
Sri Lanka attraktiv samarbetspartner med strategiskt läge 

Belägen vid Indiens sydspets är 

Sri Lanka känd som paradisön 

med vita stränder och en 

mångtusenårig historia.  

Det moderna Sri Lanka har dock 

gjort sig känt på andra sätt. Här 

finns sedan flera årtionden en 

omfattande textil- och 

tillverkningsindustrin. Det finns 

också en stark entreprenörsanda 

bland högt utbildade lankeser 

inom IT-sektorn. 

Det är några av de anledningar som lockar allt fler svenska företag att etablera sig inom bland annat 

IT, tillverkning och turism. 

Ett av dessa är Ikman som är Sri Lankas 

motsvarighet till Blocket. Företaget 

grundades 2012 på Sri Lanka av svenska 

Kinnevik och har idag 300 medarbetare på 

ön. Det är den största sajten på Sri Lanka 

förutom nyhetssajter och sociala medier. 

Mer än 250 000 annonser publiceras 

dagligen. 

Från början skedde IT-utvecklingen i 

Göteborg men flyttade via Indien till Sri 

Lanka där den i sin helhet sker idag. ”Det 

finns en välutvecklad tech-industri på ön och tech-talangerna på Sri Lanka är riktigt bra. Kulturen för 

utvecklare matchar den svenska och nivån på engelska är hög. Dessutom är lönenivån attraktiv”, 

berättar Alexander Löwbäck vd för Ikman. 

Sedan 2004 har Tailorstore haft verksamhet på Sri 

Lanka där företaget tillverkar skräddarsydda 

skjortor. Företagets huvudmarknader är Sverige, 

Tyskland och USA.  

”Viktiga anledningar när vi valde att etablera oss 

på Sri Lanka var den skickliga arbetskraften, den 

rimliga kostnadsnivån och en väl fungerande 

infrastruktur för logistik, finansiering och resor.  

Dessutom finns välfungerande statliga 

etableringsstöd, bra utbildningsnivå på 

management och det är ett underbart land med 

fantastisk natur, vänliga människor och god mat”, 

berättar Jan Höjman en av Tailorstores delägare 

och tidigare vd. 



 

Sweden Sri Lanka Business Council vill sprida erfarenheter och kunskap 

Sedan 2006 finns Sweden Sri Lanka Business Council (SSLBC) som stöd till svenska företag som vill 

etablera sig på eller bedriva handel med Sri Lanka. SSLBC har i dagsläget ett 70-tal medlemmar. Bland 

dessa finns Ericsson, Industrilås och Nelly.com. Genom SSLBC får medlemmarna tillgång till ett 

omfattande nätverk bland myndigheter, politik, näringsliv och civilsamhälle. 

Under våren 2021 genomförde SSLBC en medlemsundersökning för att kartlägga hur pandemin hade 

påverkat medlemmarnas verksamhet på/med Sri Lanka: 

• 71 procent hade haft tillväxt i sin verksamhet de senaste fem åren 

• 69 procent hade haft negativ utveckling under 2020 

• 69 procent tror på positiv eller oförändrad utveckling under 2021 

• 72 procent har haft verksamhet på/handel med Sri Lanka i minst tre år 

”Det är glädjande med den starka framtidstro som finns bland svenska företag som är verksamma på 

Sri Lanka eller bedriver handel med landet. Undersökningen visar tydligt att de svenska företag som 

etablerar sig långsiktigt blir kvar”, säger Leif Ohlson generalsekreterare för Sweden Sri Lanka Business 

Council. 

Fakta om Sri Lanka 

• 21,1 miljoner invånare 

• Asiens äldsta demokrati 

• Hög läskunnighet (91,7 procent) 

• Yta: 65 610 kvm2 

• Buddhism, hinduism, kristendom och islam är stora religioner 

• Goda flygförbindelser till Norden 
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