
"Jag tittade upp och då såg jag. Ögonen var slutna – ansiktet såg lugnt ut. 

Han hade ett vackert ansikte. Han var kanske 25-30 år. Problemet var att det 

vackra ansiktet satt på en järnvägsstolpe på östra Sri Lanka och att jag 10 

minuter tidigare hade stått bredvid den huvudlösa kroppen. En kropp som 

klappades om av en hysterisk mor. Detta var för mycket för mig. På samma 

sätt, som i april 1992 i Sarajevo när granaterna slog in i förläggningen, ville 

jag bara vara hemma i trygga Stockholm." Sri Lanka april 2006 (mina 

minnesanteckningar L Ohlson) 

 

Jag får ofta frågan varför denna passion för Sri Lanka? Mycket går att 

förklara med erfarenheterna från tjänstgöringen under konflikten. Jag har 

sett vad Sri Lankas folk fått utstå och tror att affärer är vägen framåt.  

 

Sri Lanka firar i år sin 70:e självständighetsdag – detta sker den 4 februari 

och låt oss redan nu gratulera landet och dess folk 

 

I mina nuvarande roller (www.itsrilanka.se www.sslbc.se 

www.bestofsrilanka.se ) är jag ett särintresse som vill att Sverige och Sri 

Lanka skall utveckla sina relationer. Varför? Jag har sett krigets elände på 

nära håll både i f d Jugoslavien (Sarajevo 1992 och Tuzla 1993/94) och Sri 

Lanka.  En brittisk general som jag mötte i Jugoslavien sa - "you have to give 

them something to loose then they will not fight again". Detta gäller väldigt 

väl för Sri Lanka. Den enskilde bonden eller ungdomen i Batticaloa, Jaffna 

eller Matara bryr sig inte mycket om politiken i Colombo, men de vill ha god 

sjukvård, bra transporter och sysselsättning. De yngre vill också ha 

möjlighet att resa och studera i andra länder.  

 

Min personliga uppfattning är att Sverige kan och bör göra mer. Detta för att 

bistå befolkningen i detta underbara men sargade land och för att det finns 

utrymme för svenska företag att göra affärer här. Sri Lanka är och kommer 

att utvecklas till en regional hubb med access till marknader i det viktiga 

Asien, Mellanöstern och Östra Afrika 

 

http://www.itsrilanka.se/
http://www.sslbc.se/
http://www.bestofsrilanka.se/


Svenskar och Sri Lanka har överlag goda relationer. Det finns en liten 

svensk koloni. Svenska företagare finns inom många olika sektorer - allt från 

vinhandlare i Colombo till Trelleborgs gummifabrik. Jag har dock märkt i 

mina roller att det finns ett behov av en samlingspunkt. Stängningen av den 

svenska ambassaden i Colombo 2009 var tråkig och det påminns svenska 

UD om varje gång vi träffas.  

 

Antalet svenska turister ökar stadigt och det finns även ett flertal svenskar 

som tagit steget och startat hotell på Sri Lanka. Svenskar är bra turister och 

vi spenderar mycket lokalt. Jag tror även att Sri Lanka kan utvecklas till en 

mötesdestination för svenskar och även att hälsoturism borde ha en framtid.  

 

8 januari 2015 var en glädjens dag för många lankeser. De hade gemensamt 

röstat bort Mahinda Rajapaksa. Den nya "Unity Government" var vägen 

framåt och den lovade mycket. Det blev för många löften och väldigt lite 

leverans. Besvikelsen är stor inom de flesta befolkningsgrupper. Ministrar 

från olika partier blockerar varandra. De affärsmän som välkomnande 

regeringen bjuder nu in tidigare president Mahinda till nätverksmiddagar 

och hoppas nya fina entreprenörskontrakt. När jag frågar dem -"where will 

the money come from?" har de inget svar. Kina pumpade länge in mycket 

pengar, men nu vill de ha betalt.  

 

Något som bekymrar mig är relationen mellan de etniska grupperna. Låt mig 

dock slå fast-ett nytt inbördeskrig finns inte på kartan, men det kan bli en 

förhöjd retorik och lokal spänning. Nationalister inom alla grupper kan 

skapa oreda.  

 

Det faktum att unga tamiler kan nämna LTTE-gerillan i positiva ordalag 

bekymrar mig. När jag frågar varför? Blir svaret att de känner sig 

förfördelade. Även om konstitutionen ger dem rättigheter uppfylls inte detta 

till fullo. För mig som på väldigt nära håll såg de övergrepp som LTTE begick 

mot den tamilska civilbefolkningen blir jag extra dyster. Vi måste komma 

ihåg att LTTE mördade all politiskt tamilsk opposition, den tamilska 



intelligentian och moderata muslimska- och sinhalesiska politiker. Glöm ej 

heller de tusentals barn som de tvångsrekryterade och förvägrade en 

framtid. Jag vaknar alltjämt upp varje natt och ser ögonen dessa barn som 

vi försökte få fria, men utan framgång. Vänligen notera att jag väl medveten 

om vad regeringssidan gjorde. Jag är dock präglad av att ha tjänstgjort på 

Östkusten  

 

Svenska Institutet gör mycket för att förbättra Sverigebilden utomlands. 

Mycket välkommet att lankesiska ungdomar får ta del av SI:s fina program. I 

dagarna påbörjas t ex utlysningen till Young Connectors of the Future 

https://si.se/en/apply/leadership-programmes/ycf/ 

 

Ur ett regionalt perspektiv har Sri Lanka ett utmärkt läge. Detta kan och bör 

svenska företag utnyttja. Speciellt små och medelstora företag kan med 

fördel inleda sin asiatiska resa här på Sri Lanka. Sri Lanka har eller kommer 

att få frihandelsavtal med; Pakistan, Indien, Kina, Singapore, Bangladesh 

och Thailand. Ett exempel är företaget Industrilås i Nässjö som har insett 

detta skriver på sin hemsida att de är här just för det utmärkta regionala 

läget. Även Mellanöstern och Östra Afrika inkluderas, helt rätt, på deras 

radar när de förklarar varför de valt Sri Lanka som hubb. 

 

Vad kan Sverige göra?  

I och med utrikesminister Wallströms besök i april 2016 inleddes ett nytt 

kapitel. Glädjande nog hade ministern med sig en affärsdelegation och 

uppföljning av detta har skett under 2017 med flera högnivåbesök från 

lankesisk sida. Det finns många möjligheter här för fler svenska företag. 

Även om de största kontrakten går till andra länder kan vi vara med som 

underleverantörer eller med smarta lösningar. Svenska företag är 

verksamma inom it här i Colombo, men det finns plats för fler. Det finns 

även möjligheter inom försvarsområdet. Jag tänker då mer på övervakning 

av sjöterritoriet där svenska (dual use) lösningar kan vara aktuella och 

prisvärda.  

 

https://si.se/en/apply/leadership-programmes/ycf/


Jag skulle även välkomna att startup företag som Klarity, vilket arbetar mot 

korruption på olika platser i världen lanserade sin app på Sri Lanka.  

 

När jag får förmånen att presentera Sverige för lankesiska affärsmän 

politiker brukar jag ofta säga; "Swedish knowledge in, elderly- and health 

care, green tech, IT, transport solutions and other fields of business will help 

Sri Lanka to grow. Swedish companies stands for long term commitment, 

high quality and honesty.",men även -"With a strong economy the Swedish 

market should be of interest for Sri Lankan companies for both import and 

export plus knowledge transfer. Sweden alone stands for 50% of the Sri 

Lankan export to the Nordic countries. " 

 

Skanskas projekt med dammbyggnader nämns fortfarande i positiva ordalag. 

Företag som Trelleborg och Ericsson har varit på plats länge. Andra som bör 

nämnas är Tailor Store, IndustriLås i Nässjö och många fler, som anställt 

många lankeser. 

 

Hälsolösningar samt kompetens inom t ex äldrevård och medtech är 

områden där svenska företag skulle kunna finna bra samarbeten. De kan 

sedan nyttja Sri Lanka som språngbräda mot regionen.  

 

Svenska IFS har varit på plats i över 20 år och nämner att Sri Lanka varit en 

viktig för deras framgångsrika expansion. Detta tack vare utmärkta it-

utvecklare. Andra företag som har Sri Lanka om it-bas är Cambio Healthcare 

eller eBuilder. Nyligen har också svenska Nelly (www.nelly.com) valt företag i 

Colombo som värd för deras sk extended office.  

 

Företag som Clean Motion (elektriska three wheelers), Greenly och Watty 

med smarta lösningar för att spara energi, Envac med som sopsugar, Volvo 

med hybridbussar - ja alla har en plats på Sri Lanka, men behöver komma 

dit och se möjligheterna samt även knyta kontakter på plats.  

 

https://klarity.org/


Utbyten mellan våra länder i form av närvaro på kulturfestivaler (t ex Galle 

Literary Festival), samarbeten med ungdomar och möjligheter till utbildning 

är bara några exempel på aktiviteter som vi kan göra. En svensk filmfestival 

vore mycket välkommet.  

 

När jag i april 2006 stod och tittade på huvudet som var fastkilat på 

järnvägsstolpen, trodde jag aldrig att jag i januari 2018 skulle vara helt 

uppslukad av detta land och dess folk.  

Kriget och vad befolkningen fick utstå präglade mig mycket - det är det som 

driver mig. Det finns även mycket glädje här som vi svenskar behöver ta del 

av.  

 

Följ med mig på resan! 

 

 

Leif I Ohlson 


