
Reseberättelse 2013 

 
1. Namn:  

Frida Berggren 
 

2. Program & inriktning på KTH:  

Kemivetenskap, macromolekylära material 

 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  

Champion Fiberglass, Spring, Texas 

 
4. Visum (J1 eller F1)? 

J1 
 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid 

tog det etc.)?  

Jag kontaktade Kilroy Education och fick hjä lp av en jättetrevlig person (Caroline 

Polzer) som hjä lpte mig när jag eller min arbetsgivare hade frågor om 

visumprocessen. Hela processen tar mellan 8-12 veckor, så börja i tid! Visumet 

betalades av Champion Fiberglass, kostade 9700 kr. 
 

6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 

Jag kunde själv välja när hur länge jag ville jobba. Jag började jobba 27/5 och 

slutade 19/7, så 8 veckor. 

 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 

Jobbade 8-17 mån-fre med 1 h lunchrast. Hade ledigt 4 juli (deras nationaldag). 

  

8. Ämnesområde för arbetet:  

Kemiteknik, polymerteknologi 
 

9. Beskriv kort ditt projekt!  

Champion Fiberglass tillverkar fiberglasrör som bl.a. används till att skydda 

elledningar. De har två produktionslinor och är ungefär 80 anstä llda. 

Jag arbetade med en jämnårig student från Rice University i Houston. Vår 

huvuduppgift var att försöka optimera tillverkningsprocessen av glasfiberrören genom 

att korta ned tiden som rören behövde härdas i ugnen. Rörens kvalitet kontrollerades 

med DSC och glastransitionstemperaturen användes för att bestämma om rören 



uppfyllde kraven. Under vägen stötte vi på många problem, bl.a. felkalibrering av 

DSC. Vårt arbete sammanfattades i en rapport som lämnades till produktionschefen 

och CEO för företaget. 

 
 

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? 

 
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? 

Det fungerade bra! 
 

12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 

Ingick i visumkostnaden när jag sökte via Kilroy Education. 

 

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? 

Flygbiljett, visum och boende var betalt så jag behövde inte söka något stipendium. 

 

14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper 

ordnas vid universitet för att få betalning? 

Jag fick 12$ i timmen. Revisorn på företaget hjä lpte mig att ansöka om ett 

amerikanskt bankkonto så att jag kunde få lönen insatt där. 

 

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

Jag bodde hemma hos ägaren av Champion Fiberglass. Hade ett eget rum med eget 

badrum. Han och hans fru var vä ldigt snälla och tog hand om mig vä l! 

 

16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med 

Sverige? 

Allt är billigare än i Sverige. Speciellt bensin!  

 

17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 

Champion Fiberglass betalade flygbiljetten. 
 

19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  



• Dansa linedance och country two-step a la Texas på Wild West i Houston. 

• Äta Tex-Mex mat, supergott! 

• Shopping! 

• Rice University - fina gräsmattor och härlig studentkänlsa 

• NASA space center 

• San Antonio (3 h bort med bil): the Riverwalk, the Alamo, Fiesta Texas Six Flags 

(nö jesfält) 

• New Orleans' (8 h bort med bil) 

• Besöke en jättefin strand vid Corpus Christi, mycket bättre än Galveston! 

• Gå på bio och bestä ll öl och mat samtidigt som filmen rullar 

 

20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste 

dessa:  
 

21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida 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) 

 

Tveka inte att kontakta mig om du har frågor. Jag tar gärna en fika och berättar mer! 

 
friber@kth.se 

 
073 735 95 55 
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