
 
 

Reseberättelse 2012 
 
1. Namn: Elin Österberg 
 
2. Program & inriktning på KTH: Kemivetenskap - Molecular Science and Engineering 
 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): The City College of New York, New York, NY 
 
4. Visum (J1 eller F1)?  J1 
 
5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)?  
 
Först kontaktade jag min professor (som även var min administrativa kontakt) för att få 
blanketter (DS2019 och DS7002) skickade via mail. Dessa fyllde jag i och mailade tillbaka och 
sedan postades de fram och tillbaka emellan mig och universitetet eftersoms de måste 
signeras i en särskild ordning. Detta tog lång tid.  
Under tiden ordnade jag med  
 
- brev från banken som intygade att jag kunde finansiera min vistelse i USA (på engelska) 
 
- 120-personbevis med alla relationer (på engelska) Beställs enkelt via Skatteverket. 
 
- foto 
 
- kuvert med förbetalat porto (så att ambassaden kan posta visumet när det är klart) 
 
- betalade avgifterna för visumet (två stycken, totalt drygt 2000 kr) 
 
- ansökte om visum via internetformulär DS-160 på amerikanska ambassadens hemsida och 
bokade tid för intervju  
 
När jag bokade en tid för intervju var det första lediga tillfället ungefär efter tre veckor, 
knappt en månad innan jag skulle åka. Efter intervjun tog det inte ens en vecka innan jag fick 
mitt visum, men då de hade tryckt fel datum för giltighetsperioden blev jag tvungen att 
skicka tillbaka och vänta i ytterligare en vecka. Jag hade visumet ganska precis en vecka 
innan jag skulle åka.   



Alla dokument man behöver ha med sig till intervjutillfället står bra beskrivet på 
ambassadens hemsida. Viktigt är bara att inte glömma några papper hemma efter att man 
har fått sitt visum, då de flesta dokumenten behövs även på plats i USA.  
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum):  
 
10 veckor (11 juni – 17 augusti)  
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)?  
 
Ca 8 timmar/dag, ej helger.  
 
8. Ämnesområde:  
 
Ytkemi (colloidal assembly och emulsioner) 
 
9. Beskriv kort ditt projekt!  
 
Mitt projekt gick ut på att studera koalesens och hur nanopartiklar påverkar mekanismen för 
denna, för att i ett stort perspektiv kunna effektivisera fasseparationer av 
partikelstabiliserade emulsioner. Jag studerade koalesens i ett olje/vattensystem med hjälp 
av en höghastighetskamera och använde MATLAB för att jämföra hur olika silika partiklar, 
omodifierade och ytmodifierade, influerade koalesensmekanismen.  
 
Projektet bestod i ca 1 veckas litteraturstudie, 8 veckor av experiment och analys av resultat, 
1 vecka för att skriva rapport och förbereda presentation.    
 
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 kan tycka att nivån på mitt projekt egentligen var lite för låg. Det var för lite kemi och jag 
fick göra väldigt simpla experiment. Så just min kemitekniska kompetens har inte utvecklats 
så mycket som jag hade hoppats på, även om jag förstås kan mer nu om ytkemi än innan 
projektet. Projektet var i sin helhet ändå mycket lärorikt. Jag fick arbeta väldigt självständigt 
och lärde mig mycket om hur man bör lägga upp ett projekt, planera sin tid, ta sig an 
oväntade problem, tänka om och ta hjälp av kollegor och medarbetare. I mitt labb fanns 
människor från många olika delar av världen representerade vilket gjorde det extra 
intressant att utbyta erfarenheter och kunskap. Jag lärde mig mycket om mig själv och mina 
egen förmågor.  Mina förkunskaper var absolut tillräckliga.  
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
 
Samarbetet med min professor, som även var min handledare, fungerade väldigt bra. Hon 
var väldigt engagerad och hjälpsam, och för det mesta närvarande trots att hon var mycket 
upptagen.  
 



12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)?  
 
Jag använde mig av Gouda Reseförsäkring som kostade ca 2000 kr för de dryga 10 veckor jag 
var i USA.  
 
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?  
 
Jag fick betalt från universitetet 2000 USD och i övrigt via privata besparingar. Läste även en 
distanskurs från SU och fick därför bidrag från CSN.  
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning?  
 
Ja, jag fick 2000 USD. Alla papper som behövdes ordnades på plats på universitetet. Vi fick gå 
och ansöka om ett social security number för att kunna få betalt, men det gick väldigt lätt 
och smidigt alltihop.  
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget?  
 
Först bodde jag mitt i Harlem, bara fem/tio minuter från universitetet. Jag delade 
tillsammans med en annan som åkte med CHUST, och vi hittade lägenheten med hjälp från 
universitetet. Där betalade jag 600 USD/månad, vilket är väldigt billigt för att vara New York. 
Tyvärr trivdes jag inte med varken lägenheten eller läget, som inte bara kändes alldeles för 
långt bort utan också väldigt otryggt. Så jag hittade ett rum att hyra via Craigslist på Upper 
West Side, nära Midtown. Där delade jag en trevlig lägenhet med en amerikansk tjej och 
betalade 1300 USD/månad. Dyrare men absolut värt det! Väldigt tryggt och trevligt område 
och närmare till allt. 
 
Jag har hört mycket varningar om Craigslist då det kan finnas många oseriösa annonsörer, 
men sen har jag å andra sidan också hört om väldigt många som har hittat sitt boende just 
där. Med lite sunt förnuft tror jag att man kan hitta de seriösa annonsörerna, men det kan 
förstås vara en fördel när man själv kan gå och titta på lägenheterna och inte sköter allt via 
internet.   
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige?  
 
Mat och dryck i New York är billigare än i Sverige, även om skillnaden inte är så jättestor. Det 
är lätt att glömma att skatt och dricks alltid tillkommer på priset. Men New York är 
restaurangernas och barernas stad! Det finns hur mycket som helst att välja på och man blir 
sällan besviken. Metrokort kostar kanske ungefär som i Sverige, ca 700 kr/månad (drygt 100 
USD). Taxi är mycket billigare. Boende är väldigt dyrt, som alltid i stora städer, men generellt 
när det kommer till annat är det billigare än Sverige. 
 
  



17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur?  
 
Ca 5000 kr.  
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
 
Även om Manhattan är jättestort, helt underbart och rymmer lite av alla världar - missa inte 
att spendera tid i Brooklyn. I Williamsburg finns det hur mycket trevliga restauranger och 
barer som helst och nere vid vattnet erbjuds en fin utsikt över Manhattans skyline. Även i 
Dumbo är det väldigt fint och därifrån rekommenderar jag att promenera över Brooklyn 
Bridge som, trots trängsel bland alla turister, ger mycket bättre vyer än till exempel 
Williamsburg Bridge. Spendera tid i parker för att komma undan stadslivet då och då; Central 
Park, Prospect Park, Brooklyn Bridge Park, The Highline. Gå till rooftop-barer (finns hur 
många som helst, bara att googla). En bra nattklubb tycker jag är Le Bain på Standard Hotel. 
Det är kanske den enda klubben som har gratis inträde för både killar och tjejer, de spelar 
jättebra musik, det finns en takbar och utsikten är storslagen. Någon lördag rekommenderar 
jag att gå på MoMA PS1 WarmUp som är ett något artyfarty men väldigt roligt utomhus-
dags-party. För den som gillar att bruncha och som dessutom är väldigt törstig kan jag tipsa 
om bottomless champagne bruncher som är väldigt prisvärda och som alltså innebär att man 
får obegränsat med ”champagne” till sin brunch (bara att googla).  
Utnyttja alla gratis event som pågår i New York under sommaren. Exempelvis filmvisningar i 
parker och på rooftops, konserter (missa inte Philharmonic konserten i Central Park), 
dansuppträdanden, opera och mycket mer. Googla t.e.x. City Parks Foundation – Summer 
Stage och Celebrate Brooklyn för att hitta events.  
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
 
Jag fick fel utgångsdatum på mitt visum, en månad tidigare än det skulle vara. Detta löste sig 
väldigt enkelt bara genom att skicka tillbaka visumet till ambassaden och vänta på att de 
gjorde om det med rätt datum. 
 
Trivdes inte med mitt boende, men jag letade ihärdigt och hittade ett nytt.  
 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida (www.chust.tk) så att nästa 
års utresande studenter kan ta del av din information?  
 
Javisst. 
 
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 2011/12 


