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Jag gjorde mitt MFS projekt i Sri Lanka. Mitt MFS handlade om en vattenreningsanläggning 
som skulle byggas några mil norr om huvudstaden Colombo. Jag tittade på möjligheten att 
placera utloppsledningen från reningsverket på olika platser för att se vilket av alternativen 
som skulle vara det bästa. Projektidén kläcktes tillsammans med mina handledare i Sri Lanka. 
Mitt MFS gjorde jag i anslutning till ett stort projekt som innefattar två stora nya 
reningsanläggningar, pumpstationer, nya rörledningar m.m. Det projektet är dels SIDA 
finansierat och flera olika stora internationella företag är med i projekteringen. Däribland 
Svenska Sweco som har tre anställda i Colombo, och de var även de som var mina 
handledare.   
 
När jag kom till Sri Lanka bodde jag mina första tre veckor hemma hos min Svensk-
Lankesiska kompis och hennes familj. De har ett hus i en förort norr om Colombo som de 
några veckor varje vinter brukar åka till. Det var fantastiskt att få bo hemma hos dem och 
komma in i kulturen genom henne och hennes familj. De tog mig med på en tur genom landet 
dagen efter jag anlänt och första veckan åkte vi runt i en liten bil och turistade. I efterhand kan 
jag säga att det var otroligt bra att redan från början få se och lära mig lite om landet, särskilt 
eftersom huvudstaden inte representerar hur landet ser ut och fungerar. Alltså rekommenderar 
jag varmt att om möjligheten finns passa på att ”turista” lite redan i början. Det gör det också 
mycket lättare att prata och få kontakt med människor eftersom många kommer från landet 
och inte från Colombo.  
 
Jag skulle ha min bas på Swecos kontor i Colombo. Deras kontor låg en bit söder om staden, 
vilket var raka motsatsen från där jag till en början bodde. Det resulterade i att första två 
veckorna blev det mycket tid som gick åt till transport. Trafiken i Colombo är fruktansvärt 
seg, och mitt tips är att försöka bo nära där projektet ska göras. Det sparar man mycket tid på 
och man slipper även de ganska obehagliga bussturerna som oftast var otroligt varma och 
fullpackade med människor. Transport i Colombo är egentligen inte så svårt eftersom man 
kan ta en trehjuling precis överallt. Men det kostar såklart lite mer, och är inte särskilt 
bekvämt längre sträckor. Bussarna går i stort sett hela tiden, och bortsett från att de inte 
stannar för varken påstigning eller avstigning och att man sällan vet vilken buss som går vart, 
fungerar det ändå smidigt. Det rekommenderas ju inte av säkerhetsskäl att man åker buss, 
men under min tid i Sri Lanka var det relativt lugnt och inga bussar sprängdes av 
självmordsbombare.  
 
Kriget i Sri Lanka är något som man i Colombo lätt kan glömma bort. Det märker ut sig 
främst genom att Colombo är fullt av tungt beväpnade militärer och check-points. För att inte 
hamna i problem ska man alltid bära passet med sig så man kan visa upp det om man blir 
stoppad (vilket man garanterat blir några gånger). Militärerna brukar generellt vara trevliga 
och både de och poliserna kan man fråga om vägbeskrivningar och annat. I övrigt så är 
rapporteringen av kriget ganska dålig i landet, och vill man ha uppdateringar om läget är 
Internet den bästa källan. Många Lankeser tror att kriget snart är över, eftersom regeringen nu 
kör på för fullt med att bekämpa LTTE. Trots detta var det under min tid ett flyganfall över 
Colombo och en självmordsbombare i södra delen. Själva kriget pågår i norra delen av landet, 
och den södra anses som relativt säker. Men läget förändras kontinuerligt och det kan vara 
klokt att hålla sig uppdaterad.  
 
Jag flyttade från norr om Colombo till söder om staden. Genom min kompis familj hade jag 
fått kontakt med en kvinna som ville hyra ut ett rum. Hennes hus låg bara 5 minuters gångväg 



från kontoret, alltså ett perfekt läge. Damen jag bodde hos levde ensam och hon hade det gott 
ställt med en stor villa. Jag fick ett fint sovrum och egen toalett och dusch. I början kändes det 
väldigt ensamt eftersom jag var van vid att ha min kompis omkring mig och hennes familj, 
men så småningom trivdes jag fint som inneboende. Lankeser är generellt mycket bra på 
engelska vilket underlättar otroligt. Men med varandra pratar de i stort sett nästan bara 
Singalesiska. I Sri Lanka har de flesta familjer som har råd en hemhjälp som städar, tvättar 
och lagar mat. Därför vande jag mig ganska snabbt med att få mat och inte behöva diska. 
Maten fick jag från grannfrun som var hemmafru, och det var otroligt smidigt att få middag 
varje kväll. Dessutom var det mat jag aldrig skulle ha kunnat laga själv och det kändes 
verkligen som om jag åt som en vanlig Lankes. Dock så tröttnar man på rice and curry efter 
några veckor… 
 
Med projektet hade jag i början lite svårt att komma igång. Så mycket nytt omkring att ta in 
och tänka på. Men det tror jag inte man ska vara särskilt orolig över! Så småningom så lossnar 
det. Jag fick begränsa min projektplan ganska mycket, något som i Sverige kan verka enkelt 
kan visa sig väldigt svårt att rent praktiskt genomföra i fält. Mina handledare hade tyvärr 
väldigt mycket arbete själva och jag fick därför arbeta mycket på egen hand. Som tur var hade 
jag tillgång till Internet och chaufför och bil vilket underlättade otroligt! På kontoret där jag 
satt jobbade det mest Lankeser, och de var otroligt trevliga. Jag blev bra kompis med många 
och det var kul att gå dit varje dag. Jag hade också mycket kontakt med olika organisationer 
och med University of Moratuwa där jag analyserade mina vattenprover. I två veckor var jag 
på universitetet, och det var väldigt kul att få uppleva ett totalt annorlunda universitet! Särskilt 
eftersom jag var den enda vita på hela campus. För att smälta in lite mer i Sri Lanka kan man 
klä sig lite mer som de gör. Jag köpte en lång kjol och hade oftast t-shirt, lite mindre bar hud 
gör det lite enklare att smälta in, trots att det är väldigt svettigt i värmen. På universitetet var 
de otroligt trevliga och hjälpsamma, men även långsamma och lite lata. Så man får vara på sin 
vakt och se till att saker och ting verkligen blir gjorda! Att vänta några timmar får man också 
vänja sig vid efter som stress verkar vara ett begrepp som inte har kommit dit. Något som 
svenskar kanske borde lära sig lite av.  
 
Organisationerna som jag var i kontakt med var även de oftast mycket hjälpsamma. Det 
lönade sig alltid att berätta att man var student från Sverige och berätta om projektet. Ett tips 
när man vill få kontakt med en organisation eller myndighet är att vända sig till chefen för 
kontoret. Hierarkin inom företag är mycket stor, något som jag och säkert många svenskar är 
mycket ovana vid. Chefen måste godkänna precis allt, och om man gjort något som inte är 
helt korrekt ljuger man hellre än att erkänna ett misstag. Därför förekommer det en hel del 
ljugande vilket man måste vara ytterst uppmärksam på! Försöker någon säga att; det skickar 
vi sen, eller kopiatorn är trasig idag etc. så kan det lika gärna vara så att de helt enkelt inte 
hittar de papper de ska. Återigen får man dubbelkolla med högsta ansvarig om det strular.  
 
Generellt sätt så är Sri Lanka ett fantastiskt land. De har ett trevligt folk och är mycket 
hjälpsamma. Naturen och miljön tycker jag är det vackraste, medan städerna är ett onödigt 
ont. Män kan vara ganska provocerande, särskilt unga män i grupp, och som ljus tjej är man 
tyvärr ganska utsatt. Därför är det bäst att inte vara ute själv när det är mörkt och hålla sig 
extra ”gat-smart”. Jag fick många vänner, såväl lankeser som andra utlänningar. Det kan vara 
skönt med andra i samma situation, särskilt om man reser själv.  
 
Jag skulle absolut rekommendera dig att åka dit, men man måste ta sig ur Colombo för att se 
det fina med landet! Några tips på vackra ställen att åka till är: Kandy (tåg går från Colombo), 
vägen mellan Kandy och Nuwara Eliya med sina underbara teplantage, Ratnapura om man är 



intresserad av ädelstenar, Adam’s peak är ett måste, den gamla stadsdelen i Galle, stranden i 
Hikkaduwa är perfekt för surfing och för att träffa andra utlänningar , Mirissa är en fantastisk 
liten strand i söder, Mount Lavinia Hotel för söndagshäng vid poolen, någon av 
nationalparkerna för att få se naturen och vilda elefanter, Pinnewala Elephant Orphanage 
etc…Listan kan göras lång! 
 
 
Hör gärna av dig om du vill veta mer om min tid i Sri Lanka och få tips och idéer.  
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