
RESEBERÄTTELSE Namn År och termin för utbyte

Oliver Berggren 2022 VT

Utbytesuniversitet
National University of Singapore

Utbildningsprogram
Industriell Ekonomi inriktning Maskininlärning

Reseberättelse KTH NOC
Jag heter Oliver Berggren och ska börja femte året på Industriell Ekonomi med inriktning
maskininlärning. Utbytet har resulterat i ett par enormt transformativa månader för mig och ett
minne för livet!

TL;DR
● New Venture kursen var en utav de bästa och roligaste kurserna jag har haft
● Boende toppen, östkust/centralt roligast
● Hade önskat lära mig mer om entreprenörskap på praktiken
● Gillade verkligen staden och hade inte velat åka till någon annan plats för utbyte
● Väldigt givande att lära mig mer om kulturen

Praktik
Jag jobbade som affärsanalytiker på företaget Wego. Företaget är främst en metasökmotor för
resebokningar i MENA regionen. Wegos kontor var placerat på ovanför gallerian VivoCity med
utsikt över Singapores skyline och Sentosa och inrett som en flygplats vilket var häftigt!

Även fast företaget inte längre är en startup var det intressant att jobba för en sökmotor i en
rolig bransch. Då jag studerade mitt fjärde år på industriell ekonomi var affärsanalytiker en
förhållandevis relevant jobbroll. Jag jobbade främst projektbaserat och genomförde två
huvudsakliga projekt under praktiken. Det första projektet bestod av att konsolidera flera år av
konkurrensundersökningar. Jag skapade rapporter som visualiserade datan och designade även
pipelinen för hur ny inkommande data skulle hanteras. I de andra projektet analyserade jag



startups i reseindustrin som använder blockchain för att konkurrera på marknaden och hur
blockchain kan gagna Wego.

Utöver mina större projekt hade jag en del operativa aktiviteter. Jag producerade varje månad tre
rapporter rörande marknadsposition och företagsprestanda till ledningen. Det uppkom även
uppgifter då och då såsom att producera grafer för investerar presentationer. Vi hade flexibla
arbetstider men jag började oftast runt 9.30 och lämnade kontoret runt 18 - 19.

Jag gick in med förväntningen att lära mig om entreprenörskap men tyvärr kände jag att jag
lärde mig lite om entreprenörskap på praktiken med tanke på företagets storlek och mina
specialiserade arbetsuppgifter. Jag fick även lite tid med min kontaktperson och fick ta en hel
del missriktad frustration vilket resulterade i att lärandet blev en mestadels isolerad aktivitet.
Detta var min enda reservation med resan. Dock fanns det många supertrevliga och begåvade
personer på företaget som gjorde tillvaron. De två skaparna av företaget och många i ledningen
var intresserade i mig vilket gjorde att vi kunde ha ett bra kunskapsutbyte!

Kurser
New Venture Creation 4 MC
Denna kurs var en utav de roligaste kurserna jag
har haft! Varje vecka har man en eller flera case
som man ska ha läst till lektionen sedan
diskuterar man och löser casen på lektionen.
Läraren är utmanande och guidar diskussionen
till lektionens syfte såsom finansiering,
förhandling osv. De flesta lektionerna var väldigt
givande och lärde en tankesätt som är bra att ha
när man startar eget. Fysisk lektionstid var 3h vid
ett tillfälle i veckan, förberedelser tog 2h i veckan
i början. Kursen hade även ett projekt där man

var 11 personer i varje grupp som startade ett fiktivt företag under ca en månads tid. Detta var
också givande ur ett ledarskapsperspektiv men kunde integrerats mer med kursen.
Kurslitteraturen “Why Startups Fail” var också väldigt intressant.

Start-up Case Study and Analysis 8 MC
I denna kurs skriver man sitt eget case baserat på någon utmaning i sitt praktikföretag. Sedan
skriver man en lösningsdel till caset. Detta leder till fördjupning i företaget man jobbar på samt
insikt i hur man utforskar och löser ett problem i företaget. Caset jag skrev handlade om ifall
Wego ska implementera blockchain i sin verksamhet. Denna kurs har inga fysiska lektioner men
räkna med några timmar i veckan för detta.

Start-up Internship Programme 12 MC



I denna kurs skrev man loggbok varje vecka som lämnades in i samband med två
reflektionsrapporter. Kursen hade inga fysiska lektioner och precis som caset så
rekommenderas att man börjar tidigt med att skriva då man har mycket annat man vill hinna
med i slutet av utbytet.

Oroa dig inte över skolan du kommer fixa den utan problem om du bara disponerar tiden okej.

Boende & Ekonomi
De första fyra månaderna bodde vi i Village
Residence West Coast. Ett condo boende på
västra sidan på ön med cirka en timme med
buss till stan och 15 min till NUS campus. Helt
fantastiskt boende med pool, tennisbana och
gym. Vi var 6 personer som bodde i
lägenheten med två i varje rum vilket funkade
förvånansvärt bra då alla var toppen! Vi
betalade cirka 8000 sek per person per månad
för lägenheten men då var vi sent ute och
behövde betala ett premium för pandemi
relaterade saker. OBS: Lätt att bli lurad när det
kommer till boende. Allt ingick, till och med

städning en gång i veckan. Efter att boende behovet förändrades för några i gänget flyttade jag
och en annan till Little India och bodde en månad på ST Signature Jalan Basar vilket var jobbigt
så lång tid pga hygien och storlek. Efter det bodde jag sista veckorna i ett kapselhotell som
hette Cube i KIampong Glam vilket är området som Haji Lane ligger i. Det var toppen och en kul
upplevelse. Efter att ha bott runt om i Singapore skulle jag säga att jag definitivt hade försökt bo
centralt om jag hade gjort om det, helst östkust då det var väldigt roligt att känna den där
elektriska storstadspulsen!

Alla äter lunch och middag ute i Singapore och jag personligen lagade bara mat en gång under
mina 6 månader vilket var kul då man fick testa på massor med spännande mat! Maten ligger
generelt runt 4 - 7 SGD i “Hawker” center och runt 6 - 16 SGD i centrala delar och där jobb ligger.
Det dyraste jag betalade för mat var 30-40 SGD. Jag betalade under 3 SDG för det flesta
bussresor.

Singapore
Singapore som land och stad var facienerande. Låga byggnader och led-beklädda skyskrapor,
grönska och betong, disneyland för de som har tid och råd. Det är en stad som får en att vilja
mer och som också kräver mer. Man jobbar tills solen går ner och skyskraporna börjar lysa, sen



ses man på ett “Hawker” center äter något billigt och tar en nattlöprunda genom staden där
cyklister på lysande cyklar swishar förbi en spelandes eurodance. Det finns få ord som beskriver
känslan man får när man är i hamnen och ser en ljusshow med glittrande skyskrapor i
bakgrunden.

I början känns staden enorm men man upptäcker efter ett tag att staden känns mer som en stor
småstad. Staden kan nog vara en utav de säkraste platserna på jorden och hade svårt att
komma över faktumet att folk kunde lämna dator på bordet i fik utan tillsyn. Jag var ute och
sprang i parker flera gånger mitt i natten utan ett större obehag vilket jag aldrig känt att jag
kunnat göra på någon annan plats. Eftersom Singapore ligger nästan mitt på ekvatorn ligger
temperaturen runt 30 grader året runt med regnperiod runt Januari och en torr period mitt i
sommaren.

Övrigt
Om du är intresserad av entreprenörskap och asien så kan NOC vara en fantastisk möjlighet att
utforska det samtidigt som du får minnen för livet! Jag har fått ut i princip allt jag hade hoppats
på med min resa och mycket mer. Jag visste att det inte skulle bli lätt och det har varit en berg-
och dalbana men det har varit värt det. Singapore är utmanande men man växer så mycket i
processen om man tar för sig. Jag gjorde en spontanresa till en tropisk ö i Malaysia med en
näst intill främling, deltog i en pitchtävling där mitt lag kom till finalen, och hittat på massor med
andra äventyr. Bäst av allt så har jag lärt känna så många fina och intressanta personer!

Om du har några frågor eller något så är det bara att kontakta mig på LinkedIn eller maila på
oberggre@kth.se :)

https://www.linkedin.com/in/oliver-berggren/

