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Indledning 
Projekt Afrikanisering – fra Næstved til Nairobi blev 
initieret i foråret 2016 som opfølgning på et mindre 
projekt om danske muligheder i Afrika, der ligele-
des var støttet af Industriens Fond og mundede ud 
i publikationen Afrika’s muligheder – set fra dansk 
perspektiv. I denne var det klart, at Danmark hal-
tede efter vores nabolande i forhold til eksport til 
Afrika. Det var endvidere klart, at især mellemstore 
danske virksomheder finder det svært at ekspor-
tere og investere i afrikanske markeder grundet 
manglende information og adgang til relevant råd-
givning og afrikanske netværk samt behovet for at 
tilpasse produkter og forretningsmodeller. Formå-
let i det nye projekt var derfor at udvikle og teste 
nye måder, hvorpå denne type virksomheder kan 
øge deres eksport og aktiviteter i Afrika og over-
vinde de førnævnte barrierer gennem en bedre og 
hurtigere tilpasning til forretningsforhold i Afrika.  
 
Projektet var ledet af Dansk Industri (DI) og projek-
tets partnergruppe inkluderede endvidere en 
række af DI’s søsterorganisationer i Afrika samt Co-
penhagen Business School (CBS), der havde til op-
gave at evaluere projektforløbet. DI har igennem 
mere end 20 år assisteret danske medlemsvirksom-
heder på vækst- og udviklingsmarkeder, og denne 
erfaring kombineret med de involverede søsteror-
ganisationer i Afrika sikrede relevante kompetencer 
i projektet. Oprindeligt indgik Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU) også i projektgruppen, men af 
forskellige administrative årsager valgte DTU at 
trække sig fra projektet i efteråret 2016. 

Aktiviteter og Leverancer 
Projektet blev gennemført over en periode på 32 
måneder og blev afsluttet med udgangen af no-
vember 2018. For at sikre formålet bedst muligt var 
kernen af projektet et praktisk forløb for 14 danske, 
mellemstore virksomheder, der alle overvejede at 
igangsætte eller øge eksisterende aktiviteter i Af-
rika. Virksomhederne varierede i størrelse, branche 
og erfaring i Afrika. Dette var tilsigtet, da det fra 
projektets start var ambitionen at sikre et bredt er-
faringsgrundlag, således at projektets konklusioner 
og anbefalinger kunne finde bred anvendelse 
blandt danske virksomheder. 

 
Forløbet for de 14 danske virksomheder indeholdt 
både individuel sparring og fællesaktiviteter i såvel 
Danmark som Afrika. En engelsksproget hjemme-
side under di.dk blev etableret for at præsentere 
projektets aktiviteter og læringsudbytte. Hjemme-
siden er lige nu under renovering som del af et nyt 
webunivers for hele di.dk, og planen er at bruge 
den relancerede hjemmeside til også at informere 
om markedsmuligheder i Afrika for danske virk-
somheder fremadrettet. 
 
Da Afrika er et kontinent, der består af 54 lande, 
blev det fra starten besluttet at indsnævre det geo-
grafiske fokus til Østafrika, specifikt Kenya, Etio-
pien, Uganda og Tanzania. Valget af Østafrika 
skyldtes først og fremmest størrelsen og potentia-
let af markederne i regionen. 
 
Et vigtigt element i projektet var ansættelsen af to 
kenyanske projektmedarbejdere via DI’s søster-or-
ganisation i Nairobi, Kenya Association of Manu-
facturers (KAM). 
 
Som en del af forløbet blev de deltagende virksom-
heder tilbudt en strategisk proces baseret på Busi-
ness Model Canvas-værktøjet samt en introduktion 
til DI’s eksportværktøjer. Det strategiske arbejde 
foregik i både Danmark og Afrika.  
 
Det konkrete resultat for alle 14 virksomheder var 
en ny eller opdateret strategi for Afrika, som pro-
jektet og ikke mindst de to kenyanske projektmed-
arbejdere bidrog til at implementere. For mange 
danske, mellemstore virksomheder er det både 
svært og ressourcekrævende at skabe muligheder 
uden et godt netværk i Afrika og det er svært hur-
tigt at forstå den lokale forretningskultur. Derfor 
har projektet involveret relevante, lokale netværk 
og kontakter via DI’s søsterorganisationer i Kenya, 
Etiopien, Tanzania og Uganda. 
 
Samlet kan aktiviteterne i projektet - som alle 14 
deltagende virksomheder deltog i - opsummeres 
til: 
 

 Individuel virksomhedssparring 
 Fælles opstartsmøde 
 Boot camp i Danmark 
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 Boot camp i Kenya med præsentation af 
strategi for et panel af afrikanske forret-
ningsfolk 

 Netværksmøder med andre deltagere i 
projektet 

 Møder med potentielle kunder i Østafrika 
 Møder med potentielle lokale distributører 

i Østafrika 
 Møder med andre lokale interessenter og 

lokale Afrika-eksperter 
 Strategi-implementering i Østafrika. 

Effekt 
Udbyttet for deltagerne har som ventet varieret, da 
de 14 virksomheder fra starten af projektet havde 
forskellige motiver for at deltage. For nogle virk-
somheder var Afrika nyt og deltagelse i projektet 
en mulighed for at teste og derefter beslutte, om 
virksomheden skulle starte aktiviteter rettet mod 
kunder i Afrika. For andre gav projektdeltagelsen 
mulighed for at øge eller ændre nuværende afri-
kanske aktiviteter. Ved afslutningen af projektet var 
ni af de 14 virksomheder engageret i salg i Afrika, 
om end i varierende grad. Seks af de ni virksomhe-
der arbejdede på markedet via lokale partnere, 
mens tre havde etableret deres egne, lokale salgs-
selskaber. For de resterende virksomheder betød 
projektdeltagelsen et bevidst fravalg af Afrika ud 
fra en markedsmæssig vurdering eller et ændret 
strategisk fokus. Dette er helt på linje med de mål-
sætninger, som hver virksomhed formulerede i be-
gyndelsen af projektet. 
 
Projektet er evalueret af CBS. Evalueringen giver en 
detaljeret vurdering af deltagernes individuelle ud-
bytte. I rapporten giver forfatterne en række rele-
vante og brugbare anbefalinger til både DI, danske 
virksomheder, andre aktører og til fremtidige akti-
viteter med samme formål som projektet. DI tager 
naturligvis rapporten og de inkluderede anbefalin-
ger til efterretning og kan konstatere, at alle de del-
tagende virksomheder har fået værdifulde erfarin-
ger. Dette indtryk er blevet bekræftet i DI’s dialog 
med virksomhederne efter udarbejdelsen af rap-
porten fra CBS, hvor de fleste virksomheder har et 
fortsat engagement i Afrika.  
 
For DI har erfaringerne for de deltagende 

virksomheder været afgørende for at videreudvikle 
nye koncepter for danske virksomheder, der over-
vejer nye eller styrkede aktiviteter i Afrika. Disse er 
i høj grad inspireret af de anbefalinger, som CBS 
giver i projektevalueringen.  
 
DI vil fortsat udbrede relevant information om mar-
kedsmulighederne for danske virksomheder i Af-
rika, lige som DI vil søge at styrke Afrika-rådgivnin-
gen af danske virksomheder baseret på erfarin-
gerne fra de afholdte boot camps, strategiudvik-
lingsforløbene og de introducerede partnerværk-
tøjer.  
 
Samtidig er DI i overvejelser omkring etablering af 
et kontor i Østafrika, der – ligesom DI’s kontorer i 
Kina, Rusland, Brasilien, Indien og USA – kan tilbyde 
services for at gøre det nemmere for danske virk-
somheder at få succes i regionen. Det vil være et 
væsentlig bidrag til at øge dansk eksport og inve-
steringer i Afrika, og dermed mindske afstanden til 
vores nabolande, når man måler eksport til Afrika 
pr. indbygger. 

Forankring og Formidling 
Gennemførelsen af Afrikanisering – fra Næstved til 
Nairobi har været signifikant medvirkende til, at 
dansk fokus på mulighederne i Afrika er styrket, og 
at danske virksomheder har fået et sæt konkrete 
anbefalinger til at øge chancen for succes, såfremt 
de beslutter at satse på markederne i Afrika. Til den 
afsluttende konference i november 2018, hvor pro-
jektets anbefalinger blev præsenteret for offentlig-
heden og hvor en lang række virksomheder deltog, 
var interessen for at lære mere om markedsmulig-
hederne i Afrika betydelig. Dette er helt i tråd med 
den interesse, som DI oplevede under projektets 
implementering, hvor artikler både via DI’s egne 
kanaler og i eksterne medier medførte god re-
spons. 
 
DI vil som beskrevet ovenfor fortsætte med at ud-
brede projektets erfaringer og anbefalinger til virk-
somheder og andre, relevante interessenter, herun-
der information om markedsmuligheder i Afrika. 
Projektet udgør som også beskrevet en central del 
af fundamentet for DI’s overvejelser om at åbne et 
kontor i Østafrika. Projektet vil derfor leve videre og 
virksomhedsanbefalingerne vil fortsat blive 
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udbredt – ikke bare individuelt men også i forbin-
delse med fremtidige virksomhedsdelegationer til 
Afrika. DI påtænker ligeledes også at genbesøge en 
eller flere af de deltagende virksomheder senere 
for at samle op på relevante erfaringer, som er op-
nået efter projektets formelle afslutning.  
 
På baggrund af ovenstående kan det konstateres, 
at projektets målsætninger i meget vid udstræk-
ning er opfyldt. 
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