
Reseberättelse NOC 2022, Madeleine Cromnier

Jag gjorde mitt KTH-NOC-utbyte våren 2022 under årskurs 4 på
Civilingenjör Industriell Ekonomi med mastern Hållbar kraftproduktion.

Praktik

Jag gjorde min praktik på AKIN by Techlyon, som är en digital
marknadsföringsbyrå. Det är ett mindre bolag på ungefär 20 anställda
inom creative, marketing och tech. Även om AKIN har funnits sen 2012
känner man fortfarande start-up viben och man var ett sammansvetsat
gäng. Vi delade kontor med PR- och kommunikationsbyrån RICE då de
håller på att mergas till en organisation.

Min roll var ‘Marketing Strategist Intern’ och jag fick prova på mycket
inom marknadsföring. Jag kunde inte så mycket om det innan jag åkte,
förutom en marknadsföringskurs jag läste i ettan. Men de lärde mig och
jag fick även läsa kurser genom Google, Meta och Hubspot. Mitt främsta
område var att skapa målgrupper för våra annonser och optimera dessa
baserat på nyckeltal, på Googles platformar (Search Engine Marketing,
Google Display Network och Youtube).

Utöver det fick jag även testa copywriting, alltså skriva text till sociala
inlägg och annonser, projektledning samt skapa content för våra sociala
mediekanaler. Bland annat ett om min upplevelse på företaget (sök på
helloakin på IG). Jag var förvånad över hur mycket tillit de har till en och



jag fick ansvara för flera kampanjer för klienter och vara med på stora
projekt. Det är inte bara klassiska intern duties!

Kurser

NOC-utbytet har förvalda kurser vilket innebar att jag inte behövde välja
kurser själv. Det var tre kurser, varav två var kopplade till ens internship.

En hette Start-up Internship Programme, 12 MC, och var ens
internship plus rapport och presentation, både halvvägs och i slutet av
tiden. Man skriver också en loggbok. Tips är att göra det kontinuerligt i
slutet på varje arbetsvecka så man inte glömmer bort vad man har gjort!

Den andra (Start-up Case Study and Analysis 8 MC) var en casekurs
kopplad till ens företag där man skrev två uppsatser (case report och case
analysis report) likt ett kandidatarbete och man hade en slutpresentation.
Rekommenderar starkt att sätta igång med den tidigt och lägga några
timmar varje vecka så slipper det bli stressigt i slutet.

Den sista kursen var på campus och hette New Venture Creation 4 MC.
Det var en entreprenörskapskurs där man läste case och företag som
startats och vilka problem eller dilemman de stött på för att lära sig om
processen med att starta ett företag. Du har en föreläsning i veckan där
man diskuterar casen man fått ut i förväg och i slutet bildar man grupper
för att skapa ett företag och slutpresentation är som en pitch för
investerare. Jag lärde mig väldigt mycket i denna kurs, superintressant!

Boende

NOC-studenter har ett garanterat boende på campus. Dock var det ett
enkelt rum utan AC och det var därav rekommenderat att vi 5
NOC-studenter gick ihop för att fixa ett eget boende. Den processen var
knepig men jag rekommenderar att kontakta en mäklare där som hjälper
en hitta alternativ baserat på ens önskemål. Vi fick tips på en mäklare
från tidigare NOC-studenter. Om du inte bor på campus får du vara
beredd på att betala en del. Singapores boendemarknad är dyr även om
man inte bor centralt och se till att vara ute i god tid. Boendestandarden
på de alternativ vi fick varierade men vi lyckades hitta ett boende som var
väldigt fräscht och hade enkelsängar (inte en självklarhet). Boendet var
ungefär 15min från campus med buss. På grund av coronaosäkerheter
gick priserna upp. För den lägenheten betalade vi ungefär 1170 SGD per
person men då ingick det bland annat pool och gym.



Singapore

Singapore är en otroligt cool stad! Du hittar alltifrån de moderna
distrikten med skyskrapor i downtownområdet till lite äldre områden
såsom Little India och Chinatown. Det är en blandning av arkitektur,
kultur, massor av god mat och befolkning och folk är väldigt trevliga. Är
man sugen på aktiviteter väcks staden till liv på kvällen, då det är inte
lika varmt, och man kan till exempel se ljusshowen i Gardens by the Bay
(rekommenderas varmt!) Det finns också många mysiga brunchställen att
plugga på och mycket workshops av olika slag. Jag provade art jamming
och en annan där man fick designa och måla sneakers. Singapore har
också mycket grönska i hela staden och har även fina hikingområden,
speciellt vid MacRitchie reservoir.



Övrigt

NOC-utbytet är bland det roligaste jag har gjort! Även om det är intensivt
med att jobba heltid och plugga samtidigt är det väldigt kul och lärorikt.
Det är också ett sätt att lära känna lokalbefolkningen och inte bara andra
utbytesstudenter.

Har du några andra frågor kan du höra av dig på mcro@kth.se eller skriv
på LinkedIn.

mailto:mcro@kth.se

