
 
 

Reseberättelse 2013 
 

1. Namn: Emma Sandström 
 

2. Program & inriktning på KTH: Civilingenjör i kemivetenskap 
 

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Brown University, Providence, Rhode Island 
 

4. Visum (J1 eller F1)? J1 
 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? Till universitetet behövde jag skicka in ett par brev med underskrift från vissa personer 

på KTH, kopia på pass, och ett intyg från banken om att jag hade tillräckligt mycket pengar 
för att klara mig där borta. Den administrativa kontakten på skolan gav tydliga instruktioner 

och när de väl hade fått allt så kunde de generera ett DS2019-dokument som behövs när 
man ska gå till ambassaden och få visum. Jag var snabb med att skicka in allt så det tog inte 

mer än några veckor allt som allt. 
 

6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 8 veckor. Fick välja datum själv bara det 

var under Browns sommarlov.  
 

7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? Jag jobbade från 9 till 17 varje dag (kanske något 
tidigare eller något senare vissa dagar) eftersom att de är väldigt noga med att man bara får 

arbeta när andra personer är i närheten och därför jobbade jag aldrig på helgen heller. 
  

8. Ämnesområde för arbetet: Miljökemi. Ganska mycket termodynamik blandat med 
kemiteknik kan man säga. 

 
9. Beskriv kort ditt projekt! Tanken var att jag till en början skulle syssla med att göra klart 

ett redan påbörjat projekt som handlade om PAH-föreningar (luftföroreningar) och deras 
egenskaper när de förekommer i en blandning. Det visade sig att resultaten var så pass 

oväntade at projektet utvecklades och tog hela sommaren tillslut. Rent praktiskt handlade 
projektet mycket om att utföra bland annat vapor pressure measurements, GC-analyser och 

DSC samt förstås att bearbeta data av olika slag och analysera resultaten. 
 

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 har lärt mig massor! Framför allt hur det är att arbeta mer självständigt 
med ett projekt och såklart mycket inom ämnena jag arbetade med. Jag har också fått 

mycket praktisk erfarenhet av laboratoriearbete.  
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Jag tyckte att 
det fungerade jättebra! Både min handledare (som jobbade som post-doc) och professorn 
var hur trevliga som helst och var båda enkla att prata med. Handledaren jobbade jag ju 
mest med och hade kontakt med under dagen och professorn kom ner någon gång om 
dagen för att kolla läget och uppdatera sig om framstegen. I övrigt var det mycket 
självständigt arbete. 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Jag förlängde min hemförsäkring från 
Folksam. Kostade lite över 1000 kronor har jag för mig. 
 
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? Lön från universitetet, 
stipendium från CHUST som man söker via kommittén och sparade pengar. 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 

vid universitet för att få betalning? Ja, jag fick 300 dollar per vecka som betalades ut som 
klumpsumma efter några veckor. För att få pengarna var man tvungen att skaffa ett Social 
Security Number genom att gå till vad som liknade en passexpedition nere i downtown och 
fylla i massa olika papper på olika ställen på campus. Det var ganska mycket jobb med att gå 
fram och tillbaka mellan olika människor men gick bra. 
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? 
Vi tre CHUSTare som skulle till Brown bodde tillsammans i en lägenhet på College Hill (ca 5 
minuters promenad från jobbet) som vi hittade på Craigslist. Den kostade strax över 3000 
kronor i månaden vilket var det billigaste vi kunde hitta. Det man får räkna med är att om 
man vill bo hyfsat nära campus så är lägenheterna oftast i väldigt dåligt skick så räkna med 
att bo sunkigt. Jag trivdes inte speciellt bra, framför allt pga vår fjärde rumskompis som inte 
var så kul att bo med, så ett annat tips är att kolla upp och prata med eventuella 
rumskompisar först så att man kanske får en idé om de är något att ha. Bra områden att bo 

på är College Hill och Fox Point, mest för att de ligger nära skolan och campus. Jag tror att 
det kan bli krångligt att försöka åka kommunalt om man bor för långt bort, men som sagt är 

risken stor att det är sunkigt.  
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? Priserna 
är för det mesta mycket lägre än i Sverige, framför allt när det gäller kläder, restaurangmat 
och alkohol. Däremot tyckte jag att maten nog kostade ungefär som i Sverige vilket nog kan 
ha berott på att mataffärsutbudet inte var så stort i området där vi bodde.  
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? Ungefär 6000 med hemresa från Miami 
(vi åkte på semesterresa ner dit och flög hem därifrån). Man kan antingen åka direkt till 
flygplatsen i Providence (och ta tåg, buss eller taxi till downtown) eller åka till Boston och 

sedan ta sig med buss eller tåg till Providence.  



 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? I Providence finns egentligen inte så jättemycket 

att göra. Det finns ett jättestort köpcentrum med bio och IMAX och restauranger med god 
mat (ät cheesecake på The Cheesecake Factory!). Jag gjorde en kul grej vilket var att gå på 
Ghost Tour på College Hill och det var lite spännande. Några gånger under sommaren har de 
också något som kallas för waterfire då de helt enkelt tänder massa eldar på floden och så 
finns det en massa matstånd och barer längs riverwalken, så det kan vara mysigt. 
När det gäller nattliv var det inget speciellt egentligen, mycket gayklubbar och billigt men lite 
inträde på många ställen. 
Bra med Providence är att man kan ta sig runt ganska lätt (även utan bil). Ungefär en timme 
bort med buss (som kostar 2 dollar!) ligger Newport, en mysig hamn- och sommarstad där 
det finns stränder, enorma lyxhus, en cool cliffwalk och allmänt mycket fina utsikter. Man 
kan hyra cykel där och så går det snabbare att ta sig runt och så hinner man se mycket mer 
om man nu vill det. 
Boston ligger också ungefär en timme bort med pendeltåg och där kan man turista och ha 
sig! Sen är New York inte så farligt långt bort heller, ungefär 3,5 timmar om man har tur med 
trafiken så att ta en weekend där går ju utmärkt!  
Om man är lite galen så kan man, som vi gjorde, också åka buss till Montreal hehe. 
 

20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: Jag 
fick lite problem med stavningen på mitt efternamn eftersom att ö översattes till o och oe på 
olika ställen och dokument. Men det löste sig tillslut och var inga problem men för att 
bespara sig lite nervositet så kan det vara bra att se till att folk skriver det enhetligt (på 
visumet ska aa, ae, oe användas så kör på det överallt).  
 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års utresande 
studenter kan ta del av din information? Ja! 
 
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) 
Jag rekommenderar verkligen att man tar chansen att åka på CHUST! Det är en upplevelse 
som ger både bra erfarenheter att skriva på sitt CV och på ett personligt plan också. Passa på 
att uppleva och upptäcka så mycket som möjligt när ni har chansen. Vi åkte på en nästan två 
veckor lång resa efter att arbetet var klart till New York, Philadelphia, Washington DC och 

Miami. Det går ju såklart att hälsa på andra CHUSTare i andra städer också . 
 


