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Sammanfattning 
 
Denna rapport presenterar krig, tsunami och turism som tre problemkomplex vilka på olika 
sätt och med olika dignitet påverkat Sri Lanka och även kommer att avgöra dess framtid. 
Alltsedan mitt första besök för fyrtio år sedan i landet, som då fortfarande hette Ceylon, har 
jag följt utvecklingen här. Denna artikel bygger på erfarenheter av flera års forskning i landet, 
senare års direktintervjuer med människor ur olika samhällsskikt i Sri Lanka samt 
regelbunden bevakning av landets dagspress, etermedia och aktuell akademisk litteratur. Här 
skall jag ge mig i kast med att förklara och analysera sambanden mellan artikeltitelns tre 
skenbart oförenliga fenomen som tagna var för sig eller gemensamt haft avgörande betydelse 
för utvecklingen. Turismen har sett över tiden expanderat trots olika konflikter alltsedan 1971, 
med undantag för perioden 1985-1989, men farhågor har väckts att landet har kommit till ett 
viktigt vägskäl där den eskalerande konflikten kan leda fram emot ett trendbrott i 
utvecklingen. Vad är bakgrunden till den nuvarande konflikten som bröt ut 1983 och varför 
utvecklades den till ett krig med över 75 000 döda och hundratusentals på flykt inom landet 
alltsedan dess? Tsunamin 2004 blev en ofantlig katastrof för landet, men då tsunamibiståndet 
skulle fördelas hoppades många i Sri Lanka att vapenvilan som ingicks mellan de stridande 
parterna 2002 skulle resultera i ett bestående fredsavtal. Varför blev det inte så? Från juli 
2007 har regeringssidan haft påtagliga militära framgångar och i januari 2008 sades 
vapenstilleståndsavtalet från 2002 upp formellt och därefter har den militära konflikten 
eskalerat påtagligt, medan massturismen i landet inte tycks ha påverkats i någon större 
omfattning. Kan turismen och uppmärksamheten från omvärlden bidra till en utveckling mot 
fred eller kan den nuvarande konflikten utvecklas så att den blir ett avgörande hot mot 
ekonomin och turismen i landet?    
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Problemställningar 
 
Väsentliga problem som behandlas i denna artikel är för det första om det finns något direkt 
och inbördes samband mellan konsekvenserna av den förödande tsunamin 2004, den etniska 
konflikten som pågått sedan 1983 med några års uppehåll efter vapenvilan från februari 2002, 
som avslutades formellt i januari 2008, och påverkan på turismen.  
 
För det andra behandlas frågan hur massturism kan fortgå i ett land samtidigt med en 
pågående konflikt som eskalerat sedan 2005 och i synnerhet efter det senaste årsskiftet. Sedan 
1983  har den pågående konflikten krävt tiotusentals dödsoffer och drivit hundratusentals 
människor på flykt. 
 
För det tredje behandlas frågan om turismen kan främja utveckling mot fred eller om 
konflikten som återupptogs årsskiftet 2005-2006 hotar turismen och därmed avgörande bidrag 
till landets ekonomi. 
 
För det fjärde görs en analys som behandlar den aktuella besöksnäringen i Sri Lanka i 
förhållande till den upptrappade konflikten. Avslutningsvis ställs problematiken på sin spets 
med underbyggda funderingar över vilka alternativa utvecklingsvägar som är möjliga för 
landet den närmaste framtiden. 
 
Använda metoder 
 
Underlaget till artikeln bygger på mångårig forskning i landet med omfattande fältarbeten 
som resulterat i bland annat en doktorsavhandling och ett flertal akademiska artiklar sedan det 
första besöket 1968. Sammanlagt har inemot sju år tillbringats i landet för olika uppdrag och 
forskningsarbeten.  Forskningen om landet intensifierades åter 1998 och särskilt efter våren 
2004 då fem längre vistelser i landet genomförts. Detta har resulterat i ett flertal publicerade 
artiklar i Sverige och internationellt. Under en period genomfördes forskningsarbetet i landet 
på ett mer traditionellt vis genom en formell koppling till University of Colombo då jag 
assisterades av en forskningsassistent. 
  
Under senare år har omfattande och väsentlig information inhämtats genom kvalitativa 
intervjuer av ett stort antal personer från den singalesiska majoritetsgruppen på olika nivåer i 
Sri Lanka. Dessa personer har representerat turistnäringen i landet, besökande utländska 
turister, poliser på chefsnivå, militärer i stridande förband, religiösa företrädare, så kallat 
vanligt folk i städer samt ett stort antal personer i traditionella bysamhällen på landsbygden. I 
de båda senare fallen har huvuddelen av intervjuerna gjorts av mig själv på det största 
lokalspråket utan tolk. Flera av de intervjuade personerna på landsbygden har jag upprätthållit 
kontakten med i 36 år sedan mitt fältarbete för doktorsavhandlingen påbörjades. Några samtal 
har även förts med tamiler som behärskat engelska. 
 
För senare års akademiska artiklar och denna rapport tillbringade jag tre månader från 
november 2004 till mars 2005 i landet och var bland annat på plats i södra kustområdet när 
tsunamin drabbade landet med förödande konsekvenser. Har även vistats i landet fyra veckor 
vardera mars månad 2006, 2007 och 2008. Under de sju månader jag tillbringat i landet sedan 
april 2004 har jag besökt ett stort antal platser och samhällen. Har även använt mig av 
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metoden deltagande observation på turistanläggningar, en biståndsorganisation och ute i byar 
på landsbygden. Under min senaste resa besökte jag även militärer i stridande förband i ett 
konfliktområde långt från närmaste bebyggelse. 
 
Har även så gott som dagligen följt utvecklingen i landet då jag vistats i Sverige via Internet 
där jag kunnat bevaka ett halvdussin av Sri Lankas dagstidningar och annan aktuell 
information. Vid mina besök i landet har jag köpt aktuell litteratur för mina artiklar och även 
bevakat nyhetsprogram i landets TV då jag haft möjlighet till det. Köp av landets 
dagstidningar har gjorts då det varit möjligt. Under alla mina besök i landet har jag dagligen 
fört dagbok där viktiga fakta eller händelser skrivits in. Regelbunden dokumentation har även 
gjorts med digitalkamera under mina vistelser i Sri Lanka sedan april 2004. 
 
Teoretiskt resonemang kring besöksnäringens förändring i Sri Lanka relaterat 
till tsunamin, militär konflikt och terrorism 
 
Holmberg (2002) diskuterar problemet då en risksituation övergår till en kris för turismen på 
en destination. Hon redovisar några destinationer där begränsade kriser eller tillfällig 
terrorism inte haft någon större negativ inverkan på besöksnäringen, men då ett mer tillfälligt 
riskförhållande övergår till en krissituation där krig och terrorism blir alltmer omfattande på 
en destination nås en brytpunkt där turismen rimligen bör minska drastiskt. Turism kan vara 
en främjande faktor för fred, men å andra sidan är fred en förutsättning för turismens 
utveckling. Turistnäringens sårbarhet inför krig är proportionerlig till dess beroende av fred 
och stabilitet. Holmberg (Ibid.) hävdar följaktligen att inbördes konflikter i Sri Lanka, Peru, 
Filippinerna och på ytterligare några namngivna destinationer haft katastrofala effekter för 
turistekonomin. Även Wahab (1995) och Murphy (2004) stöder dessa antaganden med 
exempel från destinationer där turismen och dess ekonomi omgående drabbats negativt då 
inbördeskrig och terrorism etableras och ökar i omfattning. 
 
En rimligt antagande utifrån detta resonemang är att besöksnäringen i Sri Lanka, som är en 
massturismdestination med en halvmiljon besökare år 2003 (se tabell 3), borde ha påverkats 
omedelbart och påtagligt de allra senaste åren då landet dels drabbades av en förödande 
tsunami den 26 december 2004 med minst 38 000 dödsoffer och stora skador på den kustnära 
infrastrukturen (se figur 2), dels drabbades av ett gradvis återupptagande av inbördeskriget 
med en drastisk upptrappning efter nyåret 2008. I distrikten Kalutara, Galle och Matara i 
sydväst, som drabbades hårt av tsunamin, vistades en stor andel av de utländska turister som 
då befann sig i landet. Relativt få turister omkom, men de allra flesta utländska besökarna 
lämnade landet inom ett par dygn. Distrikten i söder, öster och norr drabbades särskilt hårt, 
men där befann sig få turister. Antalet militära offer i den återupptagna konfliktens strider 
överstiger däremot 6 000 döda sedan 2006, medan hundratals civila har dödats i olika attentat 
utförda av tamilsk gerilla på olika platser i landet inklusive huvudstaden Colombo de två 
senaste åren. Sammanfattningsvis är det rimligt att anta att turismen drabbats hårt sedan julen 
2004. Denna rapport skall klarlägga om detta har skett.                               
 
Tsunamin 
 
Klockan 8.40 på morgonen annandag jul 2004 vräkte en enorm våg utan förvarning in över en 
vik i södra Sri Lanka. Människor, bråte, bilar, lastbilar, glas och mindre träd sköljdes runt på 
marken i det lilla samhället. Ropen från skadade och skräckslagna människor skar genom den 
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fuktmättade luften. Inom loppet av några minuter hade de våldsamma krafterna från en 
gigantisk tsunami skapat ett Gehenna av vatten i stället för eld i en nyss slumrande idyll. 
Denna våg följdes av en ännu större någon stund senare efter det att vattnet dragit sig långt ut 
till havs och blottat hela den vik som inramade det lilla samhället. Kraften var våldsammare 
och förödelsen blev än mer omfattande jämfört med den första vågen. Mitt i detta trauma 
kunde människorna som dragit sig cirka 700 m inåt land överblicka förödelsen men de hade 
trots detta börjat hjälpa varandra. Kvar i de oskadda delarna av ett hotell vid stranden stod 
rumsdörrar på vid gavel med väskor, kameror, plånböcker och kläder övergivna i panik. Föga 
anade människorna här att denna katastrof hade drabbat nästan hela ön och även flertalet 
länder i Indiska Oceanen med över en kvarts miljon dödsoffer. De flesta utländska turister i 
det lilla samhället hade klarat sig helt eller delvis utan skador och var lyckligt lottade som 
kunde återvända till sina länder dagen därpå, medan alla i lokalbefolkningen var tvungna att 
stanna. De senare hade oftast förlorat jobb, anhöriga eller hem inom loppet av en timme 
denna förmiddag. Under en 24 mil lång färd utefter landets kuster ett par veckor senare kunde 
jag konstatera att förstörelsen på många håll var värre än i det lilla samhälle där jag 
tillbringade julen 2004.  
 

               
 
Figur 1. Förödelse några dagar efter tsunamin. Foto: Staffan Öhrling 2005. 
 
I landet, som haft vapenstillestånd ett par år hade den förbittrade konflikt som rått sedan 1983 
mellan GOSL (Government of Sri Lanka) och LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) och 
krävt över 70 000 dödsoffer, hade de flesta människor börjat hoppas på en bättre framtid när 
tsunamin grusade dessa förhoppningar. Antalet utländska turister som skapade såväl 
kapitalinflöde som arbetstillfällen hade stadigt ökat sedan vapenvilan ingicks i februari 2002, 
men nu tycktes denna inkomstkälla vara förlorad. Kanske är det futtigt att fundera över 
förlorade turistintäkter då omkring 38 000 av landets invånare just förlorat livet 
(www.tsunamihelp.info/ 2007), många fler hade skadats och stora delar av landets 
infrastruktur var förstörd (se figur 2). Inkomsterna från över en halv miljon turister årligen 
sedan 2002 stod dock för ett viktigt tillskott i ekonomin och kan därför inte bortses ifrån. 
Märkligt nog skulle landet lyckas resa sig likt fågeln Fenix inom en kort tid efter ett enormt 
kapitalinflöde kombinerat med omfattande återuppbyggnad (Öhrling 2006b) och antalet 
turister året därpå nådde nästan upp till 2004 års nivå. 
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Figur 2. Antalet dödade av tsunamin i Sri Lankas olika distrikt. Totala antalet offer sannolikt 
högre än vad som framgår av denna karta (www.statistics.gov.lk/Tsunami/maps  2007). 
 
Få kunde väl tro att turismen i landet skulle kunna återhämta sig så snabbt som blev fallet. 
Redan i februari 2005 hade flertalet hotell som inte ödelades av katastrofen öppnat igen, 
järnvägar och vägar fungerade som vanligt, men ett nytt inslag i grupperna av utländska 
besökare var tusentals hjälparbetare som åkte kors och tvärs i landet med förnödenheter till 
hjälpbehövande. En landsomfattande katastrof kunde uppenbarligen inte slå ut turistindustrin. 
Det som slår en trafikant utefter kustvägen i sydväst idag är hundratals nya gravstenar som 
markerar var en bråkdel av tsunamioffren fått en sista vila.  
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Figur 3. En bråkdel av tsunamioffren på en gravplats i sydvästra Sri Lanka. Foto: Staffan 
Öhrling 2008. 
 
Kriget – och turism 
 
Förutom mer singalesisk-nationalistiska uppror 1971 och 1987-1989, de så kallade JVP-
konflikterna, präglades det sena 1900-talet av väpnade konflikter som ursprungligen hade sin 
grund i långvariga etniska motsättningar mellan den numerärt största gruppen singaleser och 
minoritetsgruppen tamiler. Konflikt har definierats som en social situation där stridande parter 
konkurrerar om gemensamma men ofta knappa resurser (Hettne 2002). Om resonemanget förs 
vidare kan konflikten mellan singaleser och tamiler i Sri Lanka även handla om social 
konkurrens som även inbegriper medborgerliga rättigheter, rättvis behandling inom den civila 
och offentliga sektorn och rättvis tillgång till samhällsservice, vilket minoritetsgruppen 
tamiler hävdar att de inte haft de senaste decennierna. En sannolik reaktion från den 
förfördelade parten (tamilerna) är då att så småningom tillgripa våld för att uppnå dessa mål 
(Ganepola & Thalaysingam 2004). En konflikt kan då utvecklas till krig utifrån ett historiskt 
och socialt sammanhang (Ibid.). Krig kan här definieras som stridshandlingar som är 
geografiskt lokaliserade till landets eget territorium (Holmberg 2002). 
 
Sedan ett regelrätt men inledningsvis lågintensivt krig brutit ut mellan regeringssidan och den 
dominerande tamilska fraktionen LTTE efter övergrepp från båda sidor tycktes en varaktig 
fred som alltmer utopisk fram till vapenvilan 2002. Denna motsättning, fortsättningsvis kallad 
den etniska konflikten (Hettne 1996), hade sin grund i separatiststrävanden från tamilerna 
som var i majoritet i norra och östra delarna av landet. Enligt Eriksson & Wallensteen (2004) 
är konflikten i Sri Lanka territoriell utifrån kravet på ett tamilskt hemland (Tamil Eelam) som 
då upprättas som en självständig stat avsöndrad från resten av landet.   
    
Tamilerna representerades från början av flera partier och organisationer men med tiden kom 
den mest militanta, LTTE, att bli regeringssidans enda motpart i konflikten. De lankesiska 
tamilerna i norr och öster, som kom till ön långt innan den brittiska kolonialtiden 1796-1948, 
utgör cirka 5,5 % av den totala befolkningen. Stridigheterna 1983-2002 var till största delen 
koncentrerade till just dessa tamildominerade områden i norr och öster med undantag för 
lokala aktioner främst riktade mot militära och politiska företrädare för regeringssidan på hög 
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nivå. Denna regionala koncentration av konflikten medförde att turismen kunde fortgå och 
öka i andra delar av landet parallellt med kriget. Det kan tyckas absurt att inom en yta av 
knappt 66 000 km2 kunde intensiva strider förekomma i vissa delar av ön, medan tusentals 
turister lättjefullt kopplade av med sol och bad 10-15 mil därifrån. 
 
Egendomligt nog tycks även ekonomisk utveckling och tillväxt ha fortskridigt parallellt med 
pågående krig (se tabell 1). Till stor del kan detta dels förklaras med att exportinriktad 
konfektionsindustri har expanderat samtidigt som traditionella exportprodukter som gummi 
och te periodvis haft en gynnsam prisutveckling. Ett annat viktigt tillskott till landets ekonomi 
har varit omfattande transfereringar av kapital från de tusentals lankeser som arbetat i 
Mellanöstern. Jordbrukssektorn hade moderniserats med en produktionsökning som medgav 
näst intill självförsörjning av baslivsmedel och utöver detta fick landet betydande intäkter från 
turistindustrin. En annan effekt av konflikten har varit att för de områden som kontrollerats av 
LTTE (tamilsidan) är statistiken otillförlitlig eller oåtkomlig för centrala myndigheter i 
Colombo varför olika utvecklingsmått kan vara missvisande.  
 
Tabell 1. Några indikatorer för levnadsstandard per 1000 invånare. Sri Lanka 1980 – 2007 
(Öhrling 2006c. www.cbsl.lk/cbs/ 2007. www.cia.gov/library  2007. 
www.indexmundi.com/sri_lanka 2007). Uppgifter för LTTE-kontrollerade områden saknas. 
 
___________________________________________________________________________ 
År     Telefon1   Radio       TV    Motorcykel/moped      Läskunnighet      Barnadödlighet 
___________________________________________________________________________ 
 
1980    4               92              2              5,4                          87,2 (1981)           34,4 (1981)                   
1990    7             153            54             23                            86,6 (1991)           19,3            
2000  62             296           114            45,2                         90,7 (2001)           13,3 (2001) 
2003  95 (2002) 7832          7343          46,6                          92,5 (2004)          15,2             
2007   -                 -                -                -                             91   (beräknad)     19,45 (beräknad) 
___________________________________________________________________________ 
 

                                                 
1 Under de allra senaste åren har mobiltelefoner blivit allt populärare och antalet telefoner av denna typ 
överstiger antalet fasta telefoner. Antenner för mobiltelefoni är numera ett vanligt inslag i landskapsbilden. 
2 Avser tillgång per 1000 invånare och inte ägande. 
3 Avser tillgång per 1000 invånare och inte ägande. 
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Figur 4. Etniska förhållanden, religioner och befolkningstäthet i Sri Lanka. Två kartor. 
(www.colombotalk.com/gallery 2007).   
 
Turism i mer organiserad form har trots konflikter pågått i landet ända sedan 1966, om än i 
blygsam skala från början. En stadig tillväxt av antalet inkommande turister skedde fram till 
1980-talets början. Trots en pågående väpnad konflikt från 1983 nådde antalet inkommande 
turister nästan 1982 års nivå fjorton år efter konfliktens utbrott.   
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Tabell 2. Turismutveckling trots konflikter i Sri Lanka 1967–1997. Antalet utländska turister 
som anländer med flyg (99 %) valda år. Befolkningen ökade från 11,5 till 18 miljoner under 
perioden. Sifferuppgifter från landets officiella statistik (Sri Lanka Tourist Board 2007). 
 
      År         Antal turister          Händelser eller förändring 
 

1967      23 666                      Charterturism har börjat i liten skala. 
1971      39 654                      Första JVP-upproret4 april 1971. Minskning 16 % från 
                                               föregående år. 
1972      56 047                      Snabb återhämtning. Ökning ca 41 % från 1971. 

      1974      85 011                      Dämpad ökningstakt pga. ”oljekriser” och protektionistisk 
                                                     ekonomi. Ökning 9 % från 1973. 

1977     153 005                     Ökning 29 % från 1976 till stor del som effekt av  en 
                                               avskaffad protektionism och införandet av 
                                               ”den öppna ekonomin” under nya, västvänligare UNP-
                                               regeringen5 (Selvanathan 2007).  
1982     407 230                     Påtaglig årlig ökning från 1977. 
1983     337 530                     Minskning 21 % sedan 1982 som effekt av den konflikt 
                                               mellan GOSL och LTTE som bröt ut efter etniska våld- 
                                               samheter i Anuradhapura och huvudstaden Colombo  1983.   
1986     230 106                    Gradvis minskning av turismen sedan 1983. 

      1987     182 620                     Det andra JVP-upproret startar i söder samtidigt som 70.000 
                                                     indiska soldater anländer till norr ”på inbjudan” av 
                                                     Colombo-regeringen för att besegra LTTE-gerillan (Hettne  
                                                     1996). Minskning 26 % av turismen.        
      1990     297 888                     Andra JVP-upproret kväst. Indiska trupper lämnar landet.  

                                               Ökning 61 % från år 1989 (www.unescap.org/ 2007)    
1996     302 265                     Måttlig ökning sedan 1990 pga. LTTE-konflikten. 
1997     366 165                     Ökningseffekt av att konflikten gått in i en mer lågintensiv 
                                               fas. Ökning 21 % sedan 1996. 
                                                                                             
Många utomstående har svårt att förstå hur de etniska motsättningarna i landet kunde 
utvecklas till regelrätt krig. Än mer förvirrande blir förklaringarna som ges av 
representanter från den ena eller andra etniska gruppen. En del bedömare i landet menar 
att konflikten leder landets befolkning in i ett förödande Harmageddon, medan många 
företrädare för de båda etniska grupperna anser att ”deras sida” kommer att vinna en snar 
seger. Hur den etniska konflikten kunnat uppstå, utvecklas och eskalera kan möjligen bli 
mer begripligt om bakgrunden presenteras översiktligt.  

 
• Historiska orsaker. Konflikter mellan tamilska och singalesiska riken under äldre 

historiska skeden. Under den sista kolonialperioden 1850-1948 upplevde singaleser att 
de utsattes för negativ särbehandling medan tamiler gynnades av britterna, särskilt 
under de sista årtiondena som koloni. 

 
•  Den singalesiska majoritetens sägs ha utvecklat ett majoritetens minoritetskomplex 

gentemot tamiler som en konsekvens av detta (Hettne 1996).   
                                                 
4 JVP står för Janatha Vimukthi Peramuna vilket kan översättas med folkets befrielsefront. En radikal, 
ursprungligen utomparlamentarisk, marxistisk-trotskistisk rörelse som numera är mer singalesisk-nationalistisk, 
representeras i parlamentet och har närmat sig buddistisk-konservativa kretsar och partier som JHU. 
5 UNP står för United National Party med en mer borgerlig profil och en mindre oförsonlig hållning till LTTE. 
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• Singalesisk nationalism bryter igenom i landets politik 1956. Kampanjen ”Sinhala 

only” under premiärminister S W R D Bandaranaike och SLFP-partiet6.  
 

• UNP-partiet kom till makten efter parlamentsval 1977 och ”den öppna ekonomin” 
infördes. Mer eftersatta grupper samt tamiler missgynnades (Selvanathan 2007). 

 
• Militär konflikt mellan Colombo-regeringen (GOSL) och de så kallade Tamilska 

Tigrarna (LTTE). Våldshändelser utförda av tamiler i staden Anuradhapura och 
singaleser i Colombo år 1983 blev utlösande faktorer till kriget (Dissanayaka 2003). 

 
• 70 000 man indiska trupper stationerades i norra halvan av landet för att hjälpa 

Colombo-regeringen att kväsa tamiltigrarna (LTTE). Radikala JVP (Folkets 
Befrielsefront) motsatte sig så starkt närvaron av indisk trupp att de åter startade ett 
uppror i söder. Det anses däremot att mordet på Rajiv Gandhi 1991 mest sannolikt 
utfördes av LTTE som en konsekvens av den indiska truppnärvaron i Sri Lanka 1987-
89 (Hettne 1996).  

 
• Koloniserings- och nyodlingsprogram i glesare befolkade områden där såväl tamiler 

som singaleser missgynnats, trängts undan eller dödats. 
 

• Sysselsättningspolitiken inom offentliga sektorn och begränsning av tillträde till 
studier eller arbete vid universiteten. Negativ särbehandling av tamiler som anses ha 
blivit marginaliserade av singalesiskdominerade regeringar i decennier 
(www.theacademic.org/ 2008) 

 
• Vulgarisering av landets historia på båda sidor där propagandistiska versioner av 

diverse skrifter sprids till singaleser och tamiler. Detta kan i sin tur ledas vidare till det 
Flint & Taylor betecknar som banal nationalism (2007). Innebörden av detta begrepp 
är att en slags vardagsnationalism i tider av inre eller yttre hot mot den egna nationen 
gradvis kan genomsyra alltfler aspekter av vardagslivet. Se exempel i figur 5. 

 
• Ökande fientlighet mellan singaleser och tamiler allteftersom antalet dödsoffer och 

flyktingar i konflikten stiger. GOSL hävdar att LTTE-sidan utövar separatistisk 
nationalism, medan LTTE hävdar att de strider för den goda saken – 
befrielsenationalism (Ibid.). 

 

                                                 
6 SLFP står för Sri Lanka Freedom Party med en mer mittenorienterad men också singalesisk-nationalistisk 
politik och numera uttalad ovilja att förhandla med LTTE. 
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Figur 5. Så kallad banal nationalism manifesterad via tvålreklam. Foto: Staffan Öhrling 
2006. 
 
En presentation av den etniska konfliktens orsaker i punktform förmedlar kanske 
inte fullödiga förklaringar till varför kriget fortsätter år efter år, eskalerar eller varför 
ingendera sidan ännu lyckats nå ett avgörande trots militära framgångar för regeringssidan 
sedan juli 2007. I huvudsak grundas och cementeras emellertid motsättningarna ju längre 
konflikten pågår. Det propagandistiska inslaget i landets media på båda sidor är åtkomligt 
även för utomstående, åtminstone de som har tillgång till Internet, och kan gå in och läsa ett 
flertal av landets dagstidningar på olika webbsidor. 
 
Etnifieringen som konsekvens av en långvarig etnisk konflikt tenderar att bli mer påtaglig 
över tiden. Fortsatt etnisk segregering mellan singaleser och tamiler som i fallet Sri Lanka ger 
upphov till intensifiering av etniskt medvetande, förstärkt etnicitet, och formerandet av mer 
exklusiva etniska identiteter där åtskillnaden mellan de olika grupper som denna konflikt 
handlar om tidigare var mer komplex eller otydlig (Ganepola & Thalaysingam 2004). 
      
Antropologen Appadurai framhåller i sin intressanta men lite svårtillgängliga bok Vredens 
Geografi (2007) att globaliseringen är en viktig faktor bakom etniska konflikter vilket kanske 
inte stämmer in på fallet Sri Lanka, men detta citat kan beskriva de underliggande känslor 
som utgör bränslet i den etniska konflikten här. 
 
Den brutalitet, degradering och avhumanisering som så ofta beledsagat det etnifierade våldet …är 
uttryck för förhållanden där själva gränsen mellan stora och små skillnader har blivit otydlig. Under 
dessa förhållanden kan den vrede och rädsla som ofullständigheten och ovissheten tillsammans 
producerar inte längre mötas med ett mekaniskt utrotande eller fördrivande av oönskade minoriteter. 
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Minoriteten är symptomet, men det är själva skillnaden som utgör grunden till problemet. (Appadurai 
2007:26-27). 
 
   
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. En brutal bild av krigets grymma ansikte (www.tamilnet.com/ 2007). 
 
Hur kan turism förekomma i den omfattning som varit fallet under den långa period som den 
etniska konflikten pågått? Huvudorsaken kan vara att kriget, trots stigande och lokalt höga 
dödssiffror, kunde klassas som lågintensivt fram till 2002 och då sällan berört områden 
utanför tamildominerade distrikt i norr och öster med vissa undantag i form av tillfälliga 
attentat. Perioden 2002-2004 präglades av relativt lugn under rådande vapenvila, men de som 
dessförinnan besökte landets turistområden i sydväst fram till 2002 märkte inte mycket mer 
av konflikten än att säkerheten var skärpt vid den internationella flygplatsen, att tillfälliga 
militärkontroller förekom samt att det skrevs om kriget i engelskspråkiga tidningar. Efter 
2002 skedde därför en gradvis ökning av antalet utländska besökare fram till dess att 
konflikten återupptogs hösten 2005 och eskalerade 2006 (se tabell 3).  
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Tabell 3. Turismutveckling trots konflikter i Sri Lanka 2002 - 2006. Totala antalet utländska 
turister anländer med flyg. Landets befolkning uppgick till 20 miljoner invånare år 2006. 
Sifferuppgifter från landets officiella statistik (Sri Lanka Tourist Board 2008). 
 
År        Antal turister         Därav från Västeuropa    Händelser 
 
2002    393 171                    200 676                               Vapenvila mellan GOSL och LTTE 
                                                                                          ingås i februari 2002 efter officiell  
                                                                                          medling av Norge.    
2003    500 642                    255 179                               Ökning 27 % från föregående år 
                                                                                          huvudsakligen som konsekvens av 
                                                                                          den ingångna vapenvilan. 
2005    549 308                   227 558                                 Oväntat liten minskning av antalet  
                                                                                          turister (3 %) trots tsunamin 2004  
                                                                                          som förstörde en stor del av den 
                                                                                          kustnära infrastrukturen. Den                
                                                                                          måttliga minskningen kan förklaras 
                                                                                          av att en stor del av alla hjälparbetare  
                                                                                          och återbesökande utlandslankeser 
                                                                                          klassades som turister                  
2006    559 603                   228 447                                 Måttlig ökning jämfört med 2005. 
   
2007    494 008                   194 448                                 Minskning med 11,7 % från 2006. 
 
Hur skall vi då kunna sammanfatta vilka skeenden eller faktorer som påverkat turismen från 
de första mer omfattande väpnade konflikterna från 1971 och framåt? Ett antal faktorer som 
påverkat turismen de senaste årtiondena kan ställas mot varandra. Dessa skulle då 
sammantaget bidra till att förklara hur vissa nyckelhändelser påverkat turismen på Sri Lanka 
från 1971 fram till årsskiftet 2006-2007. 
     
Ekonomisk protektionism (i praktiken närmast totalt importförbud utom för varor öronmärkta 
för turismen) och oljekriser perioden 1972 – 1977 hade en dämpande effekt på turismen utom 
året 1972. Införandet av en ”öppen ekonomi” vid regeringsskiftet 1977 medförde däremot 
avskaffandet av importrestriktioner, vilket gynnade turismen men missgynnade tamiler och 
eftersatta grupper inom landet. JVP-upproret i april 1971 hade en viss negativ effekt på 
turismen säsongen 1971 – 1972, men från en låg nivå. Andra JVP-upproret i söder 1987, som 
slogs ner 1989, fick en tillfällig, men påtaglig negativ effekt på turismen liksom de ”inbjudna” 
indiska trupperna i norr under samma period. Som konsekvens av båda dessa politiska 
händelser ändrade det marxistisk-revolutionära JVP profil till en mer singalesisk-
nationalistisk inriktning (Öhrling 2006b). Senare inleddes ett samarbete med det konservativa, 
buddistnationalistiska partiet JHU. I april 2004 ingick JVP till mångas förvåning som 
koalitionspart i en SLFP-dominerad regering (People´s Alliance) fram till 2005 (Ibid.).  
  
Utbrottet av den militära konflikten mellan GOSL och LTTE 1983 fick en omedelbar och 
negativ inverkan på turismen, om än inte drastiskt i ett inledande skede (Bandara 2003). Fram 
till vapenvilan 2002 ökade det totala antalet turister därför måttligt från år 1983 till 2002, men 
den oroliga perioden 1983-1989 påvisar en tydlig, vikande trend för turismen (se figur 7). Den 
etniska konflikten var huvudsakligen geografiskt koncentrerad till norr och nordost, medan 
JVP-konflikten 1987-1989 utspelades i den södra landsdelen. Vapenvilan 2002 resulterade 
däremot i en snabb ökning av antalet turister till år 2004. 
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Figur 7. Sammanfattande figur över antalet inkommande turister i Sri Lanka 1966-2006 
(www.sltbstatistics.org/ 2007). 
 
Trots att cirka 38 000 människoliv krävdes i tsunamin, hundratusentals människor blev hem- 
och arbetslösa samt att infrastrukturen utefter nästan hela öns kuster skadades svårt eller 
förstördes minskade märkligt nog inte antalet turister nämnvärt den närmaste tiden efter 
tsunamin: från 566 000 år 2004 till 549 000 år 2005 (se kommentar i tabell 3). 
Återuppbyggnaden av infrastrukturen, särskilt i turistområdena, genomfördes snabbt och ofta 
effektivt till stor del tack vare generösa bidrag från omvärlden på ett flertal miljarder US $. 
 
Det blev ingen ”Ache-effekt” i Sri Lanka7 med ett fredsavtal som många bedömare trodde en 
kortare tid efter tsunamin. I stället började regelrätta strider återupptas mellan LTTE och 
GOSL strax före årsskiftet 2005-2006. En av orsakerna var oenighet kring fördelning av 
tsunamibiståndet om totalt över fem miljarder US $ 2005 (Öhrling 2006b), vilket ledde till att 
hårt drabbade tamilska områden på östkusten (se karta, figur 2) till stor del blev utan stöd. 
Från nyåret 2006 har den eskalerade konflikten haft en påtaglig inverkan på turismen delvis 
pga. att stridshandlingarna gradvis flyttas till övriga delar av landet genom terrordåd eller 
punktangrepp. Exempel på detta är flera självmordsattentat genom bussprängningar, attacker 
mot flottbasen Galle i söder samt nattliga attacker mot flygplatsen utanför Colombo 2007 med 
flygplan som smugglats in i delar och sedan monterats i LTTE-kontrollerade områden. Denna 
typ av punktattentat får stor uppmärksamhet och bedöms därmed få en negativ inverkan på 
turismen. Tendensen var uppenbar redan i slutet av 2006. I december detta år hade antalet 
turister jämfört med december året innan minskat med 23 % (www.english.people.com.cn/ 
2007). För perioden mars 2006 till mars 2007 var tendensen än mer uppenbar då antalet 
utländska turister minskade med hela 36 %. Ännu större var minskningen av turister från 

                                                 
7 Ache är den del av ön Sumatra i Indonesien där över 125 000 människor fick sätta livet till under tsunamin 
2004 (Knox & Marston 2007). Den lokala gerillan GAM ingick ett fredsavtal med den indonesiska regeringen 
året därpå. 
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Västeuropa, Nordamerika och Australien (www.sltbstatistics.org/ 2007). (Den negativa 
trenden för turismen efter 2005 framgår däremot inte i figur 6 som baseras på den officiella 
statistiken från Sri Lanka Tourist Board som bygger på besökssiffror till och med år 2006!) 
 
För en befolkning på drygt 20 miljoner betyder intäkter från över en halvmiljon utländska 
turister mycket för ekonomin och sysselsättningen. Turismen utgör den fjärde största 
inkomstkällan för utländsk valuta och utgör därmed ett viktigt inslag i ekonomin 
(www.economictimes.indiatimes.com/ 2007). 2005 beräknades intäkterna från turismsektorn 
ha uppgått till 480 miljoner US $ (www.dailynews.lk/ 2006) och ha genererat över 50 000 
helårsarbeten. Inköpen av militär utrustning från Pentagon ökade flerfalt mellan 2005 och 
2006. Trots en jämförelsevis bra ekonomi (BNP/capita > 4000 US $) med snabb tillväxt och 
goda värden för sociala indikatorer kvarstår problemet att tusentals människor återigen dödas 
varje år trots att GOSL vunnit terräng det senaste året. Om konflikten skulle avslutas genom 
förhandlingar och ett fredsavtal skulle detta medföra en påskyndad ekonomisk återhämtning 
och ett snabbt uppsving för turismen till regeringens mål en miljon turister per år. Ett 
fredsavtal tycktes dock avlägset hösten 2007. Vid ingången av 2008 sade regeringssidan upp 
vapenstilleståndsavtalet från 2002 (som i praktiken inte fungerat sedan 2005) och de sista 
nordiska fredsövervakarna lämnade landet i januari detta år. En bidragande orsak till detta kan 
vara att regeringssidan vunnit militära framgångar sedan mitten av år 2007 och ser ett militärt 
avgörande inom räckhåll. Den militära budgeten ökar kraftigt inför utsikterna till en militär 
seger. I oktober 2007 presenterade president Mahinda Rajapakse den nya militärbudgeten som 
skulle öka med 20 % till för landet enorma motsvarande en miljard Euro. Regeringens mål för 
intäkter från turismen är också satt till en kraftig ökning, men denna plan lär gå om intet ifall 
konflikten fortsätter att intensifieras utan att kunna avslutas den närmaste tiden.  
 

 
 
Figur 8. Turismen återhämtade sig snabbt efter tsunamin och drygt ett år senare i mars 2006 
var allt ”som vanligt” vid denna vik i södra Sri Lanka. Foto: Staffan Öhrling 2006. 
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Figur 9. I en idyllisk vik i sydvästra Sri Lanka pågår turismen som vanligt utan att de 
utländska besökarna tycks bekymra sig om läget i landet. Bilden tagen två år efter fotot av 
samma vik 2006 i figur 8 och jag vistades här vid tsunamin 26 december 2004. Foto: Staffan 
Öhrling 2008. 
 
Kriget, tsunamin och turismen. Det aktuella läget 
 
Varför minskade turismen hösten 2006 och inte lika påtagligt under tidigare skeden av 
konflikten, exempelvis perioden 1990 – 1997?  
 
Den etniska konflikten har ändrat geografisk karaktär sedan hösten 2006. Förutom regelrätta 
strider i norr och nordost har ett antal uppseendeväckande attentat genomförts av LTTE på 
helt andra håll i landet. Det handlar om attacker mot Katunayke Airport i mars 2007, attacker 
från fartyg i söder, riktade attacker mot höga politiker och militärer (exempelvis mordet på 
landets tamilske utrikesminister L Kadirgamar i augusti 2005), bussprängningar av 
självmordsbombare på flera håll i landet, offensiv mot en flygbas i staden Anuradhapura, 
upprepade attacker mot militärförläggningar, jordbrukare och andra civila i sydöstra delen av 
landet från senhösten 2007. De reguljära tamilska krigarna uppgick nyligen till ungefär 
10 000 av båda könen och anses som mycket hårdföra och motiverade, men styrkorna har 
sannolikt decimerats kraftigt den senaste tiden. Utöver dessa finns specialförband, vilka går 
under namnet de svarta tigrarna, kapabla att genomföra mycket våghalsiga operationer. Ett 
flertal av den senare tidens uppseendeväckande attacker har burit de svarta tigrarnas signum. 
Perioden 1983–2002 krävde den etniska konflikten lågt räknat 70 000 dödsoffer, medan 
antalet dödade sedan hösten 2005 uppgår till över 6 000 (www.theacademic.org/ 2007). 
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Figur 10. Ett av tiotusentals offer för kriget i Sri Lanka (www.lankatruth 2007). 
              
Under alla besök och vistelser i landet sedan 1968 har jag sällan upplevt en så utbredd 
ovisshet inför framtiden men även optimism som 2008 hos den singalesiska befolkningen; i 
det senare fallet efter militära framgångar för regeringssidan. I juli 2007 kunde SLA (Sri 
Lankan Army) erövra Thoppigala i öster och därmed fördriva reguljära LTTE-styrkor från 
östkusten, men det är inte givet att detta leder till en militär seger för GOSL och SLA inom en 
snar framtid, trots att LTTE-kontrollerade områden krympt betydligt, viktiga LTTE-ledare 
och många LTTE-krigare dödats det senaste året. Trots detta får erövrandet av Thoppigala i 
öster och därmed fördrivningen av LTTE från östkusten ses som en avgörande strategisk 
framgång för SLA av stor betydelse för den fortsatta offensiven mot LTTE (Neangoda 2007). 
Ett alltmer akut problem är emellertid flyktingfrågan då inte mindre än ungefär 600 000 
människor från olika etniska grupper befinner sig på flykt inom landet (www.cia.gov/ 2007).  
En kontroversiell fråga som ställts från vissa håll är om en militär seger är önskvärd, då det 
finns många i olika samhällsskikt som tjänar på en pågående konflikt så länge den inte leder 
till ett reguljärt, utvidgat krig där i stort sett hela befolkningen berörs och samhällsmaskineriet 
förlamas. Exempelvis är inkomsten för en soldat på regeringssidan tre gånger så hög som 
lönen för en arbetare inom konfektionsindustrin. Med tanke på regeringssidans militära 
framgångar i den etniska konflikten under det senaste året och en allt oftare uttalad ambition 
från GOSL och SLA att ha ett avgörande inom räckhåll finns därför knappast något intresse 
hos den singalesiska sidan för en mer utdragen konflikt än nödvändigt.   
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Figur 11. Lokal gatumarknad i litet samhälle i centrala Sri Lanka. Krig och terrorism tycks 
vara långt borta både geografiskt och mentalt för människorna här. Foto: Staffan Öhrling 
2008. 
 

                      
 
Figur 12. Två representanter för regeringssidans militär i ett konfliktområde i sydöstra Sri 
Lankas djungelområde. Glada miner trots pressade förhållanden och stor risk för nattliga 
gerillaattacker. Foto: Staffan Öhrling 2008.  
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Ett annat hot för Sri Lanka som knappt uppmärksammats av omvärlden för just detta land är 
klimatförändringar. Under 2000-talet har landet drabbats av våldsamma skyfall som medfört 
stora jordskred, många dödsfall och tusentals förstörda hem. I december 2007 blev 75 000 
människor hemlösa efter ovanligt kraftiga skyfall på östkusten. Under mars 2008 förekom 
omfattande skyfall med jordskred, vägras, förstörelse av jordbruksmark och bostäder, vilket 
jag kunde bevittna med egna ögon. Liknande händelser uppträder sedan flera år allt oftare. 
Månaden mars hade tidigare låg eller ingen nederbörd i delar av södra landsdelen och delar av 
bergsregionen innan sydvästmonsunen som normalt börjar i maj (Domrös 1974). All 
klimatrelaterad förändring är dock inte av ondo. Torkdrabbade arida områden i sydost som 
tidigare ofta var ofruktbara är numera grönskande sedan några år. Den urgamla, traditionella 
uppdelningen av landet i två klimatzoner, Wet Zone i sydväst med nederbörd året om och Dry 
Zone i resten av landet med nederbörd endast vissa månader och torka andra, har förändrats 
utifrån mina egna observationer de senaste tio åren. Wet Zone expanderar åt norr, öster och 
sydost. Om och på vilket sätt eventuella klimatförändringar kan komma att påverka turismen 
är däremot ännu för tidigt att uttala sig om. En vanlig uppfattning hos lokalbefolkningen är att 
tsunamin 2004 har påverkat landets klimat, men förändringarna började flera år tidigare.  
    
I ett turistiskt perspektiv är oförutsägbarheten i den senaste tidens punktattacker från LTTE 
tämligen förödande då denna typ av aktioner skapar en osäkerhet såväl inom som utom 
landet. De två största nationalparkerna Wilpattu i väster och Yala i sydost är helt eller delvis 
stängda. De för besökande turister välkända orterna Anuradhapura, Polonnaruwa och Kandy 
har varit och kan åter bli mål för attacker. Än så länge har inte turismen specifikt varit 
måltavla för LTTE-attacker, men farhågor om att så kan bli fallet börjar väckas. 
Sammanfattningsvis är otrygghet på en destination en faktor som påverkar besöksnäringen 
påtagligt på denna typ av resmål med sol och bad som viktigaste ingredienser redan vid 
begränsad risknivå (Wahab 1995). En huvuddel av de turister som besökt landet tidigare 
under 2000-talet har sökt sig dit för att under en period av en till tre veckor kunna leva 
bekymmersfritt och oftast billigt. De som inte avskräcks av en relativ osäkerhet på denna typ 
av destination kan kategoriseras som luttrade resenärer, men än så länge är Sri Lanka 
fortfarande ett mål för massturism om inte läget försämras dramatiskt. 
 
Effekterna av tsunamin för turistindustrin blev inte så långvariga som de flesta befarat trots att 
infrastrukturen utefter kusterna till stor del var förstörd. Genom idogt arbete och stora 
kapitalinflöden från omvärlden lyckades landet återuppbygga det mesta av det som förstördes 
annandag jul 2004. Många strandnära bosättningar utplånades, men nya samhällen har byggts 
upp i stället. Ett av många exempel på detta är det lilla samhället Kirinda i sydöstra delen av 
landet. Befolkningen utgjordes före tsunamin huvudsakligen av muslimska fiskare men 
ovanför samhället på en klippa ligger ett buddisttempel som inte nåddes av tsunamivågorna. I 
stort sett hela Kirinda utplånades, men idag är det mesta återuppbyggt. Se exempel i figur 13.  
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Figur 13. En ung man som överlevde tsunamin i den utplånade byn Kirinda går framför ett av 
alla återuppbyggda hus i samhället. Foto: Staffan Öhrling 2006.  
  
Inte mindre än motsvarande 28 miljarder SEK strömmade in i landet som tsunamibistånd från 
omvärlden året därpå (Öhrling 2006c), men vid årsskiftet 2007-2008 uppmärksammades att 
för användandet av 3,5 miljarder (535 000 US $) från detta bistånd för återuppbyggnad saknas 
redovisning (www.dn.se 2007). Turisthotellen, som till stor del ägs av utländska intressenter 
eller är samriskföretag med lankeser, gynnades endast i begränsad omfattning direkt av 
tsunamibiståndet, men turismen återhämtade sig ändå oväntat snabbt. Turismen, som numera 
är koncentrerad till väst- och sydvästkusten, pågick som om ingen tsunami någonsin inträffat 
redan följande vintersäsong 2005-2006. 
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Figur 14. Blandad singalesisk och tamilsk befolkning som lever i sämja i Sri Lankas 
högländer. Här pågår en viss assimileringsprocess mellan senare invandrade tamiler och 
singaleser (Piyaratne 2004). Den tamilska befolkningen här började komma hit under 
brittiska kolonialtiden och är inte aktiva i den etniska konflikten. Foto: Staffan Öhrling 2006. 
 
Om tsunamin och den etniska konflikten vägs mot varandra som negativa faktorer i ett 
turistiskt sammanhang för Sri Lanka tycks tsunamin passera som en fruktansvärd parentes, 
medan ett rimligt antagande är att de senaste årens upptrappning av krigshandlingarna i landet 
borde ha skapat allvarliga problem för besöksnäringen. Egendomligt nog har eskaleringen av 
konflikten sedan 2005 ännu inte medfört någon dramatisk minskning av antalet besökare. 
Jämfört med december 2006 ökade antalet inkommande turister i stället med 55,8 % för 
samma månad 2007, men för hela år 2007 minskade däremot det totala antalet inresande 
turister med 11,7% jämfört med 2006 (Sri Lanka Tourist Board 2008a). En förskjutning av 
andelen inkommande turister har under senare år skett från Västeuropa till Asien, främst 
Indien, under senare år. Turister från detta land bedöms ofta vara mindre ”konfliktkänsliga”.  
Utifrån antagandet om den eskalerade konfliktens sannolikt negativa konsekvenser för 
turismen i landet tycks det märkligt med en kraftig ökning i stället av antalet inresande turister 
i december 2007 jämfört med samma månad föregående år, men det är några få länder eller 
regioner som svarar för huvuddelen av denna ökning. Från Indien, Maldiverna, Australien, 
Storbritannien och Östeuropa ökade antalet inresande, men sett över hela år 2007 minskade 
antalet besökare från länder med tidigare stora besöksvolymer utom Storbritannien som hade 
en måttlig ökning jämfört med 2006. Ett än mer rimligt antagande med tanke på de kraftigt 
intensifierade striderna från januari 2008, sedan vapenstilleståndsavtalet med LTTE sagts upp 
av den lankesiska regeringen den 3 januari i år, är att antalet utländska besökare för de tre 
första månaderna 2008 (som räknas till högsäsongen) borde ha minskat generellt. Vi skall här 
inte bortse från att sedan den nuvarande konflikten, som började 1983, med alla dramatiska 
skeenden, tiotusentals offer och hundratusentals flyktingar som följd, har antalet utländska 
besökare till landet legat på volymer av 333 000 till 550 000 besökare per år med undantag 
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för en period i slutet av 1980-talet då landets regering (GOSL) hade två olika men omfattande 
konflikter att hantera parallellt (se figur 7). I nuläget kan vi spekulera över hur en brytpunkt 
för turismen skulle kunna bedömas. Hur mycket måste striderna intensifieras ytterligare, hur 
stora områden måste konflikten beröra, hur pass väl kan normala samhällsfunktioner 
upprätthållas och hur stora är riskerna att turister direkt kan drabbas? Detta är frågor som bör 
övervägas för att avgöra om konflikten i förlängningen kan leda till mer drastiska 
minskningar av antalet besökare och därmed förlorade intäkter på hundratusentals US$. 
      
 

    
 
Figur 15. Antalet inresande besökare månadsvis och för helår till Sri Lanka 2006 och 2007 
(Sri Lanka Tourist Board 2008a). 
 
Den allra senaste utvecklingen av den väpnade konflikten är att regeringssidan, trots flera 
attentat utanför LTTE-kontrollerade områden, gradvis vinner terräng i norr sedan vapenvilan 
sades upp. Striderna har intensifierats kraftigt efter det senaste årsskiftet, men någon 
avmattning av antalet inresande turister har inte skett. Konflikten tycks således inte ha 
avskräckt turister generellt. I januari 2007 anlände 56 553 turister jämfört med januari 2008 
då 56 916 reste in i landet enligt uppgifter från Reuters (www.alertnet.org/ 2008). För mars 
skedde en väsentlig ökning av antalet inresande turister (8,6 %) eller totalt 38 049 besökare 
jämfört med 35 031 samma månad 2007 och för de tre första månaderna 2008 har det skett en 
måttlig ökning (0,7 %) jämfört med samma period 2007. Antalet inresande turister var således 
hela 135 516 för dessa månader 2008 jämfört med 134 635 under samma period året innan 
(Sri Lanka Tourist Board 2008b). Detta bekräftar att den kraftigt eskalerade konflikten och 
terrorattentaten mellan januari och mars 2008 märkligt nog inte haft någon negativ inverkan 
på besöksnäringen mätt i antal inresande. Däremot minskade intäkterna från turismen från 
410 miljoner US $ 2006 till 385 miljoner förra året (www.alertnet.org/ 2008), vilket sannolikt 
beror på att det sker en gradvis förskjutning från andelen mer kapitalstarka turister från 
Europa till en växande andel turister från Indien och andra asiatiska länder som inte spenderar 
lika stora summor under sina besök. Se figur 16.  
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Figur 16. Förskjutningar i andelen inresande turister till Sri Lanka för olika regioner 1999-
2006 (Sri Lanka Tourist Board 2008a). 
 
Analys av den aktuella besöksnäringens omfattning 2008. Slutsatser 
  
I den inledande delen av denna artikel hävdades att en påtaglig eskalering av en militär 
konflikt på en destination med massturism och relativt begränsad geografisk storlek rimligen 
borde leda till en snabb och påtaglig minskning av antalet inresande turister och påtagliga 
negativa effekter för turistekonomin. Tvärt emot vad som varit fallet på andra destinationer 
där turismen påverkats negativt tämligen omgående efter ett antal terrordåd eller en eskalering 
av en militär konflikt (Wahab 1995. Holmberg 2002. Murphy 2004), så fortsätter turismen i 
Sri Lanka med i stort sett samma volym inresande turister som tidigare. Intensifieringen av 
den etniska konflikten efter det formella upphävandet 3 januari 2008 av den vapenvila som 
ingicks mellan de stridande parterna 2002 har medfört att antalet dödsoffer per dygn 
uppskattningsvis mer än tiodubblats sedan årsskiftet, men flertalet offer i konflikten har krävts 
i de norra delarna där LTTE involverats i hårda strider med regeringstrupperna. Strider har 
även förekommit i sydöstra Sri Lanka och ett flertal attentat som tillskrivits LTTE med många 
dödsoffer har utförts i andra delar av landet. Attentaten, ofta utförda av tamilska 
självmordsbombare med huvudsakligen civila offer, utförs sedan en tid med viss 
regelbundenhet på olika platser trots betydligt skärpt bevakning med många militärposteringar 
runt om i landet. Hypotesen att krig och terror på en destination tämligen direkt leder till en 
drastisk minskning av inresande utländska turister får därför förkastas för fallet Sri Lanka.  
 
En möjlig förklaring är att turismen är koncentrerad till västra kustregionen som hitintills varit 
i stort sett förskonad från konflikten med vissa mindre undantag. Reserekommendationer från 
olika länders utrikesdepartement, exempelvis Sverige, USA, Storbritannien, Tyskland och 
Australien, avråder endast från resor till delar av landet som exempelvis östkusten och de 
norra delarna av ön och betonar samtidigt att besökare skall iaktta stor försiktighet i olika 
sammanhang och under resor inom andra delar av landet under sin vistelse. Ett flertal länders 
researrangörer, dock inte Sverige, arrangerar fortfarande charterresor till ön. Någon formell 
begränsning av besökande turisters rörelsefrihet finns inte med undantag för det LTTE-
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kontrollerade området ”Wanni” med huvudorten Killinochi i norr som gradvis krymper i takt 
med regeringssidans militära offensiv.   
 
En rimlig förklaring till att kriget kan utspelas inom vissa delar av Sri Lanka, som till ytan 
inte är större än 66 000 km2, medan turismen ostört kan fortgå i andra delar av ön, är de 
speciella geografiska förhållandena. Landet består till stora delar av kuperade områden, men 
även låglandsregioner, vägnätet är förhållandevis väl utbyggt och finmaskigt men ofta 
otillräckligt med väl många kurvor och backkrön för den snabbt ökande volymen fordon där 
en stor del av trafiken består av lastbilar eller andra fordon med låg hastighet. En bilresa på ett 
tiotal mil tar därför ofta mer än tre timmar i låglandsregioner medan samma sträcka vanligen 
kräver betydligt längre körtid uppe i högländerna. Många och stränga hastighetsbegränsningar 
med täta poliskontroller bidrar också till att hålla nere biltrafikens genomsnittshastighet. 
Några mil bilväg i Sri Lanka upplevs därför som ett betydligt längre avstånd än motsvarande 
sträcka i Sverige. Mentalt uppfattar turisterna som bor på hotell för sol och bad på Sri Lankas 
västkust att kriget, som huvudsakligen utspelas 20-25 mil bort, är något mycket avlägset som 
egentligen inte berör dem, trots att attentat kan förekomma på betydligt närmare håll.  
 
En sannolik orsak till att utländska turister inte är medvetna, informerade eller ens 
intresserade av konfliktens omfattning och intensitet är att den inte uppfattas som något 
påtagligt där de vanligen tillbringar sin tid på strandnära hotell i väster. Trots att TV ofta finns 
på hotellrum saknas ofta nyhetskanaler på engelska, tyska eller franska på tider då turister 
vanligen befinner sig på sina rum och de brukar vanligen inte heller ha tillgång till eller skaffa 
engelskspråkiga lokaltidningar. Hotellpersonal eller andra lankeser som turister träffar brukar 
undvika att tala om politik i allmänhet och kriget i synnerhet. Resebyråpersonal undviker 
sannolikt att informera sina resenärer specifikt om konflikten, utan ger mer allmänna 
uppmaningar att iaktta försiktighet under individuella resor. De flesta av turisternas resor i 
landet till olika sevärdheter företas i moderna, luftkonditionerade bussar i researrangörernas 
regi, vilket uppfattas som ett tryggt sätt att färdas i en ofta kaotisk trafikmiljö och under denna 
typ av resande i landet märks inte mer av konflikten än att det ofta finns militärposteringar i 
vissa regioner.     
 
En annan avgörande faktor för bibehållande av massturism i landet är att turismen hitintills 
inte varit en specifik måltavla för attentat från tamilgerillans sida. Ett par-tre attacker mot 
större turisthotell eller turister skulle med största sannolikhet medföra en omedelbar och 
drastisk minskning av besöksnäringen. Det har framförts att ideologiskt förankrad terrorism 
generellt kommer att minska i framtiden men att etno-religiös terrorism däremot kommer att 
bestå och även öka (Holmberg 2002). I fallet Sri Lanka fokuseras motåtgärderna mot LTTE:s 
”ideologiska” terrorism på fler militära aktioner och ökad kontroll, vilket enligt Skalpe (2001) 
skulle förändra LTTE-terrorismens inriktning mot turister i högre grad. Detta är en möjlighet 
om LTTE fortsätter att förlora manskap och territorium i takt med regeringssidans 
framgångar.     
 
Kriget, tsunamin och turismen. Framtidsscenarios                        
 
Diskussionen i denna artikel leder oss avslutningsvis in på alternativa utvecklingsvägar för Sri 
Lanka den närmaste framtiden. För detta land bedöms sannolikheten liten för en ”gyllene 
medelväg”, utan ett utvecklingsmässigt antingen eller är ett mer realistiskt antagande.  
 
Ett pessimistscenario är att motsättningarna mellan de huvudsakligen buddistiska 
singaleserna och främst hinduiska tamilerna förstärks vilket i sin tur leder till ytterligare 
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eskalering av konflikten med stigande dödstal och förnyad etnisk ”omlokalisering” som följd. 
Konsekvenserna blir förödande socialt och humanitärt även i ett kort tidsperspektiv. Våren 
2008 bedöms detta scenario som mindre sannolikt med tanke på regeringssidans senaste 
militära framgångar och den uttalade ambitionen att vinna kriget militärt, sedan GOSL sade 
upp 2002 års vapenstilleståndsavtal den 3 januari 2008. Därefter har striderna intensifierats 
kraftigt i utkanten av LTTE-kontrollerade områden i norr och antalet dödade i konflikten kan 
fortsätta att öka kraftigt sedan januari 2008 i takt med militära framgångar för regeringssidan. 
Motståndet från LTTE är dock ihärdigt och ett avslutande av konflikten kan därför dra ut på 
tiden. Konflikten kan även ändra karaktär med en ökning av antalet terrordåd vilket kan få 
negativa återverkningar för turismen och självfallet landets befolkning.     
 
Ett optimistscenario är att konflikten avslutas genom ett nytt vapenstillestånd som resulterar i 
att vissa mindre av de norra, tamildominerade områdena tillerkänns ett visst självstyre eller 
åtminstone leder till någon annan acceptabel lösning för båda sidor i ett mer permanent 
fredsavtal. I nuläget tycks upprättandet av en självständig, tamilsk stat som mindre sannolik. I 
stället talar det mesta våren 2008 för att regeringssidan kommit närmare ett militärt 
avgörande. Ekonomin och turismen bör kunna återhämta sig snabbt om striderna upphör och 
landet kan få en varaktig fred för första gången sedan konfliktens utbrott 1983. Turismen och 
ökad uppmärksamhet från omvärlden kan också främja utvecklingen mot fred eller 
åtminstone nertrappning eller upphörande av strider och terrordåd. Erfarenheterna efter den 
olycksaliga tsunamin kan i detta sammanhang utgöra ett exempel på hur snabbt en 
återhämtning kan ske. Den närmaste utvecklingen kan möjligen inbegripa inslag från båda 
scenarios utifrån den senaste utvecklingen. De mänskliga relationsproblemen i form av ökade 
etniska motsättningar mellan singaleser och tamiler kan ta mycket lång tid av att övervinna 
(Ganepola & Thalayasingam 2004) och vi skall i detta sammanhang inte heller bortse från 
andra minoriteter i landet som kommit i kläm under konflikten. Bosnien och andra länder på 
Balkan utgör dock exempel på att människor inom relativt kort tid kan överbrygga animositet 
efter konflikter genom insikter om nödvändigheten av samarbete.   
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Figur 18. Barnen representerar landets framtid. Montessorielever i en isolerad bergsby i 
södra bergsområdet gör blomsterarrangemang. Foto: Staffan Öhrling 2008. 
 

          
 
Figur 19. En ung, glad kvinna i bröllopskläder får symbolisera en framtidstro som trots allt 
finns i Sri Lanka. Foto: Staffan Öhrling 2007.   
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Figur 20. Författaren på vandring i vildmarksområde i Sri Lanka. Foto: M. Kularatne 2008. 
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