
Reserapport 
Staden/Landet Singapore 
Jag reste till Singapore våren 2018 utan att känna någon när jag kom fram men jag visste att 
jag reste till en av världens säkraste länder. Allt man har hört om Singapore stämmer. 
Brottslighet tolereras inte och de minsta brotten tas på största allvar och det är det mest 
rena stället jag någonsin sett. Landet är ett skatteparadis med extremt låga skatter men 
nästan alla skattemedelmåste gå till att göra staden vacker och lyxig. När man kommer in till 
stadskärnan så osar allt lyx och dyrt och mitt i allt detta befann jag mig.  
 
Boende 
Som sagt så reste jag som ensam från min klass och kände ingen när jag väl kom fram men 
detta innebar bara möjligheten för mig att lära känna så många fler nya människor. Jag 
bodde i en lägenhet på Lakeside. Lakeside ligger 2 stationer med MRT + en kort bussresa 
bort från campus. Här bodde jag tillsammans med 5 svenska tjejer från Jönköpings 
universitet som sedan blev min lilla familj i Singapore och jag har fortfarande kontakt med 
dem. Fördelen med att bo utanför campus är att det är mycket fräschare och du har tillgång 
till lyxiga faciliteter som pool, jacuzzi, tennisbana, gym och mysiga grillplatser. Majoriteten 
av alla utbytesstudenter bor på campus men majoriteten av alla svenska utbytesstudenter 
bor på lakeside och vi hade flera gånger tacokvällar, grillmys eller förfester innan ladies night 
tillsammans. 
 
Att ta sig runt i staden 
Singapore har en väldigt bra fungerande infrastruktur och det främsta transportmedlet är att 
åka via MRT. MRT är väldigt billigt och man betalar via en reskassa som även funkar som 
betalkort på flera butiker men också framför allt i restauranger på skolan för att slippa ta ut 
kontanter. MRT slutar gå från stan vid 12 och om man behöver ta sig runt efter det är Grab 
det bästa och billigaste alternativet. Uber köptes upp av Grab i Sydostasien våren 2018. Att 
gå går väldigt bra då de ofta har tak över trottoarer för att skydda mot de skurar som 
kommer någon gång per dag och annars finns det cyklar man billigt kan hyra via en app. 
Dessa cyklar står utställda runt om i stan och du kan lämna dem var du vill.  
 
Saker att göra 
Singapore har satsat mycket på turism och det finns mycket att göra. Allmänna saker att 
kolla in är ljusshowerna vid gardens by the bay och Marina bay sands, kolla in växthusen vid 
gardens by the bay, strosa runt på Clark Quay på kvällen, gå till Universal studios och hitta på 
andra saker på ön Sentosa. På sentosa finns det även stränder och varje söndag efter kl 15 är 
det after beach på Tanjong beach. Hit går massa utbytesstudenter och tar med egen mat och 
dryck och sitter nedanför beach klubben och umgås. Några favoritområden var kring Tanjong 
Pagar och Duxton hill, där några av de mysigaste restaurangerna finns. Vi brukade ganska 
ofta gå på Brunch på lite olika ställen i stan, då det var mycket billigare än i Sverige. Ett 
favoritbrunchställe var Group Therapy. Om man skulle fråga en invånare i Singapore vad det 
speciella med Singapore är så är det maten. Att upptäcka Sinagpore är att upptäcka all mat. 
Om det så är i food courts/hawker centers där en maträtt kostar 20-60 kr eller om det är på 
en restaurang. Detta är möjligt också då maten är mycket billigare än i Sverige. 
Favoritrestauranger i vårt gäng var The burger bar vid Boat Quay.  
 



Universitetet 
Jag spenderade mycket tid på universitet då jag inte bara läste två kurser utan även gjorde 
mitt examensarbete. Detta innebar att jag var i skolan kl 9-18 (minst) varje dag. Kraven på 
närvaro varierar troligtvis med vem man har som handledare. Det tog cirka 25 minuter för 
mig mellan lakeside och universitetet. Från den sista MRT stationen man kan åka, Pioneer, så 
kan man åka gratis shuttle bus till campus. Det kostade cirka 0,8 Singapore dollar per resa till 
skolan. När det kom till kurserna så gick det relativt smärtfritt och det krävs inte så 
jättemycket engagemang under kursens gång utan de lägger stor vikt på prestation på 
midtem exams och final exams. De har även större fokus på detaljkunskaper än vad vi är 
generellt sett vana vid i Sverige. Däremot krävdes det väldigt stor energi för C-uppsatsen. De 
var väldigt snälla på labbet och jag kom snabbt in i det men man måste vara beredd på att 
lägga ner många timmar. Betydligt mycket mer timmar än andra utbytesstudenter som 
endast läser kurser och kanske till och med mer än dina klasskompisar hemma i Sverige. Jag 
ska inte sticka under stol med att det var kämpigt under vissa perioder medan mina 
rumskompisar pluggade genomsnittligt mindre än 10 timmar i veckan. Det är viktigt att 
förstå att de berättelser man hört från de studenter som pluggat kurser utomlands kanske 
inte kommer stämma in på din situation om du gör din C-uppsats utomlands. Självklart är 
detta beroende på vilken handledare du har men generellt kanske du inte har samma tid att 
resa till andra länder som dina vänner i Singapore. På grund av detta så avslutade jag min 
utlandstermin med en resa till Bali i 12 dagar.  

 
En stor aspekt av att göra en utlandstermin är det finansiella och därför har jag valt att 
sammanställa lite information om de kostnader som kan uppstå som man kanske inte är 
beredd på.  

 Resa till Singapore kostar cirka 4500 - 7000 kr tur och retur (mellanlandning), finns 
resebidrag på 4000kr från Liu. Blankett finns på hemsidan. 

 Studentpass gäller istället för ett sorts visum. S$ 30 för IPA-letter för studentpass. IPA 
är Singapores myndighet som kontrollerar gränserna. För att sedan får 
visumet/student pass utfört kostar det ytterligare S$ 90. På campus samordnar de ett 
tillfälle då du kan lämna in dina papper för att få ett studentpass utfärdat.  Det tar 
sedan ungefär 2 veckor innan du kan hämta det. Du får inte lämna Singapore under 
de tiden du ankommit och fått ditt studentpass utfärdat och du har hämtat ut det. 
Studentpass är en legitimation som du sedan måste ha varje gång du reser, 
tillsammans med ditt svenska pass. Det gäller till ungefär en vecka efter terminens 
slut.  

 När man anländer behöver man betala S$ 163 (Student Service fee $90,15 + Health 
service fee $ 72,90). Health service fee är en försäkring som är obligatorisk för alla 
studenter från NTU att ha, detta trots om du är försäkrad från hemuniversitet. Liu 
har avtal hos kammarkollegiet som gör att du automatiskt är försäkrad, utan att 
behöva ansöka eller betala, av liu. Kan läsa mer om försäkringen på hemsidan. Kan 
vara värt att kolla upp ytterligare försäkring för resor utanför Singapore. NTUs 
försäkring gör att du till exempel kan får hjälp från en vårdcentral som finns på 
campus. Här kan de hjälpa dig vid lättare besvär. 
 

 Nu för tiden finns det många student housing så det finns möjlighet att få bostad på 
campus. Annars kan man gå samman en grupp (vanligt bland svenskar) och hitta en 



mäklare som hjälper hitta en lägenhet att hyra. Lätt att få rum på campus då det 
finns många lediga. Om man bor på campus delar man ett rum tillsammans med 
någon annan och delar badrum med flera. Det finns inte tillgång till kök så man äter 
alla sina måltider i kafeteria. Hyran är cirka 1800 kr/månad så det är ungefär halva 
(eller mindre än halva) priset som att bo utanför campus. Man kan få billigare bostad 
utanför campus men då kan man behöva leta när man kommer hit. Bra att tänka på i 
planering över ekonomin här är att om man bor på campus så måste hyran för hela 
terminen betalas samtidigt under första veckorna.  
 

 Om man bor utanför campus tillkommer en deposition som man måste lägga ut, men 
som man självklart får tillbaka vid utflytt. Betalar även deposition för bredbandet 
samt betalar på installering. Kostnad för internet tillkommer utöver hyran. Dessutom 
tillkommer en kostnad för mäklaren. Brukar vara en halv hyra som de vill ha i avgift. 
En stor utgift både på campus och utanför campus är elkostnaden. ACn drar väldigt 
mycket ström och kan vara en pengar- och miljöbov. Om man bor utanför campus 
och pluggar på NTU är det vanligast att bo i området Lakeside. Tar cirka 25 minuter 
till campus från Lakeside MRT.  Finns även många svenskar i områdena china town 
och redhill men dessa studerar för det mesta på NUS och SMU. Det man får för det 
extra man betalar för att bo utanför campus är då standarden på faciliteterna, 
tillgång till kök, vardagsrum, pool med mera. Lakeside är väldigt lyxigt och fräscht. 
Det är en personlig övervägning om prioriteringar man får göra.  
 

 Innan du åker se till att samla en mapp med lite papper för att göra livet lite enklare. 
Dessa papper är: utskriven kopia över ditt pass, letter of admission, formuläret ifyllt 
för studentpass-ansökan, bevis på betalning av studentpass, IPA-letter och bild i 
passtorlek. Vid ankomst till Singapore i tullen kommer du få en liten pappersbit från 
dem. Den är inte lika obetydlig som den ser ut att vara. Lägg denna på en säker plats, 
du kommer behöva den när du ska ansöka om ditt studentpass. Learning agreement 
kan vara bra att ha med sig påskrivet av koordinator på Liu om du ska läsa kurser och 
skriva rapport för att visa att det är okej att du endast tar 2 kurser.  
 

 Vaccinationer rekommenderade för Singapore är Hepatit A+B (twinrix), tyfoid och 
japansk encefalit. Vaccination kan bli rätt dyrt men om du visar bevis på att du ska på 
utbytesstudier får du 20%. Beroende på vilka fler platser du planerar att besöka kan 
andra vaccin tillkomma, som kolera samt malariatabletter. Tänk på att kön till 
vaccinationsmottagningen är lång och de behöver tid att bygga upp antikroppar 
innan avresa. Enligt CSN ska man kunna få ersättning för vaccination om man kan 
bevisa att vaccinationerna var nödvändiga för utbytesstudier. Be om ett skriftligt 
intyg från vaccinationsmottagningen för att kunna styrka detta.  
 

 Var i god tid med din ansökan till CSN om lån utomlands. Dessa tar längre tid för dem 
att behandla och kön är lång, kan ta flera veckor att få den godkänd. Du kan söka 
merkostnadslån för utlandsstudier (per månad), resa, försäkring och studieavgift. Du 
kan få utbetalt 3 veckor innan studiestart.  

 
 


