
 
 

Reseberättelse 2013 
 

1. Namn: Karolina Seigel 
 

2. Program & inriktning på KTH: Kemivetenskap, Molekylär vetenskap och teknik  
 

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.)?  

Professor Ilona Kretzschmar, som är huvudansvarig för CHUST på CCNY, skickade ett mail till 
alla som blivit antagna där det stod precis vad vi behövde fixa. Utöver att fylla i dokumenten 

DS-7002 och DS-2019 och fixa en kopia på sitt pass behövde man också gå till banken och 
skaffa ett ”Bank statement” på engelska, underskrivet och stämplat av bankkontoret. Jag är 

kund hos Swedbank och det var bara att gå dit och be om det. Vissa andra hade mer 
problem med sina banker hörde jag. 

 

När dokumenten var skickade fixade jag detta: 
 Foto till visumet (288 kr hos Fuji i Kista för pappersfoto och digital kopia)  

 Betalade SEVIS fee 

 Betalade Visa fee (gjorde detta hos Forex. Viktigt att ens namn står på kvittot och att 
det är stämplat av banken/Forex) 

 Beställde ett förbetalt kuvert på Postens hemsida 

 Beställde ett 120 personbevis från Skatteverket (stämplat)  

 Fyllde i DS-160 på amerikanska ambassadens hemsida 
 
Det som tog längst tid var att få tillbaka brevet från USA (ca en månad) och att fylla i DS-160. 

Se till att ha DS-160 i princip klart tills DS-2019 kommer tillbaka från USA så att det går fort 
att boka tid på ambassaden! 

 

6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 10 veckor (3/6 - 9/8) 
 

7. Arbetstider (antal h/dag, helger)?  
8 timmar/dag enligt planen, men ibland blev det mer eller mindre än det. Vi fick inte vara på 

labbet utan att en doktorand var där, så det blev ganska normala arbetstider. Jag fick komma 
och gå rätt mycket som jag ville. Inga helger. 



  
8. Ämnesområde för arbetet: Kemiteknik, stabilisering av emulsioner med hjälp av partiklar  

 
9. Beskriv kort ditt projekt! Jag fick undersöka hur en vattendroppe som innehåller 
silikapartiklar uppför sig vid en vatten/oljeyta. Dropparna lade sig på ytan och 
sammansmälte sedan med vattenfasen. Jag fick filma detta med en höghastighetskamera 
och sedan analysera filmerna med ett Matlab-program. 
Vissa mätningar med andra instrument ingick också. 
 
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 mest fått mer förståelse om hur det är att bedriva forskning och hur man bör lägga 
upp sitt arbete effektivt. Jag hade hoppats på att få pröva fler olika tekniker och var lite 
besviken över att projektet var så pass monotont. Men jag har fått lära mig väldigt mycket 
om emulsioner och koalescens, vilket var ett nytt område för mig. 
Mina labtekniska förkunskaper var absolut tillräckliga, men jag fick läsa på en hel del på 
teorin innan jag fick börja. Teorin var inte komplicerad.  
 

11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
Min professor Ilona Kretzschmar är fantastisk; bestämd och noggrann men otroligt hjälpsam 
och vänlig. Min handledare var också väldigt bra när hon väl var närvarande, men det 
krävdes oftast lite eget engagemang för att få tag i henne. Sammanfattningsvis kan man säga 
att jag fick jobba väldigt självständigt men fick allt stöd jag behövde. 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
Alla som åkte till CCNY fick en försäkring av KTH (Kammarkollegiet). Detta ordnade den 
internationella handläggaren på kemikansliet gratis. Jag hade dock en egen hemförsäkring 
halva perioden och en ny reseförsäkring den andra halvan fån Folksam också. En 
reseförsäkring för ca en månad kostade runt 700 kr.  
Jag tror inte att jag hade behövt båda, men jag visste inte om att vi skulle få en försäkring 
från KTH innan jag skaffade mina egna. Kolla upp vad som ingår i Kammarkollegiets 
försäkring först innan du skaffar en egen försäkring! 
 

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? 

Det enda stipendium jag fick innan jag åkte var från kemiskolan på KTH som delades upp 
mellan alla CHUSTare efter hur stort stipendiet från den amerikanska skolan var. Jag fick 
11730 kr. Resten tog jag från privata besparingar. 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
Jag fick 11000 kr mot slutet av praktiken. Det krävdes att man ansökte om ett social security 
number och det var en del papper att fylla i, men de berättade om allt det där när vi kom 
fram så det löste sig smidigt. 
 

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



trivdes du med arrangemanget? 
Jag bodde tillsammans med tre andra CHUST-tjejer som inneboende i en jättemysig lägenhet 

precis bakom skolan. Det fungerade väldigt bra, även att bo med kvinnan som ägde 
lägenheten. Vi hittade lägenheten genom airbnb.com och fick därför betala en ganska hög 
hyra, ca 7300 kr i månaden (detta är ändå inte så högt för att vara Manhattan!). Om vi hade 
betalat hyran direkt till vår hyresvärd  (inte genom airbnb) hade den istället legat på drygt 
5000 kr.  
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Till skillnad från i Sverige sparar man inte så mycket pengar på att laga egen mat, dels för att 
maten i affären är dyr (särskilt färsk frukt och grönsaker), dels för att det är billigt att äta ute. 
Man ska ändå komma ihåg att man alltid behöver lägga på skatt på alla priser när man äter 
ute, och ibland även dricks (om någon serverar dig), så det blir ofta ganska dyrt ändå. 
Tunnelbanekort kostar ungefär som i Stockholm och taxi är relativt billigt också. 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 5736 kr 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? 
Det är aldrig brist på saker att göra i New York, men en av våra favoriter var Williamsburg 

med alla sina restauranger, barer, klubbar och vintagebutiker. Det är ett jättemysigt område 
i Brooklyn med lite lugnare atmosfär än Manhattan. Här ligger även Brooklyn Brewery, även 
om besöket där var lite av en besvikelse. 
 
Vad gäller nattlivet är s.k. rooftop bars en stor grej i New York, dvs. fest på ett tak. Det finns 
många olika typer av rooftop bars; både mer stureplansaktiga och lite mer avslappnade 
varianter. 
 
Ett riktigt trevligt stammishak vi hade i Harlem var Harlem Public som ligger på 149th street 
& Brodway. De har jättegod mat, roliga ölsorter och trevlig personal. Det är alltid proppfullt 
men det är för att så många gillar det så mycket!  
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
Jag fick tillbaka mitt DS-2019 ganska sent och fick därför en tid på ambassaden bara två 
veckor innan jag skulle åka. Då det kändes lite tätt inpå gick jag in då och då på ambassadens 

hemsida och kollade om återbud hade lämnats eller nya tider lagts upp. På detta sätt 
lyckades jag få en tid redan i slutet april. 

 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års utresande 
studenter kan ta del av din information? 
Ja visst! 
 
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) 
Om du åker till CCNY så kan du vara lugn med att Ilona Kretzschmar har stenkoll på allt 
administrativt och att det bara är att göra det hon säger så ordnar det sig. 
 



Oroa dig inte för mycket över praktiken. Det är lätt att känna att man vill göra ett bra jobb 
när man har sin handledares ögon på sig, men jag upplevde det som att de var väldigt nöjda 

så länge man inte skojade bort projektet. De var inte alls bekymrade över att jag bara hann 
med 1/3 av det de hade tänkt att jag skulle hinna med. De uppmuntrade oss t.o.m. att inte 
vara för mycket på labbet utan gå ut och upptäcka New York istället! 
 
Om boendet: airbnb.com är en jättebra och tillförlitlig sida att hitta ett boende genom. 
Craigslist är en jätterörig och ibland ganska oseriös sida, så jag gav upp de försöken ganska 
snabbt. 
 


