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Praktik 
Jag gjorde min praktik på SEPPURE, ett kemiföretag som jobbar med hållbara lösningar för industriella 

separationer. De utvecklar membran för nanofiltrering som kan användas i produktion av vegetabilisk 

olja, läkemedelsindustrin och oljeraffinaderier. De flesta anställda på företaget är kemiingenjörer och 

jobbar med produktutveckling i laboratoriet.  

 

Eftersom jag studerar mitt fjärde år på Teknisk Kemi på KTH anställdes jag som en Chemical Engineering 

Intern. Jag har erfarenhet av hållbarhetsarbete sedan innan och jobbade därför huvudsakligen med en 

hållbarhetsstudie där jag jämförde ekonomisk och miljömässig påverkan av membranfiltrering och 

industriell destillation. En annan huvuduppgift var att jobba med produktutveckling och kvalitetstest i 

laboratoriet 1–2 dagar i veckan. Förutom mina huvudprojekt blev jag med jämna mellanrum tilldelad 

andra uppgifter, ofta relaterade till entreprenöriellt arbete, så som att pitcha företagets affärsidé i en 

innovationstävling och rekrytera en administrativ tjänst till företaget. Jag trivdes väldigt bra på mitt 

företag och min chef delade generöst med sig av inspirerande berättelser och råd inför framtiden. 

 



Kurser 
I vårt program ingick tre kurser på NUS, där en av dem var en enskild kurs inom entreprenörskap och 

de två andra var kopplade till praktikplatsen.  

Den första kursen var New Venture Creation, vilken hade lektioner på campus en gång i veckan. Det 

examinerande momentet var ett grupparbete där en affärsplan skulle lämnas in och utöver det hölls 

presentationer ganska regelbundet. Kursen var därav ganska beroende av gruppmedlemmarna, så jag 

rekommenderar att hitta andra på samma ambitionsnivå att arbeta med. Överlag var det en lärorik 

kurs som avslutades med att pitcha affärsidén inför riktiga investerare, vilket var en rolig utmaning. 

Den andra kursen var Start-Up Case Study and Analysis, där innehållet togs fram tillsammans med 

företaget. Kort sagt så analyserades en problemformulering på företaget, baserat på ett riktigt 

problem som exempelvis VD:n ska ta beslut om. I mitt fall gällde det vilken affärsmodell företaget 

skulle använda, eftersom deras produkt inkluderar både utbytbara nanofilter och ett stort stationärt 

system innehållande pumpar. Kursen gjordes till största delen självständigt och jag tyckte innehållet 

var intressant, men det var också mycket tack vare företaget och mitt projekt. 

Den tredje och sista kursen var Start-Up Internship Programme och bestod av två rapporter, veckovisa 

loggbokar samt två presentationer innehållande lärdomar och insikter från praktiken. 

Boende 
Vi valde att bo tillsammans i en lägenhet vi hyrde själva i stadsdelen Novena, där vi var fem som 

betalade S$1000 (ca 7000 kr) per person för en lägenhet med tre sovrum. Alternativet var att bo i ett 

rum på campus vilket är billigare, men det ligger ganska långt utanför centrum och där finns ingen air 

conditioning. Vi bodde på den 20:e våningen med fantastisk utsikt och lägenheten gav tillgång till pool, 

tennisbana och ett litet gym. Jag tycker vår boendesituation fungerade väldigt bra och jag 

rekommenderar starkt att bo tillsammans med andra KTH-studenter.  

 



Singapore 
Singapore är en otrolig stad med mycket att erbjuda. Jag uppskattade den moderna arkitekturen med 

växter inkluderade i såväl byggnader som vid motorvägar och bara 10 minuter från vår lägenhet fanns 

ett enormt naturreservat med härlig natur. Det finns massvis av fantastiska takbarer och varje kväll 

visas en ljusshow i Gardens by the Bay. Många aktiviteter är ganska dyra i Singapore, men maten i 

staden är väldigt billig då det finns så kallade Hawker Centers i nästan varje gatuhörn. Där kan du hitta 

all möjlig mat, till och rätter med Michelinstjärnor, för ett billigt pris (ca 35 kr).  

Övrigt 
Det är omöjligt att inte nämna pandemin som drabbade oss under vårterminen 2020. Det här innebar 

en hel del omställning för oss mitt i terminen, men som tur var hade vi redan hunnit upptäcka stora 

delar av Singapore innan den bröt ut. Universitet valde tidigt att ställa om till internet-baserad 

undervisning och en tid senare gick Singapores in i en så kallad circuit breaker. Detta innebar att alla 

behövde jobba hemifrån och att ansiktsmasker måste användas för att inte riskera böter. Man fick 

heller inte gå utanför lägenheten om det inte var absolut nödvändigt och det var inte möjligt att träffa 

någon utanför hushållet. Denna period var såklart omvälvande och jobbig, men samtidigt kändes det 

tryggt att Singapore tog pandemin på allvar, vilket gjorde att en samhälsspridning aldrig bröd ut i någon 

större utsträckning. I och med situationen åkte jag hem lite tidigare än planerat och jobbade hemifrån 

i Sverige de sista veckorna. 

Trots situationen är jag väldigt nöjd med mitt utbyte och jag skulle göra det igen alla gånger om. Jag 

rekommenderar starkt att ta möjligheten till personlig och professionell utveckling på andra sidan 

jorden! 


