
 
 

Reseberättelse 2013 
 

1. Namn: 
Björn Blomkvist 

 
2. Program & inriktning på KTH: 

Kemi 
 

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  
Boston College, Boston, MA 

 
4. Visum (J1 eller F1)?  

J1 
 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)?  

Universitetet behövde några underskrivna dokument som de skickade tillbaka inscannade. 
Efter att jag gjort det tog det ett par veckor, och sedan fick jag hem de relevanta papper som 

behövdes till ambassadbesöket. Utöver detta fixade jag själv de dokument som ambassaden 

listar på sin hemsida som nödvändiga!  
 

6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 
10 veckor, mellan 3 juni till 8 augusti.  

 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 

Till skillnad från doktoranderna på labbet jobbade jag bara 40-50 timmar i veckan (lunch 
inkluderat). Vanligtvis jobbade jag tiderna 8:00 till 17:00, ibland kom jag in senare, ibland 

stannade jag längre. 
  

8. Ämnesområde för arbetet:  
Organisk kemi.  

 
9. Beskriv kort ditt projekt!  

Jag arbetade första tiden med regioselektiv protodeboronering, alltså ett försök att 
omvandla en 1,2-diborester till en 2-borester. Många försök, och mycket diskuterande med 

professorn och andra handledare gav väldigt många bra idéer, varav inga fungerade som 

förväntat. 
 



När det projektet var dödförklarat övergick jag till studier av oxidativa Heck reaktioner, det 
hela mynnade ut i en del väldigt häftiga och mycket intressanta mekanistiska studier av hur 

Palladium beter sig vid dessa reaktioner.  
 
10. Har du lärt Dig något nytt under praktiken, och vad i så fall? Hur tycker du att dina 
tidigare färdigheter har utvecklats och förbättrats? Kände du att dina förkunskaper 
var tillräckliga?  
Jag hade en förhållandevis stor labbvana sedan tidigare, men har lärt mig väldigt mycket om 
det organkemiska hantverket; rutinen man får efter att ha arbetat med forskning ett par 
månader är en stor fördel då jag nu gör mitt exjobb inom organisk kemi. 
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
Gruppen jag arbetade i var väldigt högpresterande, med otroligt höga krav på doktorander 
och doktorander som verkligen levererar bra forskning. Detta till trots var det väldigt god 
stämning i gruppen och alla var väldigt hjälpsamma. Min primära handledning sköttes av 
några doktorander, som ganska snart gav mig väldigt stor frihet och stort förtroende. 
Professorn hade alltid tid att diskutera problem om detta behövdes och kom alltid med 
väldigt bra input! 
 

12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
Jag förlängde min hemförsäkrings reseskydd (Folksam Studenthem), och klarade mig bra på 
det. Totalt kostade det c:a 1500 kr.  
 
13. Hur finansierade du din USA-vistelse; stipendier och/eller privata besparingar? Om 
du fick stipendium, vilket fick du och hur och när sökte du det? 
Fråntaget stipendiet från kemiskolan samt det stipendium som jag fick av Professor Morken 
($300/vecka) använde jag egna besparingar.  
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
Jag fick $300/vecka. Det krävdes att jag fixade Social Security number samt en del intern 
pappersexercis. Allt sköttes underarbetstid.  
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 

trivdes du med arrangemanget? 
Jag delade en tvåa med Jonathan som var på samma ställe som jag. Vi betalade $1945 per 

månad. Det funkade bra, men vi bodde väldigt långt från BC, vilket gav en knapp timmes 
pendling. Suboptimalt, men ändå mycket lyckat. Lägenheten hittade vi på Craigs List. 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Det mesta är billigare eller mycket billigare. För 70 kr får du en schysst måltid ute, gillar du 
som jag att laga mat, så finns det billiga råvaror till mycket bra pris. 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
C:a 7000 kr, men då bokade jag biljetterna separat då jag hade en semester med min flickvän 
planerad efter avslutat arbete. Bokar man tur&retur är det billigare! 

 



19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
Samuel Adams bryggeri är trevligt (gratis öl!), Boston Museum of Science är väldigt roligt, 

annars är shoppingen rätt schysst och stan som helhet väldigt mysig att promenera runt it! 
Besöka Harvard University och MIT känns givet, väldigt häftiga områden.  

 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa 
års utresande studenter kan ta del av din information? 
Ok, då! 
 
22. FRITEXT. (Dela gärna med dig av övriga tankar och idéer kring utbytet här, t.ex. 
tips till nästa student som åker till samma plats och till nästa års CHUST-kommitté) 
Försök hitta boende hyggligt nära BC, pendling is a bitch! 
 
I övrigt så är Boston en väldigt mysig stad, och folk är väldigt trevliga och hjälpsamma. 
 
 
Tack så mycket för du tog din tid och fyllde i blanketten! 

Med vänlig hälsning, 
CHUST kommittén 2012/13 


