
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn: Josefine Fors 

 

2. E-mail: josfors@kth.se 
 

3. Program & inriktning på KTH: kemivetenskap med masterprogram makromolekylära 
material 

 
4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Företaget heter Champion Fiberglas och 

ligger i Spring (strax utanför Houston), Texas.  

 
5. Ansvarig professor (namn & e-mail): --- 

 
6. Administrativ kontakt (namn & e-mail): Goran Haag (chefen för företaget). 

ghaag@championfiberglass.com 

 
7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): Goran Haag 

 

8. Handledare: (namn & e-mail): Kyle Owens, det var honom jag jobbade mest med. 
kowens@championfiberglass.com 

 
9. Visum (J1 eller F1)?: J1 visum 

 
10. Hur ordnades visumet? (Vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 

etc.): Jag satte igång direkt när jag fick veta att jag fått platsen i januari. Eftersom jag var 

på ett företag så var jag tvungen att få mitt visum godkänt av CIEE. Tog kontakt med 
Kilroy education (ett svenskt företag som agerar mellanhand när man ska söka visum, de 

tog inget extra betalt) och en kille som heter Ted, berättade vad jag skulle göra, hur länge 
osv. Han skickade därefter alla papper som behövdes fyllas i. Varav några var till mig och 
några till Goran (från fiberglass). Sedan när alla papper var ifyllda så skickade jag tillbaka 

dem till Kilroy + en passkopia och ett CV. När det var klart bestämde vi tid för en 
telefonintervju, bara ren formali för att de ska bekräfta min engelska. Och sen när CIEE 

accepterat ansökningen så betalade jag in, det kostade 6000 kr för åtta veckor. Efter det 
tog det ett par dagar så fick jag alla papper jag behövde för att sedan kunna boka tid på 
ambassaden. Det gör man genom internet, gå in och kolla på amerikanska ambassadens 

hemsida, där står allt man ska ha med dit (massa saker, pass, kuvert med frimärken, 
osvosv!). Var ca en månads väntetid att få en intervju tid. Väl inne på ambassaden tog 

intervjun ca 2 minuter och passet skickade de tillbaka inom en vecka!  

 

Inga problem någonstanns, både Goran och Kilroy hjäkpte till jättemycket. Allt tog ca 2 

månader från första mailet till att passet kom stämlat och klart.  
 



 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum):  Jag fick välja själv när och hur lång tid 
jag ville arbeta. Jag valde att jobba i åtta veckor och började den 6/6 /11 och slutade den 

29/7/11.  
 

12. Arbetstider (antal h/dag, helger?): Måndag till fredag 8-17. En timmes lunch 

 
13. Ämnesområde: Olika! Allt från analys av produkt, tidsstudier till statistik. Företaget 

tillverkar glasfiberrör som man använder till att dra ledningar igenom till exempel.  
 

14. Beskriv kort ditt projekt! Hade flera olika projekt som jag fick arbeta med. Det största 

var att försöka optimiera deras process genom att förkorta tillverkningstiden. Vilket gick 
ut på att vi förberedde oss genom att göra en omfattande tidsstudie och DSC analyser på 

produkten. Därefter ändrade vi i olika parametrar i processen, t ex ökade farten vilket 
förkortade härdningstiden och såg hur DSC analyserna påverkades utav detta. Andra 
projekt jag gjorde var, ett program där man kunde kontorllera vilken den optimala 

bindningsvinkeln var vid olika tjocklekar på the mandrels, rita schema över processflödet, 
se vid vilken temperatur deras elbows började relaxera mm! Fråga mig om du är 

intresserad av att veta mer. 
 

15. 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 jag lärde mig mest av var att få vara ute i industrin och se hur det 

fungerar på ett sådant företag och bara fråga massa frågor. De tycker bara att det är kul om 
du frågar mycket! Lärt mig tänka som en ingenjör och det väckte ett stort intresse av att 
jobba som kemiingenjör. Mina förkunskaper var absolut tillräckliga (jag hade precis gått 

ut trean, polymerkursen var till stor hjälp!) annars kunde jag snabbt läsa in mig eller som 
sagt fråga. 

 

16. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Jättebra! Han 
ifrågasatte aldrig mina kunskaper utan litade på att jag gjorde rätt.  

 

17. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Försäkring ingick i visumkostnaden.  

 

18. 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 flygbiljett, 

boende, hyrbil, visum betalt så det var inte så mycket att lägga ut. 
 

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

vid universitet för att få betalning? Ja den var betald, fick 12 dollar i timman.  

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

trivdes du med arrangemanget? Bodde hemma hos chefen för företaget (Goran). 
Betalade ingenting i hyra. Hade ett eget sovrum med toalett och dusch. Även tillgång till 
pool. Fungerade jättebra, han och hans fru tog väl hand om mig. Vet inte om de tänkt ha 

det arrangemanget nästa år.  
 

21. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? Både 
bensin och att äta ute var klart billigare än i Sverige! Gick åt ganska mycket bensin 



eftersom man var tvungen att köra överallt då Houston i princip inte har något 

kollektivtrafik system. 
 

22. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? Fick den betald av företaget.  
 

23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Galveston och du vill ha sol och bad! Du måste 

definitivt åka till San Antonio, mycket vacker stad. Houston har det mesta, the galleria är 
givet om du gillar shopping. Finns massa att se och göra, fråga Goran han har massa tips 

 Bra uteliv för övrigt! 
 
24. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: 

 

25. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års utresande 

studenter kan ta del av din information? Japp 

 

26. 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-kommittée 

 

Texas är en mycket speciell stat, tänk  på att det ligger mycket nära bibelbältet vilket 
betyder bordsböner osv samt är väldigt republikanskt och konservativt. Inget negativt, 
men kan vara bra att tänka på innan man ger sig in i en diskussion.  

 
Det är VARMT i Texas!! Och hög fuktighet. Ligger mellan 35-40 grader, varje dag så ta 

med shorts, flippflopps! Men på jobbet var man tyvärr tvungen att ha långbyxor och hela 
skor (converse, träningsskor eller liknande). Inomhus (restauranger, shoppingcenter och 
linande) kan det dock vara ganska kallt eftersom de har aircondition överallt. Medtag även 

solskyddsfaktor 100 om du inte vill bränna dig, jättestark sol! 
 

Inga problem att köra bil i Houston, lätt att hitta (med gps). Kör lugnt, trafikpoliser 
överallt. 
 

Lycka till, hör av dig om du har fler frågor! 
Josefine 

 


