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Utbyte i Singapore – Landet av ordning och reda 

 Innan avresa 
Ett av mina främsta skäl till varför jag ville åka på utbyte är för att jag ville bli bekväm med att 
kommunicera på engelska. Jag kände att Singapore var ett bra land då engelska är deras national 
språk och för att jag ville åka till Sydostasien. Jag har rötter från Hong Kong och ville få leva i en stad 
som är snarlikt men ville ändå prova något nytt. Dessutom hade jag fått känslan av att Singapore är 
väldigt modernt och mer likt västvärlden i jämförelse med andra asiatiska länder. I Singapore finns tre 
stora universitet NUS (National University of Singapore), NTU (Nanyang Technological University) 
och SMU (Singapore Management University). NUS har delad 12:e plats med NTU i världsrankningen 
av universitet vilket även bidrog till valet. KTH har samarbete med både NUS och NTU, men NUS 
hade fler kurser som var relaterade med min master och därför valde jag det. Var beredd på en del 
administrativa uppgifter att genomföra innan tex ansökan till skolan, visum och boende. Man fick göra 
allt själv med begränsad hjälp av studievägledarna men allt löser sig. Jag är ganska riskaversiv och 
resulterade därför i att jag tog tre sorters vaccin innan jag åkte.   

Ankomst 
Mottagningsveckan i Singapore sammanföll med tentaperioden på KTH och jag valde att skriva 
tentorna så jag missade deras officiella mottagningsvecka och även den officiella registreringen men 
det gick att lösa med några mailväxlingar till NUS. Jag åkte direkt från tentan (14/1) till flygplatsen och 
kom fram tisdagen första veckan när skolan hade börjat. Av min erfarenhet är mottagningsveckan 
något som är bra att delta i då det är lättare att träffa folk men det sker även många evenemang på 
NUS under terminen, speciellt om man bor på campus. Jag var på ett välkomstevent första veckan på 
mitt boende (PGPR) och lärde känna flera andra utbytesstudenter som jag umgicks med under 
terminen. Kurserna började direkt men de två första veckorna är en så kallad add/drop-period där 
man kan lägga till och ta bort kurser, se mer under kurser. 

Ekonomi 
Det finns ett stipendium för inkommande studenter till NUS men konkurrensen var väldigt hög så jag 
fick tyvärr inget. Istället fick jag leva på mina sparade pengar och CSN, något stipendium från KTH 
fanns inte heller. Boendet (PGPR) jag fick var billigt, ca 3000 kr/mån. På campus var maten relativt 
billig beroende på vad man åt, en måltid mellan 17-40 kr. Innan skolstart behövde man betala en avgift 
till NUS på lite mindre än 1000 kr. Jag köpte ingen kurslitteratur utan det räckte oftast med lecture 
notes. Att leva på campus kändes prisvärt och det finns även gratis bussar på NUS som cirkulerar. Det 
finns mycket god och prisvärd mat på så kallade hawker centers som är billigare än att gå på 
restaurang. Om man vill resa under tiden behöver man nog mer än bara CSN, men att bara gå i skolan 
så tror jag att det räcker.   

Boende 
Jag fick boende på campus och bodde på PGPR (Prince George’s Park Residences). Jag fick ett rum i 
korridor med delat badrum och kök, dock så hade jag ett sink i rummet vilket underlättade situationen 
lite. Rummet var utan AC med endast takfläkt så varmt var det men man överlever. Temperaturen i 
Singapore är mellan 30-35 grader året om. Man ansöker om boende till NUS i samband med ansökan 
till skolan och får önska 3 alternativ. Jag bodde som sagt på PGPR, där meal plan inte ingick, vilket jag 
inte heller ville ha. Bor man i halls har jag för mig att det är obligatoriskt att ha meal plan. PGPR var 
mitt andrahandsval och var helt okej, inte så fräscht men man överlever. Jag tycker att mitt rum 
luktade mögel, och var inte så konstigt då jag inte hade AC. Förstahandsalternativet var Utown vilket 
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är mycket modernare och fräschare (har dock inte besökt något rum där). Det var lite dyrare på Utown 
men skulle välja det som förstahandsalternativ om jag fick välja igen! I Utown finns både ett stort gym 
och en infinity pool medan gymmet på PGPR var ganska litet. Plus för PGPR var att vi hade 
badmintonträning på onsdagskvällar som var helt gratis och vi hade riktiga tränare på plats! Det fanns 
även många gratis event man kunde gå på på PGPR. Mitt rum kostade som sagt ca 3000 kr/mån. Det 
fanns även två canteens på PGPR vilket var bra, man behövde aldrig gå långt för att köpa mat. 

Universitetet och studierna 
Bredden på utbildningar på NUS är mycket bredare än på KTH och campuset är mycket större. På 
campus cirkulerar det gratisbussar bara för att ta sig runt området. Civilingenjörer är bara en del av 
utbildningarna och alla utbildningar har egna byggnader och vissa även egna bibliotek, som dock är 
öppna för alla. Jag tillhörde skolan SDE (School of Design and Environment) och undervisningen var 
ganska annorlunda. Många föreläsningar hade webcast vilket innebär att de spelas in vilket 
underlättar om man skulle missa någon föreläsning. Till övningarna måste man komma förberedd då 
professorerna förväntar sig att alla har gjort uppgifterna och kan svara på frågor men det är självklart 
inget problem om man svarar lite fel osv. I mina kurser hade man en föreläsning per vecka och en 
övning varannan vecka.  På NUS är det stor vikt på kontinuerlig bedömning av lärandet så det är inte 
bara tentan som avgör betyget utan alla uppgifter och övningar man gör under terminen. Jag tycker 
också att professorerna är mer engagerade än på KTH och mer villiga att hjälpa till om man inte 
förstår. Många professorer erbjuder studenterna tid varje vecka som de kan boka in om de behöver 
extra hjälp. En sak jag blev imponerad av är att en del professorer även kunde namnen på eleverna.   

Kurser 
Jag läste mina samtliga kurser på School of Design and Environment som är specialiserade på 
fastigheter. I samband med ansökan får man önska 10 kurser man vill läsa. Jag fick 4 kurser från 
listan, varav jag droppade en och lade till två under add/drop-perioden. Jag gjorde misstaget att jag 
tog bort kurser innan jag lade till vilket man inte borde göra utan man lägger till först och tar bort sen 
för att vara på den säkra sidan.  

Samtliga kurser hade kontinuerlig bedömning med grupparbeten och enskilda inlämningar. Sluttentan 
utgjorde ca 50-60% av slutbetyget. I Singapore tentar man alla kurser i slutet av terminen, vilket var 
tufft.  

RE1705 – Real Estate Finance and Accounting 

Denna kurs valde jag för att jag inte fick de andra som jag ville ha. En ganska grundläggande kurs 
inom fastighetsekonomi men intressant med olika lån- och investeringsalternativ som finns i 
Singapore. Kursen är uppdelad i två delar; Finance och Accounting. Inom finans delen räknar man 
bland annat på kalkylränta och hur olika avgifter till lånet påverkar avkastningen och även avkastning 
för statsobligationer. I bokföringsdelen får man lära sig om balansräkning, resultaträkning, 
redovisning om kassaflöden och hur de kopplas samman.  

RE2706 – Real Estate Finance and Infrastructure 

Detta är fortsättningskursen till RE1705 och kräver att man har grundkunskap. Kursen är uppdelad i 
två delar. Första delen handlar mer om olika typer av lån medan andra mer om olika 
fastighetsanvändningar och investeringar och lån kopplade till fastigheter. Kändes som en 
fortsättningskurs till investeringsanalysen på KTH. 

RE2705 – Urban Economics 

Kursen behandlar många intressanta teorier med fokus på den underliggande ekonomiska drivkraften, 
som tex varför städer ser ut som de gör med olika yrkessammansättningar, varför det blir kluster av 
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företag och hur statliga beslut som vägtullar och detaljplanering påverkar staden och dess invånare. 
Kursen kräver att man har vissa grunder inom mikroekonomi men går att lära sig under kursens gång 
också. Inom fastigheter och byggande läses också en kurs i Urban Economics. Intressant kurs men var 
ganska svår och krävde en del arbete.  

RE3106 – Residential Property Management 

I Singapore finns två stora bostadssegment– privat och statligt med respektive lagstiftning. Första 
delen av kursen behandlar det privata segmentet som är relativt liten, ungefär 10-20 %, och fokuserar 
på hur lagstiftningen behandlar problemen hos Singapores version av bostadsrättsföreningar. Andra 
delen av kursen behandlar det statliga segmentet med fokus på hur deras Town Council, kan jämföras 
med kommuner men har hand om all statlig fastighetsförvaltning. Skillnader på olika Town Council, 
fastighetsförvaltningen och olika förnyelseprogram för beståndet tas även upp i kursen. Väldigt 
intressant kurs där man får lära sig väldigt mycket om Singapore och hur landet är uppbyggt men var 
ganska svår i början då jag saknade grundläggande kunskap om bostadsmarknaden i landet.  

RE4213 – Real Estate Risk Management 

Kursen behandlar risk inom fastighetsbranschen och grundar sig i olika sannolikhetsfördelningar. 
Kursen behandlade även olika metoder för att analysera och förutsäga risk i olika projekt, från Single 
Point Estimation till Monte Carlo Simulations. Andra saker som togs upp var Options och Future 
Contracts som behandlades till viss del i AI2135 Financial Investments på KTH. Kräver grundläggande 
kunskaper i statistik. 

Staden och landet 
Singapore är ett väldigt modernt land med hög säkerhet. Det är inte konstigt att se folk lämna sina 
ryggsäckar och väskor medan de beställer mat på foodcourts men den höga säkerheten innebär även 
att det finns kameror överallt. Arkitekturen och byggnaderna är jättehäftiga och man känner sig så 
liten när man är i centrum. Samtidigt som man strävar efter moderniteten har man bevarat traditioner 
och kultur som är mycket tydligt i både China town och Little India. Det är ett väletablerat land och jag 
skulle varmt rekommendera det för ett utbyte i Asien. Det ligger nära många andra intressanta länder 
att besöka under utbytet. Jag som har rötter från Hong Kong upplevde inte så många kulturkrockar 
men jag tycker att man tydligt märkte att vissa värderingar skiljer sig från Sverige som exempel pratas 
det aldrig om jämställdhet men mycket om hållbarhet. Det är mångkulturellt och man respekterar de 
olika kulturerna men pratar även ofta om dess skillnader.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Jag pluggade ganska mycket men det fanns såklart tid över och som jag beskrev ovan så anordnade 
mitt boende badmintonträningar varje vecka som jag deltog i. Det fanns events på PGPR varje vecka 
som man kunde anmäla sig till och skolan anordnade också andra events, så brist på aktiviteter är det 
inte! NUS har väldigt många olika föreningar och det finns alltid något som passar. Jag gick med i en 
grupp på Facebook som just var för utbytesstudenter i NUS och Singapore och alumner ordnade 
många aktiviteter för just utbytesstudenter där man fick uppleva Singapore utanför Campus som 
exempel på några jag deltog i var Night cykling i Marina Bay, tur till naturreservat och en dag på St 
Johns Island. Även om staden är liten så finns det många fina naturområden att besöka och att åka på 
weekendresor kunde man lätt få ihop. Jag besökte Bali och Kuala Lumpur under min tid och valde att 
inte resa så mycket då jag och min pojkvän skulle resa i Asien under 2,5 månader efter studierna.   

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Jag var väldigt nervös innan jag åkte och kände att det var jobbigt med allt fix kring anländandet men 
allt ordnade sig fint och smidigt. Singaporianerna är väldigt snälla och hjälpsamma. Sen så är du inte 
ensam det är hur många utbytesstudenter som helst och det finns alltid någon som kan hjälpa till! Att 
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åka till Singapore är absolut inget jag ångrar och väldigt glad över att jag gjorde då jag fick uppleva så 
ofantligt mycket under den relativt korta perioden som jag aldrig kunde ha gjort i Sverige.  

Om du har några frågor eller vill veta mer om mitt utbyte så tar jag gärna en kaffe eller lunch ihop så 
det är bara att maila mig på cissic@kth.se. 

Lycka till med ditt utbyte!  


