
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn: Magnus Carlsson 

 

2. E-mail: magca@kth.se 
 

3. Program & inriktning på KTH: Medicinsk bioteknik 
 

4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Boston University, Massachusetts.  
 
5. Ansvarig professor (namn & e-mail): Jim Collins James Collins [jcollins@engc.bu.edu]  

 
6. Administrativ kontakt (namn & e-mail): Matt Barber [meb@bu.edu]  

 
7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): Olivia K Whitman [owhitman@bu.edu]  

 

8. Handledare: (namn & e-mail): Jonathan (Jon) Winkler jonawinkler@gmail.com 
 

9. Visum (J1 eller F1)?: J1 
 

10. Hur ordnades visumet? (Vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 

etc.): Jag fick först kontakta universitetet för att få nödvändiga dokument från dem. Detta 
dröjde och det kan nog vara bra att tjata på dem mer än jag gjorde. Därefter skulle jag ha 

ett möte på ambassaden. Det blev hyfsat stressigt eftersom det var fullbokat när jag fick de 
dokument jag behövde för att kunna boka tid, som tur var öppnade ambassaden ytterligare 
tider, annars hade jag nog inte kommit iväg i tid. Alltså, var så snabb som möjligt med 

dina dokument och var inte främmande för att tjata lite på dem.  
 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum):  
Projektet varade 8 veckor. Vi kom överens om att börja 13 juni och sluta 5 augusti.  
 

12. Arbetstider (antal h/dag, helger?):  
Jag arbetade runt 8 h per dag, fast ofta mer då mina experiment ofta krävde längre dagar 

för att kunna avläsa resultaten tydligt. Om jag hade velat gå tidigare hade det dock sällan 
varit ett problem. Det är en väldigt avslappnad stämning i labbet. Hade man velat ha en 
långhelg eller så hade det nog inte varit något problem.  

 
13. Ämnesområde:  

Systems biology. Labbet är i huvudsak inriktat på två discipliner: ”systems biology” och” 
synthetic biology”. Ett stort antal doktorander och post docs arbetar i Jims labb, de har 
olika projekt varav de flesta anknyter till vissa huvudteman som labbet undersöker 

kollektivt. 
 



14. Beskriv kort ditt projekt! 

Som huvudsakligt projekt arbetade jag på att utveckla en genetisk reporter assay. Det var 
spännande och teoretiskt intressant, fast en aning repetitivt. Jag gjorde också ett mindre 

projekt på runt två veckor som gick ut på att ta fram en plasmid med en viss gen för 
användning som positiv kontroll till ett annat projekt. Detta var mer varierat och en bra 
grej att kunna.  

 
15. 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 har fått bättre erfarenhet av laborativt arbete och en bättre förståelse för hur det 
akademiska arbetet fungerar. Jag kände att jag hade haft nytta av att läsa på lite mer om 
vad labbet gör i förväg, de har många av sina artiklar på sin hemsida, det blev en ganska 

brant inlärningskurva, fast det blev svårt att hinna med eftersom jag åkte direkt efter 
tentaperioden.  

 

16. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  

Ja. Professor Jim är mycket upptagen fast trevlig och engagerad. Jon Winkler var en 

väldigt duktig handledare. De var införstådda med att projektet var i utbildningssyfte och 
gjorde sitt bästa för att projektet skulle vara givande för mig och dessutom kunna vara av 

visst värde för deras forskning. 
 

17. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 

If people abroad. 
 

18. 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?  

Privat. 

 

19. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 

vid universitet för att få betalning? 

 

Ja. (Jag hoppas jag får mina pengar snart i alla fall... De skickas i efterskott) 

Det rörde sig om 300 dollar per vecka. För att lönen skall kunna betalas ut så måste man 
utöver formulär m.m. på universitetet skaffa sig ett amerikanskt social security number, 
vilket universitetet informerar om. Man lämnade också in tidsrapporter.  

 

20. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 

trivdes du med arrangemanget? 

 

Universitetet hjälper inte till alls med att hitta boende. Det var småstruligt att hitta boende 
på distans, många mäklare/andrahandsuthyrare ställer ganska fåniga krav på 

hyresgästerna, som inte alltid är möjliga att uppfylla på distans eller av utlänningar 
överhuvudtaget. (Jag skulle ha behövt ett signerat originaldokument från min f.d. 

hyresvärd i Singapore inom loppet av några dagar till exempel…) Jag hade som tur var en 
bekant i Boston som var väldigt hjälpsam, med vars assistans jag kunde reda ut det. Se till 
att arrangera boende i god tid. Jag bodde på dartmouth street, nära stadsbiblioteket. Detta 

var ett väldigt bra läge halvvägs mellan stadskärnan och campus. Det var dock allt annat 



än billigt, hade jag varit ute i bättre tid hade jag haft fler valmöjligheter och hade nog valt 

annorlunda. 
 

21. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 

 

Billigare i huvudsak men boende i Boston är hyfsat dyrt. 

 

22. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 

Ca 6-7 tusen 

 

23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  

Boston är en trevlig stad som är känd för sitt kulturliv, mycket musik , konst och museer. 
Det finns mycket historia för en stad i Amerika, och många turister flockas till staden för 
detta. Jag var på ett par små konserter som var väldigt trevliga. Många av stadens invånare 

är smått besatta av sport och om man vill se en baseball match ligger den stora baseball 
stadion bredvid BU’s campus. Det avgår turer för val-skådning från hamnen. Centrala stan 

har en hel del skyskrapor och kan vara kul att strosa runt i, fast stora delar är ganska döda 
på natten. Det finns det vanliga utbudet av barer m.m. Det kan nämnas att Boston är en 
stor studentstad, vilket präglar staden även så här på sommaren. Cape kod, Marthas 

Vineyard och Nantucket är exempel på möjliga utflyktsmål i närheten för helger (för 
stränder och natur). New York är också lätt att ta sig till med tåg eller buss. 

 
24. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: 

Stressigt med visum. Fixa boende i god tid. 

 
25. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års utresande 

studenter kan ta del av din information? 

Kan ni väl få. 
 

26. 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-kommittée 

 
 

Tack så mycket för du tog din tid och fyllde i blanketten! 

 

Med vänlig hälsning, 

CHUST kommittén 2010/11 


