
 
 
Detta år, 2020, började lovande för SWC Nigeria. Vårt främsta mål för 2020 var att 
kunna öka intäkterna för SWC. Eftersom vi beslutat att SWC Nigeria skall vara ett 
hållbart företag, måste vi utveckla en struktur och hitta nya och aktiva vägar för att 
generera intäkter och aktiviteter som hjälper oss att växa. 
 
Även om vi har/hade kunnat driva SWC Nigeria utan kontor och färdig struktur har 
det blivit alltmer nödvändigt att få till detta eftersom verksamheten ökar i omfattning 
och bördan för att utföra dessa aktiviteter inte kan fortsätta pro bono (gratis). 
 
För att bli en hållbar organisation avser vi att inrätta program som kommer att 
positionera SWC för skapande av värde för alla intressenter inklusive 
nätverkspartners genom att fokusera på initiativ som: 
 
1. Bygga ekosystem för företagare med gemensamma värderingar och kultur. 
(Hållbarhet och tänkesätt för entreprenörskap som arbetar för en bättre värld) 
2. Utveckling av affärsmöjligheter mellan Sverige och Nigeria och mellan Nigeria och 
andra afrikanska länder. 
3. Kapacitetsuppbyggnad och genom program som ökar vår medvetenhet för 
hållbarhet, workshops eller rådgivning (t.ex. familjeföretag, ledarutveckling och team 
coaching). 
4. Främja hållbart och innovativt entreprenörskap i samarbete med Itzinya. 
5. Stödja hållbarhets-baserade företag i nätverket med utveckling av partnerskap 
och möjliggöra investeringar genom en lånefond. 
 
SWC Nigeria kommer därför genom sin Hub (centret) att fokusera på utveckling av 
företagsstödjande tjänster och samtidigt utrusta entreprenörer inom hållbar 
innovation entrepenörskap/företagande. 
 
Stödsystem för företag är svåra att bygga och i ett nytt ekosystem som SWC Hub, 
står vi för närvarande inför krävande utmaningar som tillhandahållande av 
nödvändiga hjälpmedel, struktur och inspiration. För att lyckas måste vi avsiktligt 
kartlägga en unik väg som inte bara utmärker sig men också blir framgångsrikt. 
 
I mars månad hade SWC Nigeria förmånen att vara värd för studenter från JIBS 
(Jönköping International Business School) som skriver ett examensarbete om SWC 



på plats i centret. De hade möjlighet att interagera med företagen som hyr plats på 
hubben och intervjua partners. Vi ser fram emot nya insikter och rekommendationer 
som kan bli resultatet av detta forskningsarbete.  
 
I Nigeria har det helt nyligen rapporterats fall av COVID 19-pandemin, vilket har 
resulterat i regeringens direktiv att minska sammankomster och att arbeta från 
hemmet för dem som kan. Som ett resultat har vi varit tvungna att stänga vår Hub 
under de kommande veckorna medan vi följer utvecklingen. 
 
Tyvärr har denna situation minskat och i vissa fall helt stoppat näringsverksamheter i 
landet vilket orsakar ytterligare belastning på den redan bräckliga ekonomin. Även 
om framtiden verkar dyster för tillfället är vi hoppfulla och vi är mer övertygade än 
någonsin om att vi är på rätt väg genom att ge företagare ett ekosystem som gör att 
de kan växa även i tider som dessa. 
 
Våra planer är för närvarande satta på vänt men vi kommer ivrigt att återuppta 
arbetet på så snart som möjligt. 
 
Tack för fortsatt stöd och tålamod! 
Manpan Wungak 
SWC Nigeria VD 
  
  


