energi og miljø, rådgivning samt erhvervs- og 

sundhedsfremme.

Forskerparkerne har et tæt samarbejde med Syddansk Universitet 

og de øvrige uddannelsesinstitutioner i området og indgår i såvel 

nationale som lokale vækststrategier. 

55 % af virksomhederne i forskerparkerne har oplevet vækst i form 

af øget omsætning i 2014. Væksten er på gennemsnitlig 26 %. 

Endnu flere, 65 %, forventer en vækst i 2015 på gennemsnitlig 30 %.

I starten af 2014 beskæftigede virksomhederne i forskerparkerne i 

gennemsnit 5,4 medarbejdere. I 2015 er tallet steget til 5,6  

medarbejdere.  Det er en stigning på 3,7 %.  Til sammenligning 

har tilvæksten i ansatte på landsplan de seneste år været omkring 0. 

Det er ikke bare forskerparkernes virksomheder, der har tiltro 

til fremtiden: Omverdenen har også tiltro til virksomhederne i 

forskerparkerne. Derfor har 46 % fået tilført kapital indenfor det 

seneste år. Midlerne kommer fra investeringsselskaber, private 

investorer, banklån eller offentlige udviklingsmidler.

Syddanske Forskerparker i tal
 2015



Forskerparkerne vokser:

Virksomhederne vokser:

26% 
omsætning

 

3,7 % 
på ansatte

46% 
har optjent ny kapital

I de Syddanske Forskerparker har vi fokus på resultater. Derfor har vi udarbejdet en selvangivelse over 
virksomhedernes væksttal, deres forventninger, og hvad det betyder at være en del af fællesskabet i en 
forskerpark.



66% af virksomhederne har lanceret nye produkter indenfor det 

seneste år. Det svarer til, at der i gennemsnit er kommet 3 nye 

varer på hylderne hos hver enkelt virksomhed. Produkterne er 

udviklet gennem samarbejde og innovation, - med brugerne, 

overfor markederne og helt tæt på forskningsmiljøerne. 

Forskerparkerne bidrager til denne udvikling gennem opbyg-

ningen af et innovativt og vækstorienteret miljø med stor grad 

af vidensdeling. I Forskerparkerne har der sidste år været afholdt 

77 sociale og faglige events; lige fra konferencer og netværksmøder, 

fælles morgenmord, torsdagscaféer til den årlige sportsfest 

Forskerparken Games. 

68 % af virksomhederne i forskerparkerne deltager løbende i disse 

arrangementer og 42 % angiver specifikt at det er her, de får nye 

kontakter, som de kan bygge fremtidige samarbejder på. 

Langt størstedelen af virksomhederne angiver, at de har valgt 

forskerparken pga. en attraktiv adresse samt de samarbejdsmulig-

heder og det miljø, der tilbydes her. 79 % har da også igang-

værende samarbejdsrelationer til en eller flere af de øvrige 

virksomheder i parkerne. 

Fonden Syddanske Forskerparker har det seneste år haft særligt 

fokus på iværksætterområdet og etableret et miljø for 25 helt 

unge start up teams, som får et wild card til miljø, sparring og 

netværk. Og dét har givet resultater: 

66 % er overlevet det svære første år som nystartet virksomhed.

33 % har i løbet af det år, de har boet i en forskerpark, fået kapital-

tilskud i form af private investeringer eller venturekapital.

Alle teams’ne har været yderst tilfredse med de fysiske rammer, 

ligesom tilfredshedsgraden med den personlige vejledning 

scorede topkarakter. Samlet set angiver alle at være tilfredse/

meget tilfredse med deres tid i Forskerparkens iværksættermiljø, 

og samtlige vil anbefale vores tilbud til andre. 



Miljøets merværdi:

Nye virksomheder på vej:
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Innovation og udvikling:

Syddanske forskerparker er en fond med vokseværk, med tre 
afdelinger; to i Sønderborg og én i Odense.  Desuden åbner vi en ny 
forskerpark i Odense 1. september.
Vi skaber udviklingsmiljøer hvor ideer og projekter kan udvikle sig 
til bæredygtige virksomheder, og bygger bro mellem forskning og 
erhverv. Forskerparkerne danner ramme for ca. 120 virksomheder, 
og søger i disse år at udvide sine aktiviteter i region Syddanmark.
 Læs mere på www.syddanskeforskerparker.dk

http://www.syddanskeforskerparker.dk

