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Vi føler et medansvar for vores virksomheder. Derfor spørger vi hvert 
år til deres væksttal, forventninger, og hvad det betyder at være en del
af fællesskabet i en forskerpark. 

75 % 
af virksomhederne forventer 

vækst og endnu flere  
ansættelser i 2021

2020 har været et herrens år. Covid-19 har haft stor indflydelse  

på virksomhederne i Syddanske Forskerparker:  

 » 26,7 % af virksomhederne er påvirket ‘i høj grad’ 
 » 30,0 % af virksomhederne er påvirket ‘i nogen grad’ 

 » 20,0 % af virksomhederne er påvirket ‘i mindre grad’ 

50 % 
af virksomhederne har haft 

vækst og ansat nye  
medarbejdere i 2020

Optimismen blandt virksomhederne i Syddanske Forskerparker 
er stor og ligger langt over såvel de nationale som de regionale 
tal. I Region Syddanmark er virksomhederne i forvejen mest  
positive. Her forventer op mod halvdelen af SMV’erne, at Covid-19 
situationen ikke påvirker deres omsætning negativt. På lands- 
plan er tallet lidt lavere. Kilde: BDO, SMV-barometeret (Covid-19)

Heldigvis melder en andel af virksomhederne dog også om positive følger:  

 » 13.3 % af virksomhederne angiver, at Covid-19 har haft en  
positiv indvirkning på deres forretning

 » 3.3% mener direkte, at Covid-19 har hævet innovationshøjden i 

deres virksomhed
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Læs mere på syddanskeforskerparker.dk

 » Alle afdelinger holdes åbne og funktionsdygtige
 » Mødeafholdelse kan foretages under sikre forhold. Personbelastningen  

i lokalerne er nedsat. Der er opsat coronastationer og ny skiltning
 » Øget rengøring med fokus på kontaktflader, mundbind, faste  

spritdispensere samt en anmeldelsesforpligtelse ved syge medarbejdere 
er indarbejdet i fast fremadrettet rutine

 » Etablering af nye udendørs mødesteder og opholdarealer
 » Øget sikkerhed i forbindelse med aflåsning og vægterrundering
 » Nye procedurer omkring frokosten i cafeerne, således at der fortsat kan  

tilbydes forplejning til gæster og ansatte
 » Opgørelsen af forbrugsopgørelsen 2019 fremskyndes, således at der  

hurtigst muligt kan ske tilbagebetaling til virksomhederne 
 » Huslejefrihed i april 2020 til mindre private virksomheder (max 20 an-

satte) for at afhjælpe både eventuelle likviditetsproblemer og mindske 
huslejeomkostningerne hos de hårdest ramte

 » Parkernes investeringer og vedligeholdelsesopgaver fastholdes

Syddanske Forskerparkers har gennemført følgende  
indsatser for at imødegå Covid-19

84 %  
af virksomhederne er  

tilfredse / meget tilfredse 
med Covid-19 indsatsen 

77 %  
af virksomhederne er  

generelt tilfredse / meget  
tilfredse med at bo i  

Syddanske Forskerparker


