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Utbytestermin Singapore HT18 – Nanyang Technological University 

Innan avresa 

Innan avresan till Singapore var det en spridd mängd förberedelser som skulle ske. Jag fick en mängd 

mail från skolan med olika saker som skulle fixas, antingen passbild för ett passerkort på skolan eller 

preliminära kursval eller annan information som de krävde. Det kändes som ganska mycket att hålla 

koll på och göra, men det tog väldigt kort tid och var inte speciellt noggrant heller. Det som tog tid var 

preliminärt kursval. 

Det gick ut på att jag fick ett mail om att preliminära kursval hade öppnat, och då var jag tvungen att 

leta kurser på deras kurswebb som jag trodde matchade mina kurser på KTH så jag inte skulle hamna 

för mycket efter i min ordinarie studieplan på KTH. Det gick okej, jag fick oftast inte glasklart svar från 

KTH om det skulle gå att tillgodoräknas så fick sätta stor tilltro till att ”det löser sig” vilket det tenderar 

att göra. När jag väl kom till Singapore hittade jag en massa andra kurser jag tyckte lät kul som valfria, 

så jag droppade kanske 3-4 kurser och lade till 2 nya totalt sett i min studieplan och behöll således 

bara 1 eller 2 från min ordinarie studieplan. Men de var väldigt hjälpsamma på plats så det var inga 

problem! 

Eftersom jag hade backpackat i Asien efter gymnasiet verkade det vara lugnt på vaccinationsfronten, 

jag tog ingen ny vaccination innan avfärd vad jag minns och tog ingen under mitt utbyte heller. Vet att 

de kräver ett fåtal vaccinationer, men inget som är speciellt jobbigt att ta. 

Ankomst 

Jag anlände till Singapore omkring 14e augusti, dvs. precis när introduktions- och 

orienteringsperioden var över. Jag hade således ingen större koll på något alls på universitetet men de 

var väldigt hjälpsamma så fort jag hade någon fråga eller var förvirrad av något allmänt. Eftersom det 

är väldigt många utbytesstudenter på Singapores universitet, kunde man lätt hitta någon annan som 

var förvirrad som man kunde diskutera med eller få hjälp av när det gällde kursval eller var man 

hittade olika delar av skolan. Så min ankomst till universitetet skedde när kurserna redan var igång – 

men det var inga problem! Jag tror att det kan vara bekvämt att gå på orienteringen om man har tid 

över och kan tänka sig att anlända lite tidigare till Singapore, framförallt kul att få träffa andra 

utbytesstudenter. Men jag klarade mig bra utan det, så ingen oro om man har andra prioriteringar som 

gör att man inte kan flyga till Singapore tidigare än nödvändigt! Rekommenderas men ej 

livsnödvändigt alltså. 

Min ankomst till Singapore bestod istället av att ta en taxi till lägenheten som jag och ett gäng 

vänner/bekanta/okända hade kommit överens om att hyra, krama om och hälsa på alla för att sedan 

köra ett långt IKEA-besök för att hitta möbler till mitt rum. Därefter kastades jag rätt in i 

skolkarusellen, vilket var förvirrande men fungerade bra och jag fick mycket hjälp om jag behövde. 

Ekonomi 

Jag fick ett resestipendium av KTH som täckte mina flygbiljetter vilket var väldigt välkommet. Utan att 

bli för långdragen kan man väl sammanfatta resten med att världens dyraste stad Singapore är väldigt 

dyr. Speciellt restauranger som inte var food courts, alkohol, och nötkött i affärer var smärtsamt dyrt. I 

övrigt gick vår hyra på ungefär 6 000kr per person vilket inte var speciellt jobbigt med utökat CSN, 

men vill man resa supermycket är det skönt att ha sparat ihop lite pengar innan alternativt bo på 

campus som är mycket billigare men ligger en bra bit ifrån staden. Tips är att inte låta löpande 
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utgifterna springa iväg, när staden är så dyr kan det bli väldigt tråkigt att kolla kontot efter en helg av 

kul och inse att det sprang iväg lite väl mycket. 

Boende 

Jag fick relativt tidigt genom informationsmailen reda på att jag kunde ansöka om att få boende på 

campus via universitetet. Men då jag kände lite folk från olika universitet som jag visste skulle till 

Singapore samtidigt som jag, och eftersom jag visste att NTU ligger en ganska bra bit ifrån downtown 

där jag ville spendera mycket tid, valde jag att tillsammans med ett blandat gäng från KTH och Lunds 

Universitet söka efter en hyreslägenhet på eget håll.  Vi var ganska tidigt ute skulle jag säga, och redan 

tidigt under sommaren kontaktade vi mäklare och kollade bilder och områden och fick en massa 

förslag skickade till oss. Vi hade dock svårt att bestämma oss och tog det väl inte beslutet speciellt 

förhastat utan lät det ta sin tid, och några veckor innan terminen började bestämde vi oss för en 

lägenhet och hyrde då en lägenhet i Queenstown, ett område nära NUS och en kort tunnelbanetur från 

stadskärnan.  

Queenstown i sig var inte ett område där det hände speciellt mycket, men vi hade mataffär nära, IKEA 

nära, och framförallt tunnelbanan (MRT) nära oss vilket var extra skönt när skolan började 08.30 och 

det tog oss ungefär 45-50 minuter till skolan. Framförallt var det skönt att enkelt kunna ta 

tunnelbanan in till stan om vi ville äta middag eller utforska något, och sparade lite pengar när man 

var ute på kvällen och skulle ta sig hem. Jag tror personligen att om man har ett gäng kompisar man 

vet ska till Singapore som man trivs med, finns det många fördelar med att bo i en lägenhet (även om 

vi fick dela rum 2 och 2 vilket man kan tröttna lite på) i form av eget kök, balkong, vardagsrum, och 

faciliteter på lägenhetsområdet som pool, gym, tennisbanor osv. Men jag tror att om man bor på 

campus som ligger en bit ifrån staden får man väldigt bra kontakt med utbytesstudenter från andra 

länder som bor där, då det finns lite pubar på skolan och många antagligen umgås på ”hawker centres” 

(food courts) på kvällarna och tar en öl och äter och umgås. Men vi hade inga problem att lära känna 

folk som det var, antingen via skolan eller via utelivet i Singapore! 

Universitetet och studierna 

NTU är en väldigt stor skola, som undervisar i alla ämnen mellan himmel och jord men med fokus på 

sin business school och tekniska ämnen. Undervisningen liknade KTH i mångt och mycket, med stora 

föreläsningssalar i stora kurser, övningar, laborationer, och undervisning i mindre klassrum i kurser 

där antalet elever var lägre. Allt som allt var nivån ganska likartad som KTH, studenterna pluggade till 

synes mycket mer men jag tyckte svårighetsgraden var ungefär som KTH i många avseenden och ofta 

lättare i inlämningar och liknande. En stor skillnad var att en del av betyget i de flesta av mina kurser 

baserades på närvaro, vilket var ovant för mig. Men den stora fördelen och skillnaden mot KTH var 

nog det breda kursutbudet, det fanns väldigt mycket spridda spännande ämnen att läsa som valfria 

kurser. 

Kurser 

Jag läste fyra kurser totalt, motsvarande 28,5 eller 30HP beroende på hur kräsen man är. Två av dem 

var obligatoriska KTH-kurser för mig, CZ2007 - Introduction to Databases och BF3201 - Corporate 

Finance & Strategy. Introduction to Databases kändes som en typisk KTH-datakurs och var väldigt 

bra. Corporate Finance & Strategy höll väldigt hög nivå med en lärare med bakgrund som 

hedgefondförvaltare vilket gjorde att han hade många kul skrönor från branschen och väldigt god koll 

på vad han pratade om. Han involverade dessutom klassen mycket och det märktes att han brann för 

det han undervisade i. 

Mina två valfria kurser var BF3204 – Financial Modelling och BM2506 – Digital Marketing. BM2506 

var relativt enkel och avslappnad, vilket var välkommet då BF3204 höll ett högt tempo med tunga 

inlämningar och svår tentamen (halvstrategiskt kursval i efterhand). Men båda var lärorika på sitt sätt, 

och jag tyckte absolut båda kurserna var värda att välja. BF3204 var utan tvekan min jobbigaste kurs, 
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men det var kul att ha en finanskurs helt i excel, och den täckte allt från corporate finance till 

obligationer och portföljvalsteori samt optionsprissättning.  

Rent allmänt kring kurser tycker jag att man ska ta sig tid att noggrant leta efter spännande kurser 

eftersom de har så många. Jag lade dock till och droppade kurser till och från i två veckor efter 

kursstart för att få läsa kurser som jag ville läsa och som passade okej med mina kurser på KTH. Det är 

alltså ingen anledning att stressa upp sig, utan kursbiten löser sig i efterhand på något sätt bara man 

för dialog med kursansvariga och expeditionen på skolan. 

Staden och landet 

Staden i sig är riktigt härlig tycker jag, mycket tack vare den internationella scenen med många expats 

och utbytesstudenter. Finanskvarteren är riktigt fina med höghusen, och nere mot vattnet och Marina 

Bay Sands ligger trädgårdarna ”Gardens by the Bay” som har ljusshow på kvällarna. I skuggan av 

höghusen ligger Chinatown med låga kolonialhus och mer avslappnad aura där saker är billigare och 

det ligger många härliga karaokebarer och avslappnade restauranger längs gatorna. Dessutom 

rekommenderar jag little india starkt, där det finns jättegod mat och många bra barer. Staden har 

många olika områden som dessa, t.ex. Arab Street utöver de tidigare nämnda områdena, vilket gör att 

man kan underhålla sig länge i staden och variera det man gör otroligt mycket så man inte tröttnar. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Vi i vårt boende spenderade en stor del av fritiden med att antingen socialisera med andra svenskar 

och norskar vi träffat under utbytet (restauranger, barer, klubbar, karaoke) eller med att resa eller bara 

ta det lugnt hemma och bada i poolen och försöka smyga in lite träning i vardagen.  

Rent generellt tyckte vi alla att Singapores uteliv var otroligt kul, både på avslappnade bargator som 

”club street” där det är gamla kolonialhus med barer fulla med expats eller klubbar med utsikt över 

hela staden. Eftersom det är så många utbytesstudenter och expats i Singapore blir det en otroligt kul 

scen där man stöter på människor från hela världen, vi träffade människor från hela världens hörn 

som alla tyckte det var kul att socialisera och ha kul tillsammans. Det finns även otroligt mycket god 

mat att äta i Singapore, så vi passade på att äta ute så ofta vi kunde, oavsett om det var nudelsoppa, 

mexikanskt, eller på restauranger med vita dukar.  

Som de flesta som övervägt ett utbyte till Singapore alternativt har tagit sabbatsår och backpackat 

känner till så är det otroligt enkelt att flyga från Singapore till en massa kul ställen omkring 

sydostasien. I vårt boende reste vi två resor tillsammans, och i övrigt lite blandat med olika 

kompisgäng som vi träffade på i Singapore eller kände sen tidigare. Jag själv hann åka en längre resa 

på 9 dagar till Bali, och en resa till Malaysia. Bali som jag varit på innan var fantastiskt kul att vara 

tillbaka på, och öarna utanför Malaysias kust rekommenderas starkt då vi kunde hyra en chaufför och 

åka över gränsen till Malaysia från Singapore och därefter ta båt ut till en ö på mindre än en halv dag 

(plus slipper flygplatsköer och den biten). Det rekommenderas! Men som följd av ostrategiska kursval 

och att Singapore är väldigt dyrt (framförallt mat och alkohol om du vill äta annat än på Hawker 

Centres) hade vi inte rekordstora reskassor eller så mycket tid som vi tänkt oss. Det hade dock absolut 

gått för mig att resa mera, vilket jag hade gjort med facit i hand om jag gjorde om utbytet. 

Allt som allt fanns det väldigt mycket att hitta på på ett ganska kort utbyte, men jag tyckte det var 

otroligt kul att vara i staden så mycket som möjligt och träffa människor. Jag tror att det finns något 

för alla i Singapore, framförallt om man tycker om att resa så kan man välja om det är historiska 

platser, stora städer som Hong Kong eller stränder man är ute efter, och flyga dit på en långhelg utan 

problem. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Min slutgiltiga tanke kring hela utbytesbiten är nog att jag starkt rekommenderar alla att åka. Du får 

chansen att pausa från Stockholm, du får chansen att uppleva en ny kultur, och chansen att träffa nya 
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människor utan att det kostar FÖR mycket pengar. Jag tror det finns ett bra utbytesland för alla 

oavsett personlighet, så det är bara att köra tycker jag. 


