
Reseberättelse NOC-Programmet 2020 , August Åström 
Mitt namn är August Åström och detta är min reseberättelse från KTH-NOC 2020. 
Utbytesterminen skedde under VT under årskurs 4 på Civilingenjör Materialdesign, KTH, 
med Master inom Industriell Ekonomi.  
 
Om du vill ha det korta svaret på om du borde åka eller inte, är svaret ett solklart JA. Det lite 
längre svaret finns att läsa mellan raderna i min berättelse nedan. Kortfattat sex otroliga 
månader trots rådande COVID-19 pandemi. 
 
Praktik 
Mitt internship spenderades på företaget “Jublia” som utvecklar och säljer mjukvara för 
eventindustrin (tänk konventum, exhibitions och mässor). Företaget har ca 40 anställda vilka 
mestadels befinner sig i Singapore, men även mindre kontor i Kina och USA etc.  
Här rådde det ingen tvekan på startup kultur - kontoret delades med många andra 
småföretag och after-works var vanligt förekommande. 
 
Min roll var “Business Development Intern” vilket gav mig möjligheten att prova på många 
olika arbetsuppgifter. Mycket av det jag gjorde var projektbaserat där jag som intern fick 
VÄLDIGT mycket ansvar och fria händer. Detta var lite ovant, och kanske inte riktigt vad 
man hade förväntat sig (många tänker att interns typ skall sortera filer och hälla upp kaffe), 
men arbetsuppgifterna var verkligen utmanade och hjälpte min personliga utveckling något 
enormt!  
 
En typisk arbetsdag var jobb från ca 09.30-18.30, men jag hade personligen mer fria 
händer än många av mina roommates. Jag kunde exempelvis arbeta hemifrån utan problem 
om jag kände mig dålig någon dag. Skolan tog upp ungefär en kväll i veckan, och även lite 
helgtid. Om du undrar om du kommer att ha någon fritid i Singapore är svaret - ja, så länge 
du inte ligger efter för mycket. 
 
Mina arbetsuppgifter var många vilket gjorde att en ny dag blev alltid en ny upplevelse. 
Bland annat fick jag skapa newsletters för företagets kunder; skapa content till företagets 
blogg; utveckla företagets processer och strategier; skapa animationer och lära mig 
bildredigering; kontakta externa hemsidor för att försöka få en gratis feature; hålla i över 50 
intervjuer till min efterträdare; lära mig att pitcha företagets produkter i säljsamtal; hålla 
presentationer för större grupper av studenter och MYCKET mer! 
 
Kurser 
Start-up Internship Programme 12 MC 
Denna kurs hade inga föreläsningar, utan var mest baserad på att skriva loggböcker och ett 
antal rapporter. TIPS - skjut inte upp till sista minuten som jag gjorde! 
Klarar du godtycklig rapport på KTH var denna inga problem. 
 
Start-up Case Study and Analysis 8 MC 
Denna kurs var något klurigare och efterliknas nog bäst med ett kandidatexamensarbete, om 
något lite lättare (inga större föreläsningar). Kortfattat skulle du identifiera ett dilemma hos 
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ditt företag (tänk entré på en ny marknad, nå ut med marknadsföring, etc.). I slutändan 
omfattade mitt case mycket av det jag redan gjorde under mitt internship, så själva rapporten 
blev inte så jobbig att skriva då jag redan hade mycket relevant bakgrund. 
 
New Venture Creation 4 MC 
Den enda kursen på programmet som hade föreläsningar! Väldigt glad att jag valde denna 
kurs -  bästa kursen jag någonsin har läst! Efter en rad föreläsningar formades mindre 
grupper i klassen där vi tillsammans skulle komma på en produkt och sedan utveckla en 
komplett go-to-market affärsmodell.  
 
Boende & Ekonomi 
Totalt var vi sex personer som åkte från KTH, och fem av oss valde att bo tillsammans i en 
lägenhet på 20:e våningen i ett fint område, Novena. I början var jag skeptisk till att bo så 
långt från campus, men detta visade sig vara ett klokt val då NUS ligger ca 50 min från stan 
med tunnelbana och vi ändå bara spenderade några få timmar i veckan där. 
 
Hyran låg på motsvarande 7800 SEK per månad och person, vilket kan låta mycket, men tro 
mig - det var värt det! Du kan säkert hitta ett okej boende för runt 5000, men då bor du 
antingen off, eller har sämre närliggande faciliteter. Vårt lägenhetskomplex hade exempelvis 
tillhörande pool, tennisbana, och gym. Maten i Singapore är god och mycket billig - tror att 
jag på sex månader bara lagade mat två gånger. Totalt sett går du i princip runt på CSN och 
den “lön” du får av företaget, men kan givetvis vara bra att ha lite extra besparingar om du 
exempelvis vill resa eller hitta på aktiviteter.  
 
Hur fungerade det att bo med fem främlingar från KTH då? Jo - faktiskt förvånansvärt bra. 
Även om några av de som jag bodde med åkte hem i förtid pga COVID-19, spenderade vi 
ändå majoriteten av tiden i Singapore - boendes fem personer i en lägenhet på kanske 
(godtycklig gissning) 100kvm? Det fanns tre sovrum, så sovplatserna blev fördelade 
två-och-två samt ett ensam-rum. Vi trivdes bra tillsammans och hade ett schema där vi 
roterade sovplatser. 
 
Singapore 
Wow vilket land och stad! Finns inte något skräp på gatorna, allt är prydligt ordnat, träden är 
klippta, etc. Också otroligt häftigt att bo på 20:e våningen, och man blev verkligen tagen av 
de många skyskraporna. Man kände sig också alltid säker i Singapore. 
 
Vad gäller aktiviteter fanns det alltid något att göra - allt från att vandra i djungeln till att 
utforska gigantiska shoppingcenter; hänga på stranden; dricka öl på takbarer; spela 
utomhussport som exempelvis tennis, basket och fotboll; ta en dagstur till närliggande öar 
och mycket mer. Är du en person som lätt blir uttråkad passar denna stad perfekt för dig! 
 
Som NOC-student upplever man staden på ett helt annat sätt än som vanlig utbytesstudent 
eftersom du blir integrerad i samhället på ett helt annat sätt. Kort och gott så kände man sig 
aldrig som en outsider och det var lätt att komma in i en främmande livsstil och kultur. 
 



Övrigt 
Trots att detta utbyte skedde under COVID-19 pandemin ångrar jag inte en sekund att jag 
åkte. Även om jag inte fick chansen att resa som planerat fanns det mycket att se och göra i 
Singapore. 
 
För den skoltrötte som läser detta kan jag bekräfta att KTH-NOC var ett perfekt 
klimatombyte. Du kan även förvänta dig att knyta många kontaktnät i Singapore vilket 
förmodligen skulle ge dig möjligheten att återvända för framtida jobb. Vad gäller  
förberedelsen inför terminen så tog det en del tid, men var helt klart värt det. Tillgodoräkning 
borde inte heller vara något problem så länge du har en del valbara poäng, men räkna med 
att du kanske får läsa några enstaka extra HP. 
 
Jag rekommenderar starkt att söka till KTH-NOC. Är det något som inte står här eller om du 
bara vill diskutera nås jag på augustas@kth.se eller fördelaktigen connecta med mig på 
LinkedIn och skriv där :) 
 
August Åström 
2020-07-08 
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