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En nod i Sydostasien 

Innan avresa 

Jag valde att utnyttja möjligheten att åka på utbyte av skälet att det på ett utmärkt sätt kombinerar 

skola, resande, livslärdomar och möjligheten att lära känna nya människor från olika delar av världen. 

Varför det blev just NTU i Singapore berodde främst på att Singapore är ett mycket välkänt och 

spännande land som dessutom har engelska som ett av fyra officiella språk. Att NTU är en mycket högt 

rankad skola gjorde det hela till ett givet val. 

Jag såg länge framemot avresan, och de förväntingar jag hade blev mer eller mindre mötta, mestadels 

förklarat av att jag gjorde min egen research om Singapore långt innan utbytet ens blivit bekräftat. 

Att vara svensk har sina fördelar internationellt, och en av dem är att inga svenskar behöver ta någon 

språkkurs inför sina utbytesstudier i Singapore. Universiteten där (åtminstone NTU) litar på att alla 

svenskar som beger sig ned till landet för studier besitter goda engelskakunskaper. 

Eftersom Singapore ligger i Sydostasien är mycket annorlunda där, bland annat myggorna vilka, 

antingen i landet eller i grannländerna, kan bära på mycket farliga sjukdomar man helst inte vill få in i 

sin blodbana. I god tid inför avresan valde jag att vaccinera mig mot Tyfoid och Japansk encefalit samt 

stelkramp. Jag var redan vaccinerad mot Hepatit B, och rekommenderar alla att ta samtliga vaccin jag 

nämnt. Jag vill framförallt lägga betoning på att helst börja vaccinera sig ett par månader inför 

avresan, eftersom det ibland behövs fler injektioner än en enda. 

Visumansökan gick relativt smidigt och snabbt. Eftersom jag ansökte nästan direkt efter att jag fått 

tillgång till att söka studentvisum (SOLAR) var belastningen på administrationen ganska låg. Därav 

fick jag mitt visum endast ett par dagar efter ansökan. Jag rekommenderar alla, oavsett var man ska 

studera, att söka visumet i god tid eftersom det annars kan bli snävt både för den sökande men även 

för handläggarna (högt ansökningstryck). 

Ankomst 

Det tog mig mellan en och två veckor att få tag i och anskaffa allt material inför alla kurser. 

Mottagandet var någorlunda, det allra mesta kunde jag ta reda på genom att läsa på skolans kurswebb. 

Jag själv deltog i två välkomstföreläsningar för utbytesstudenterna, och dessa var inte särskilt givande 

annat än ett par essentiella tips som gavs till oss. 

De allra viktigaste jag rekommenderar till alla blivande utbytesstudenter är att tidigt veta vilka kurser 

som behövs. Man får aldrig mer än två kurser godkända direkt. Med andra ord måste man ansöka om 

registrering för kurser man fått godkändt att söka men som man ännu inte erhållit en plats i. Ansökan 

är helt enkelt ett lotteri baserat på slumpmässig dragning där de som rankat kursen som allra viktigast 

enligt ett rankningssystem om 1 – 5, prioriteras i dragningen. Nästan alltid löser det sig för varenda 
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utbytesstudent, men i början kan det kännas frustrerande och stressigt om man inte fått en plats i alla 

kurser. Känn ingen oro över detta, jag känner inte till någon som inte fick alla sina kurser. Personalen i 

administrationen är inga robotar, de vill att man ska få tag i de kurser man vill läsa. 

Slutligen, mottagningsaktiviteter för utbytesstudenter fanns det med olika events och träffar. Jag valde 

inte att delta i någon av dem i samband med att jag delade lägenhet med fem andra svenska studenter. 

Ekonomi 

Inför utbytet sökte jag endast resebidraget för skolan ITM om 8 000 SEK, vilket jag fick. Jag sökte 

även merkostnadslån från CSN, och den ansökan gick väldigt smidigt till och var snabbt på plats. 

I Singapore är det mycket vanligt att individer och familjer äter ute i så kallade ’food courts’. Priserna 

är subventionerade av staten, vilket innebär att en måltid kan kosta mellan 10 – 80 kr beroende på 

mängd, typ av mat och växelkurs. På NTU campus är maten mycket billig (12 – 30 kr beroende på val). 

Att däremot handla matvaror för skafferiet är jämförbart med priserna i Sverige, och alkohol är 

ungefär två till tre gånger dyrare än i Sverige. Jag rekommenderar att köpa alkohol på flygplatsen efter 

hemkomst från de resor man gör under sin tid. 

Det fanns även en hel del avgifter som behövde betalas inför avresan, bland annat ansökningsavgift för 

visum, kostnad för studentlegitimation, med flera. För oss som bodde i lägenhet utanför campus 

behövde även depositioner för el/vatten/gas, hyra och bredband att betalas i förväg. 

För de som vill spara pengar rekommenderar jag att använda ICA-kort, eftersom ICA inte tar betalt i 

extra växelavgift eller uttagsavgift. Annars finns möjligheten att öppna ett bankkonto i Singapore. 

Boende 

Bostad ordnades via en hyresrättsmäklare i Singapore, som vi konverserade med inför avresan. Med 

henne höll vi även kontakt under hela vistelsen för eventuella problem så som service av AC, osv. Vi 

bodde vid det väldigt fina Condonium-området Lakeshore, vilket jag starkt kan rekommendera för de 

som reser ned i ett sällskap. Månadskostnaden för en inneboende var 4 500 kr (4 500 * 6 inneboende 

för hela hyran). Lakeshore är omgivet av en kort mur och buskage, vilket stänger trafiken och allt 

oväsen ute från området. På själva området finns gym, tennisbanor, badmintonbanor, en enorm pool, 

två jacuziis, grillar med mycket annat. Standarden var mycket hög, och jag ångrar inte att jag valde att 

bo där med mina rumskamrater. 

Boende på campus går att söka, och skolan mejlar ut om hur det går till. Ibland får man dela rum, och 

ibland inte. Storleken på rummet är ungefär 10 – 12 kvm, men de allra flesta spenderar oftast inte 

mycket tid i sina rum eftersom skolan har utmärkta platser för studier, inklusive tysta salar. 

Universitetet och studierna 

NTU är omfattande både i storlek och studentmängd. Universitetet har fakulteter för det allra mesta 

inom naturvetenskap och teknik, men även inom psykologi, business (NBS), med flera. 

Undervisningen är inte lik de metoder KTH tillämpar. Exempelvis ingår närvaro som ett 

betygskriterium (10 % av slutbetyget) i de flesta kurserna, och flera pass kan vara fyra timmar långa 

med raster efter varje timme. Alla studenter läser alla terminens kurser på en gång, istället för den 

uppdelning KTH tillämpar. Terminerna är också kortare, vilket medför att studenterna har längre lov 

likväl en veckas ledighet under varje termin. 

Likheterna inkluderar flertalet projekt, inlämningar och kontrollskrivningar under kursens gång. 

KTH-studenter brukar däremot inte ha några problem att hänga med.  
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Kurser 

Dessvärre fanns ingen för mig obligatorisk matematikkurs tillgänglig för utbytesstudenter vid NTU, så 

jag läste helt enkelt vad jag fann intressant, och det var det värt. Kurserna jag tog var International 

Finance (ekonomi och finans), Alternative Investments (finans), Financial Modeling (finans och Excel) 

och Stochastic Processes (matematik). 

Att välja kurserna gick till som så att varje utbytesstudent inför sin avresa fick välja tio kurser denne 

ville läsa på NTU. Efter några veckor skickades därefter ett mejl ut om vilka kurser man fått en plats i. 

Se mer information under rubriken ’Ankomst’. 

Jag planerar att inkludera samtliga finanskurser i mitt masterprogram som valfria. Detta blev godkänt 

av skolan i förväg innan avresan. 

Staden och landet 

Singapore är enligt mig ett land man bör besöka åtminstone en gång under sitt liv. Det är ett land som 

är en ö som är en stad, och även om landet i sig är relativt litet så är det inte trångt som i exempelvis 

Hongkong. Kulturen är starkt präglad av patriotism och en stark nationell identitet, med primärt tre 

etniska grupper: indieättlingar, kinesiskättlingar och malaysiskättlingar. Det finns fyra officiella språk: 

engelska, tahi, mandarin och malay. I stort sett finns det inga problem med att passa in och leva sitt liv 

annat än att alkohol- och festlighetsvanorna vi har här i Europa inte finns i Singapore. Därför sker 

ibland kulturkrockar i form av att grannar till lägenheter fulla av festande studenter ringer till polisen 

om det inte är tyst efter klockan 22 på kvällen under vardagar och helger. 

Fritid och sociala aktiviteter 

I Singapore finns en otalig mängd fritidsaktiviteter. Under min fritid reste jag utomlands mycket med 

mina vänner (vilket man inte behöver visum för om jag minns rätt), tränade, simmade, festade, 

besökte historiska och kulturella platser (Marina Bay, Gardens by the Bay, Raffle’s Hotel, osv.). Det 

finns något för alla i Singapore, vare sig det är att sola på stranden till att vandra i naturreservatet. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

För dig som ska till Singapore och vill ha mer information om resor, fritidsaktiviteter, eller vad det nu 

kan vara så är jag öppen för att svara på mejl på dhallber@kth.se. 

Tack & Trevlig resa! 

mailto:dhallber@kth.se

