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Jag har varit utbytesstudent med NOC-programmet under våren 2020. Under mitt utbyte med 
NOC har jag varit praktikant på företaget Privé Technologies. Där var jag ”Project 
Management Intern” och ”Business Analyst”. Jag fick arbeta med olika chatbots som 
företaget byggde, med dess NLP och jag fick även bygga ett rekommendationssystem. 
Rekommendationssystemet tyckte jag särskilt mycket om då jag fick ansvaret från början till 
slut och fick mycket stöd från de andra avdelningar. Sista dagen på praktiken fick jag 
presentera prototypen för rekommendationssystemet jag byggt för hela företaget och fick 
mycket bra feedback. Stöttningen under processen och intresset i slutpresentationen är båda 
tecken på den goda företagskulturen som rådde på Privé Technologies.  
 
Jag tyckte jättemycket om att arbeta hos Privé. Teamet var väldigt ungdomligt och vi hade 
väldigt roligt tillsammans. De var väldigt måna om att man var utbytesstudent och var väldigt 
inbjudande. Jag träffade flera av mina kollegor också utanför arbetstid och lärde känna många 
på ett mer personligt plan, trots den relativt korta tiden on-site. Jag är säker på att vi hade 
kommit varandra ännu närmare om jag hade stannat på kontoret.  
 
Mina arbetstider på företaget var 9.30-18.30. Dessa arbetstider funkade perfekt för mig i och 
med att jag bodde ungefär 45 min bort. Denna vardag hade jag ungefär två månader innan 
pandemin. Sedan började vi alla praktikanter att arbeta deltid eller heltid hemifrån. Jag var en 
av de sista praktikanterna som arbetade hemifrån. Nu i efterhand tror jag att det var bra att jag 
hann arbeta hemifrån i Singapore ett tag innan jag åkte hem till Sverige, delvis för mig själv 
för att ha en mjukare övergång och för att enklare få ett ja från företager att jobba från Sverige 
i och med att det blivit allmänt accepterat att arbeta hemifrån. Det har givetvis varit jobbigt 
ibland att ha utfört mer än hälften av arbetet hemifrån, inte ha fått komma in i gänget så 
mycket som man hade hoppats på eller upplevt så mycket av Singapore som man hade önskat. 
Jag har dock känt mig väldigt lyckligt lottad som hamnat på Privé, speciellt med tanke på 
situationen vi sattes i de kommande månaderna. Min mentor var väldigt mån om att inkludera 
mig i alla möten och konversationer internt i företaget och var mån om att jag skulle uppleva 
praktiken som givande, fastän jag arbetade från Sverige. När jag varit i Sverige i ungefär en 
månad frågade han om jag kände att jag hade tillräckligt att göra eller om jag kände mig 
understimulerad. När jag berättade att jag hade kapacitet att göra mer sa han att företaget 
gärna ville erbjuda en online kurs, någon jag skulle uppfatta som meriterande i framtiden. Jag 
uppskattade gesten och valde en kurs i ytlig maskininlärning som jag även kunde använda 
mig av till rekommendationssystemet som jag då byggde på.  
 
En vanlig arbetsdag, pre-pandemi, var jobb 9.30-18.30, träffa kompisar och äta middag och 
sedan hem och tvätta/städa eller jobba på affärsplanen. På tisdagar hade vi även lektion tre 
timmar på kvällen. Jag hann lyckligtvis även resa till Thailand och Malaysia under min tid i 
Singapore. Det var helt underbart. 
 
Förutom praktiken läste vi en kurs på NUS som hette New Venture Creation, utförde en Case 
Study på företaget där vi arbetade och skrev två Internship Reports. Kursen New Venture 
Creation hann vi slutföra innan vi åkte hem till Sverige men hade de sista få momenten 
online, inklusive slutpresentation. Vi hann dock gå på majoriteten av lektionerna och 
presentationerna innan det blev lockdown. Den här kursen tyckte jag var superintressant och 
jag lärde mig massor. Kursen bygger på att lära ut processen att förbereda ett uppstartsföretag. 



Alla elever fick tänka ut en idé, presentera en presentation på en minut för klassen och 
professorn och sedan fick några fortsätta med sin idé, och tillsammans med andra 
kurskamrater jobba på en affärsplan. Affärsplanen ska innehålla allt från marknadsanalys till 
finansiell plan och presenteras flera gånger under terminens gång. Jag tyckte att det var 
superintressant och uppskattade väldigt mycket den kontinuerliga feedbacken som vi fick från 
professorn. I slutpresentationen närvarade inte bara professorn och kursassistenten utan även 
andra investerare. Jag fick lyckligtvis fortsätta med min idé och lärde mig under tiden även 
mycket om medtech, som våran idé var relaterad till. Allt som allt, en väldigt lärorik kurs och 
en stor kapacitet att utveckla arbetsuppgiften till en mindre eller större sådan.  
 
Modulen för case studyn byggde på att välja ut ett dilemma i företaget och utveckla både 
frågeställning och analys på dilemmat. För att få information om företaget och kunna 
analysera caset behövde man utföra flera intervjuer vilket var väldigt uppskattat för att lära 
känna företaget bättre och få bättre insyn i verksamheten. I och med att man kunde välja ämne 
fritt var detta ett utmärkt tillfälle att få insyn i en viss process eller i en viss division i 
företaget som man var särskilt intresserad av och att lära sig mer om det valda dilemmat då 
man behövde utföra litteraturstudie om ämnet. Även i denna modul fick vi kontinuerlig 
feedback och mycket hjälp och stöd från professorn.  
 
Den sista modulen var internship reports som innebar en loggbok med veckovis 
dokumentation av aktivitet hos företaget och en rapport om upplevelserna, lärdomarna och 
tankar kring sin praktik. Man utför två rapporter och presenterar dessa i mid-term samt final 
presentation.  
 
Jag bodde först i Lake Side med några andra klasskamrater från KTH som gick ”vanlig” 
utbytestermin på NUS eller NTU, och flyttade sedan in sista månaden hos de andra NOC 
praktikanterna som redan bodde tillsammans i Novena. Lake Side låg väldigt långt borta från 
både NUS och min arbetsplats men passade oss som grupp i och med att det låg ungefär mitt 
emellan NUS och NTU. När jag bodde i Novena bodde jag väldigt nära min arbetsplats, bara 
ca 10 min promenad bort. Bägge lägenheterna var för sex personer och vi delade ett kök och 
två badrum allihopa och rum två och två. Bägge lägenheterna hade även gym, pool och 
tennisbanor vilket var mycket uppskattat och väl använt av oss alla.  
 
Jag tyckte väldigt mycket om Singapore som stad. Det är väldigt modernt, känns säkert och 
människorna jag träffade var väldigt trevliga. Hela Singapore är relativt nytt så man märker 
inte av mycket historia, utan får snarare i min mening en inblick i hur många storstäder 
snarare skulle kunna se ut i framtiden. Transportsystemet är väldigt utvecklat, det är många 
nybyggda höghus för bostäder och mycket växtlighet ”inbyggt” i det moderna 
skyskrapssamhället. Det finns även många mindre områden som China Town, Little India, 
Arab Street och även ett latinamerikanskt område. Detta är en av de många häftiga aspekterna 
av ett samhälle som Singapore- många samexisterande kulturer, religioner och människor. Ett 
tydligt exempel av samexistensen är att man kunde se ett kinesiskt tempel, en kyrka och en 
moské bredvid varandra i harmoni.  
 
Om du funderar på NOC – sök! Att jag även under omständigheterna som varit uppfattar 
utbytet som den bästa upplevelsen under min KTH-tid är en bekräftelse av programmets 
kvalitét. Om du som funderar på att söka eller redan sökt vill diskutera med någon som varit 
med tidigare, får du mer än gärna kontakta mig med frågor och funderingar.  


