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Välj Sri Lanka och öka takten i utvecklingen samt lös 
problemen med rekrytering av it-personal. 

 

Vi har under de senaste åren haft förmånen att introducera Sri Lankas IT-industri till 
svenska företag inom olika branscher (programvaruföretag, IT-konsulter och 
tjänsteföretag).  

Gemensamt för de svenska företagen som kontaktat oss och därefter startat sitt 
Extended Office på Sri Lanka har varit att de upplevt att det är svårt att rekrytera IT-
personal hemma i Sverige. 

 
”Den genomgripande digitalisering som pågår i Sverige och globalt har gjort att den digitala sektorn 
har blivit näringslivets starkaste tillväxtkraft. Nu hotas sektorns fortsatta utveckling av brist på 
spetskompetens. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt 
relaterad kompetens befaras till år 2022 (..).” 
IT-  och  Telekomföretagen 

Förutom att de som valt Sri Lanka har fått god tillgång till välutbildad personal som 
stannar kvar ((låg personalomsättning), har kostnaderna kunnat sänkas - detta i en 
tid då löner och konsultpriser ökar. Dessutom har de fått en förbättrad flexibilitet och 
kunnat växla upp och ned i bemanningen. 
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Vi har ett uppdrag att hitta det eller de IT-bolag som passar just era behov bäst. Vi 
kan med trygghet rekommendera flera företag som alla har goda internationella och 
svenska referenser. 

Litet, mellan eller större – du väljer! 

 

Ett första steg kan vara att starta med ett avgränsat projekt eller ett mini-team med 

en utvecklare. 

En annan möjlighet är ett litet team "Extended Office" på t ex tre personer. 

 

Finns behovet redan nu eller lite senare då finns möjligheterna att ha ett större team. 

 

 I alla tre exemplen ovan har du möjlighet att vara med och intervjua och kan 
därmed välja ut vilka dina medarbetare i "Team Colombo" blir. Finns behov kan du 
även under tid ha personal på plats i Sverige eller skicka ned personal till Colombo. 

Flexibilitet är ledordet när vi rekommenderar Sri Lanka och priset 17-30 
USD/utvecklare (beroende på önskad nivå).  
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”Den bästa arbetsresan hittills” (Stefan Bohman, VD Global Batterier) 

 

Gör som flera andra svenska företag redan gjort. Låt oss som har mångårig kunskap 
om Sri Lanka lägga upp ett besök hos några väl utvalda it-företag. Hittills har alla 
som varit nere gått vidare och inlett samarbeten - ett gott betyg. Vi ordnar allt 
praktiskt och du och dina kollegor kan lägga all fokus på att få ut så mycket som 
möjligt av resan. 

Leif I Ohlson som bott och arbetat på Sri Lanka kommer finns på plats och ser till att 
du och ev.kollegor blir väl omhändertagna.  

 

Leif:s bakgrund från Försvarsmakten garanterar ett effektivt program med fokus från 
att hitta rätt samarbetspartner, men det ges även utrymme för att lära sig mer om Sri 
Lanka. 
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Enkelt att komma igång 

Att träffas på plats är inget krav, vi har många bra exempel på bolag som startat och 
byggt upp team utan att behöva träffas i inledningsfasen. Tack vare vår kunskap om 
företagen, affärskulturen och landet men även nordisk IT-marknad sparas tid och du 
kan vara igång snabbare och enklare än vad du tror. Vi bistår under hela processen. 

 

  

Välkommen till Sri Lanka! 

Kontakta info@itsrilanka.se eller 08-515 189 00 
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