
 
 

Reseberättelse 2012 
 

1. Namn: Gustav Svedberg 
2. Program & inriktning på KTH: Medicinsk Bioteknik 
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.)? 
Allt som allt tog det ungefär tre månade från att jag blev antagen av skolan till att jag fick 
mitt visum. Först skickade jag några dokument till skolan: en kopia av mitt pass, ett intyg 
från min bank som intygade att jag hade över 2500 dollar och blanketten DS-7002.  
 
När allt det var klart skickade skolan blanketten DS-2019 till mig som jag sen tog med mig till 
amerikanska ambassaden tillsammans med mitt pass, intyg från banken, ett passfoto i färg, 
antagningsbesked från skolan, ett kuvert med förbetalt porto och några kvitton som jag hade 
fått när jag betalade ambassadens avgifter och bokade en tid på ambassaden.  
 
Väl vid ambassaden fick jag först köa i många timmar, sen genomfördes en kort intervju 
varefter de tog mitt pass, satte in visumet i det och postade hem det till mig ungefär tre 
dagar efteråt. 
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum):  
Tio veckor, 11 juni – 17 augusti. 
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 
Jag valde i stort sett mina arbetstider själv, men det blev ungefär åtta timmar per dag.
  
8. Ämnesområde:  
Biomolecular Engineering. 
 
9. Beskriv kort ditt projekt! 
Mitt projekt gick ut på att undersöka huruvida en peptid med alpha-helix struktur kan fås att 
spontant inkorporeras i lipid-membranet hos så kallade mikrobubblor. Mikrobubblor med 
peptider i sina membran kan potentiellt användas till att både diagnostisera och behandla 
sjukdomar.  
 
  



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 definitivt lärt mig en hel del. Jag hade aldrig ens hört talas om mikrobubblor innan 
jag började min praktik, så jag lärde mig en hel del mikrobubbel-teori. Utöver det fick jag lära 
mig några tekniker som jag inte hade använt tidigare, såsom Dynamic Light Scattering och 
Circular Dichroism. Mina förkunskaper var fullt tillräckliga.  
  
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? 
Ja. Professorn träffade jag ganska sällan men han var väldigt trevlig och hjälpsam. 
Handledaren träffade jag varje dag och han hjälpte mig en hel del. 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
If People Abroad, kostade 2301 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? 
Stipendium från Bioskolan, stipendiet Stenhagens Fond, lön från The City College of New 
York och privata besparingar. Bioskolans stipendium sökte jag någon gång i mars, 
Stenhagens Fond sökte jag i februari. 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
Ja, 2000 dollar, vilket blev 1690 dollar efter skatt. Jag var tvungen att skaffa ett amerikanskt 
Social Security Number för att få pengarna och jag fick pengarna först under åttonde veckan 
jag var där. 
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? 
Professor Ilona Kretzschmar, som var min kontakt vid skolan, satte mig i kontakt med en av 
hennes studenter som kände någon som ville hyra ut sin lägenhet. Lägenheten var liten men 
den låg precis bredvid skolan och om man bodde två personer där fick man betala 700 dollar 
i månaden. Jag trivdes bra där. 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Det mesta var något billigare. 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
Jag flög med British Airways och betalde 4790 kr tur och retur.  
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? 
Alla stora turistgrejer måste man ju se, typ Frihetsgudinnan, Times Square, Central Park och 
Empire State Building. 
Meatpacking District har bra klubbar och barer.  
Metropolitan Museum of Art är häftigt om man gillar konst. 
Coney Island är ett ganska spännande område som kryllar av nöjesparker och diverse 
attraktioner. 



 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: 
Jag hade inga problem. 
 
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? 
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 
Att göra praktik i New York är en fantastisk upplevelse som jag inte tror att någon kan ångra! 
 
Tack så mycket för du tog din tid och fyllde i blanketten! 
Med vänlig hälsning, 
CHUST kommittén 2011/12 


