
 
 

Reseberättelse 2013 
 

1. Namn: Tobias Wallin 
 
2. Program & inriktning på KTH: Bioteknik, Industriell & miljö inriktning 
 
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.)? Ungefär 4 månader (lång vänte tid för visum-mötet på ambasaden). De behövde 
diverse underskrivna papper från KTH, Fullständigt personbevis, Foto, Kontoutdrag med brev 
fårn banken för att styrka min ekonomiska situation samt fylla i den del brev/dokument mm. 
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 8 veckor med möjlighet till 10 veckor om 
jag velat. Avresa 13-06-15; Hemresa: 13-08-10. 
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? Runt 36 h i veckan. Vi hade dock inga avtalade 
arbetstider utan det var mer åt hållet jobba så mycket som du tycker är bra. För att citera 
professorn ”Du måste ha tid att hitta på lite roligt och resa runt nu när du är här”. 
  
8. Ämnesområde för arbetet: Medical engineering. 
 
9. Beskriv kort ditt projekt: Studerade partikelrörelser vid transport över olösliga faser.  
 
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? Fått en större insikt i att bedriva forskning på det praktiska planet. Har en 
större kunskap inom mikrofluiditik och jag anser att mina förkunskaper var adekvata.  
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Professorn var 
relativt upptagen med annat samt att hans kontor var i en annan byggnad en bit från labbet. 
Han försökte dock besöka så ofta han kunde och var väldigt engagerad i arbetet. Jag jobbade 
väldigt nära med min handledare och fick mycket stöd av honom och han var för det mesta 
tillgänglig.  
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? En tilläggs-långreseförsäkring på min 
hemförsäkring (Trygghansa). 



 
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? Fick stipendie av KTH, 
utöver det så var det självfinansierat. 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? Nej, Ett amerikanskt socialsecurity number behövs för 
att få betalt samt att man behöver betala skatt som man förmodligen får tillbaka på den 
amerikanska skatte deklarationen. 
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? Bodde på 119 Hopestreet, vilket var 5-7 min promenad från 
labbet. Jag Bodde tillsammans med två andra CHUSTare. Vi hittade lägenheten på craigslist 
och betalade 526$/månad/person och betalade hyra för två och en halv månad (1352$). 
Lägenheten vi bodde i var inte det fräschaste samt att det dessutom bodde en fjärde person 
som inte riktigt förstod sig på personlighygien, hur man diskar sin disk, inte bidrog 
ekonomiskt till hushållet (toapapper, tvål mm) samt festade nästan varje kväll, rökte på, 
nyttjade kokain, sömtabletter mm. En kort sagt diskutabel person. Utöver denna fjärde 
person så var boendet helt ok faktiskt, jag har dock lärt mig vikten av att kolla upp vem det 
är man ska bo med. 
  
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? Maten i 
livesmedelsbutikerna var för det mesta jämförbar med de svenska, kanske lite billigare om 
man inte handlar på Wholefoods då blir det lite dyrare. Att äta på restaurang var avsevärt 
billigare än hemma och det finns många lunchställen c:a 1 min från labbet. Busspriserna var 
även de avsevärt billigare än hemma (2$ för en bussresa oberoende av längden) 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? Ungefär 7000kr ToR (Iceland Air) Flög till 
Logan i Boston. Buss från Logan till Providence med Peter Pan Busses. 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Newport (en lyxig strandstad), Nära till Boston 
(1h 10$), 3,5 h med buss till NYC (50$ ToR) IMAX biografen, många uteställen i centrala 
Providence, Wrentham Outlet för de shopping sugna, idrottsevenemang (baseboll, fotboll 
mm) Stanley cup finalen pågåt medan man är där samt baseboll säsongen är i full gång. 
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: Hade 
problem med att få en tid på ambasaden som var tillräckligt tidig och fick därför boka en på 
Oslos ambassad. Det löste sig dock med att de öppnade upp för fler tider i Stockholm. Var 
inne två gånger om dagen för att kolla om nya tider hade dykt upp. 
 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida 
(www.chust2013.wix.com/chust) så att nästa 
års utresande studenter kan ta del av din information? 
 
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) 
 



 
 
Tack så mycket för du tog din tid och fyllde i blanketten! 
Med vänlig hälsning, 
CHUST kommittén 2012/13 


