
	  
Reseberättelse	  2014	  

	  
1.	  Namn:	  Daniel	  Jonsson	  
	  
2.	  Program	  &	  inriktning	  på	  KTH:	  	  
Kemivetenskap	  
	  
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.)?	  	  
Totala	  tiden	  för	  att	  få	  visumet	  var	  ungefär	  en	  månad.	  Det	  var	  intyg	  så	  som	  bankbevis,	  
försäkringspapper	  och	  intyg	  från	  skolan	  i	  New	  York	  som	  jag	  skulle	  skriva	  på	  som	  skulle	  postas	  
till	  New	  York	  för	  att	  skrivas	  på	  och	  sedan	  skickas	  tillbaks	  till	  Sverige.	  
	  
6.	  Tidsramar	  för	  projektet	  (antal	  veckor,	  datum):	  
10	  veckor.	  10:e	  juni	  –	  18:e	  Augusti	  
	  
7.	  Arbetstider	  (antal	  h/dag,	  helger)?	  
Ca.	  8	  timmar	  per	  dag,	  inget	  arbete	  på	  helger	  
	  
8.	  Ämnesområde	  för	  arbetet:	  	  
Nedbrytning	  av	  komponent	  från	  råolja	  med	  hjälp	  av	  bakterier.	  	  
	  
9.	  Beskriv	  kort	  ditt	  projekt!	  	  
Projektet	  gick	  ut	  på	  att	  bryta	  ned	  asfaltener,	  som	  är	  en	  produkt	  från	  råolja	  och	  som	  idag	  har	  
ganska	  lågt	  värde.	  Nedbrytningen	  skulle	  ske	  genom	  att	  tillsätta	  bakterier	  som	  skulle	  använda	  
de	  kolbaserade	  asfaltenerna	  som	  energi	  och	  på	  sätt	  bryta	  ner	  dessa.	  Analyser	  av	  
asfaltenerna	  under	  och	  efter	  nedbrytning	  gjordes	  för	  att	  avgöra	  om	  något	  hände.	  
	  
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?	  	  
Det	  var	  i	  princip	  bara	  självständigt	  arbete	  och	  om	  man	  behövde	  hjälp	  så	  frågade	  man	  de	  
andra	  studenterna	  i	  gruppen.	  Projektet	  var	  inte	  så	  avancerat,	  men	  jag	  var	  tvungen	  att	  själv	  
bestämma	  olika	  analysmetoder	  och	  detta	  var	  lärorikt.	  	  
	  



11.	  Tyckte	  du	  att	  samarbetet	  med	  professorn/handledaren	  fungerade	  bra?	  	  
Professorn	  var	  väldigt	  professionell,	  så	  fort	  han	  hade	  tid	  över	  och	  jag	  behövde	  hjälp	  så	  satt	  vi	  
ner	  och	  ordentligt	  diskuterade	  de	  problem	  som	  fanns	  och	  hur	  jag	  skulle	  fortsätta	  med	  
arbetet.	  	  
	  
12.	  Hur	  ordnade	  du	  försäkring	  (bolag,	  kostnad)?	  
Jag	  har	  IF	  försäkringar	  och	  kunde	  förlänga	  utlandsförsäkringen	  för	  1500:-‐	  
	  
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	  och	  privata	  besparingar.	  Stipendium	  från	  KTH	  söktes	  direkt	  när	  jag	  fick	  reda	  på	  
att	  jag	  skulle	  åka.	  Stipendium	  från	  skolan	  i	  USA	  lämnades	  in	  på	  plats	  i	  New	  York.	  Dock	  så	  fick	  
jag	  inte	  dom	  pengarna	  förens	  sista	  veckan	  av	  projektet.	  Detta	  kan	  vara	  bra	  att	  tänka	  på	  för	  
dom	  som	  kanske	  räknar	  med	  att	  få	  dessa	  pengar	  direkt,	  men	  dom	  får	  man	  alltså	  väldigt	  sent.	  
	  
14.	  Var	  platsen	  betald?	  Om	  ja,	  hur	  mycket	  fick	  du	  och	  behövde	  några	  papper	  ordnas	  
vid	  universitet	  för	  att	  få	  betalning?	  
Ja,	  det	  var	  lite	  papper	  som	  behövdes	  fyllas	  i.	  Men	  instruktioner	  om	  detta	  fick	  jag	  på	  plats	  och	  
studievägledaren	  hjälpte	  mig	  med	  allt.	  
	  
15.	  Var/hur	  bodde	  du	  och	  hur	  hittade	  du	  din	  bostad?	  Vad	  fick	  du	  betala	  i	  hyra?	  Hur	  
trivdes	  du	  med	  arrangemanget?	  
Jag	  bodde	  ca	  15	  minuter	  gångavstånd	  från	  skolan,	  på	  Manhattan.	  Det	  är	  den	  lägenheten	  som	  
brukar	  gå	  i	  arv	  mellan	  KTH	  studenter.	  Hyran	  var	  ungefär	  5000:-‐	  per	  person,	  och	  vi	  var	  3	  
stycket	  från	  KTH	  som	  bodde	  i	  lägenheten	  tillsammans.	  	  
	  
16.	  Vad	  tyckte	  du	  om	  prisnivåerna	  (mat,	  transport	  etc.)	  i	  jämförelse	  med	  Sverige?	  
Boende	  på	  Manhattan	  är	  dyrt,	  så	  man	  får	  räkna	  med	  att	  betala	  mycket.	  Mat	  på	  restauranger	  
eller	  snabbmat	  är	  dock	  väldigt	  billigt.	  Man	  kan	  få	  en	  måltid	  för	  ca	  50	  :-‐.	  Och	  taxi	  i	  NY	  är	  även	  
det	  väldigt	  billigt.	  	  
	  
17.	  Vad	  betalade	  du	  för	  din	  flygbiljett	  tur	  &	  retur?	  
Tur	  och	  retur	  betalade	  jag	  ca.	  6000:-‐	  
	  
19.	  Tips	  på	  sevärdheter/utflykter/nattliv?	  	  
Egentligen	  behöver	  man	  inget	  speciellt	  mål	  när	  man	  är	  i	  NY	  utan	  man	  kan	  bara	  gå	  ut	  på	  stan	  
och	  gå	  runt	  så	  ser	  man	  och	  upplever	  jätte	  mycket.	  Ett	  tips	  när	  det	  gäller	  frihetsgudinnan	  så	  
tog	  jag	  Staten	  Island	  färjan,	  en	  gratis	  färja	  som	  går	  från	  södra	  Manhattan	  helt	  gratis	  till	  
Staten	  Island	  och	  tillbaks.	  Det	  tar	  ungefär	  en	  timme	  fram	  och	  tillbaks	  och	  man	  passerar	  
frihetsgudinnan	  både	  dit	  och	  tillbaks.	  Brooklyn	  är	  även	  det	  fint,	  massvis	  med	  barer	  och	  fina	  
byggnader.	  	  
	  
20.	  Eventuella	  problem	  som	  uppstod	  innan	  eller	  under	  resan	  och	  hur	  du	  löste	  dessa:	  	  
Det	  var	  egentligen	  inga	  problem,	  det	  man	  behöver	  vara	  noggrann	  med	  är	  besöket	  på	  den	  
Amerikanska	  ambassaden	  här	  i	  Stockholm.	  Dom	  är	  väldigt	  noggranna	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  
man	  har	  alla	  papper	  klara	  och	  alt	  är	  betalt.	  
	  



21.	  Får	  vi	  publicera	  din	  reseberättelse	  på	  CHUST:s	  hemsida	  (kongligkemi.se/chust)	  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	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  poängtera	  att	  man	  ska	  sätta	  igång	  med	  visum	  processen	  tidigt	  då	  
denna	  var	  det	  som	  tog	  mest	  tid!	  Och	  det	  är	  ganska	  många	  småkostnader	  som	  uppstår	  under	  
visumsökningen.	  	  
	  
Tack	  så	  mycket	  för	  du	  tog	  din	  tid	  och	  fyllde	  i	  blanketten!	  
Döp	  dokumentet	  enligt:	  Universitet	  –	  Ditt	  Namn,	  och	  skicka	  till	  chust@k.kth.se	  	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
CHUST-‐kommittén	  2013/14	  

	  


