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Name:  
Alexandra Edberg 
Year and line of study at KTH: 
Ska börja år 4 till hösten på Teknisk Kemi 
Which university did you visit? (Name, city, state): 
City College of New York, New York, New York 
Time frame: 10 veckor 
Visa type: J1 
Insurance: Europeiska Försäkringar  
Scholarship: 2000 dollar 
 
Project description 
Can you describe the project you were working on? What subject area did it cover? How did the 
contact with the Professor/supervisor work? How long was an average day in the lab? 
 
Mitt projekt handlade om Januspartiklar i ytskiktet mellan vatten och luft. Januspartiklar är en 
liten partikel som har två olika egenskaper, i mitt fall, en hydrofil sida och en hydrofob sida. När 
jag kom till universitetet hade de inte direkt någon plan för mig utan jag skulle själv komma på 
ett projekt som var relaterat till ämnet. Jag bestämde mig för att jag skulle ändra ena sidans 
hydrofobicitet och undersöka hur orienteringen i ytskiktet påverkades av det när partiklarna 
trycktes ihop. Jag fick i början lära mig att göra partiklarna och sedan modifiera dem med alkan-
tioler för att sedan trycka ihop dem med hjälp av Langmiur trough och sedan studera proverna 
med hjälp av SEM. 
Under mitt projekt fick jag jobba väldigt självständigt och jag hade väldigt lite kontakt med min 
handledare och ännu mindre med min professor. Min professor var väldigt upptagen och hade 
inte riktigt tid och det samma gällde min handledare. De svarade alltid på frågorna jag hade men 
det kändes som att de inte riktigt hade så mycket tid för att hjälpa mig. Mitt projekt gick väldigt 
långsamt och det tog mycket tid att planera och komma på hur jag skulle göra allt eftersom jag 
fick jobba så självständigt. Arbetstiderna var väldigt flexibla. Jag försökte vara i skolan 9-17 
varje dag men all tid kanske inte var så effektivt använd. De flesta på avdelningen kom runt 10-
11 och gick hem runt 19.  
 
What new things have you learned during the project? Was your prior knowledge sufficient for 
you to handle the tasks presented to you? How much responsibility were you given?  
Mina förkunskaper var tillräckliga. Du har grundkunskaper inom att arbeta i labbet samt inom 
kemi och sedan lär du dig allt eftersom du jobbar med ämnet. I början är det många nya begrepp 
det kändes som man inte riktigt fattade men då får man fråga. Fråga gärna en gång för mycket än 
en för lite. Jag fick som sagt ta väldigt mycket eget ansvar, allt från att beställa kemikalier till att 
ta reda på hur jag skulle utföra mina experiment. Ibland kändes det som att jag fick ta alldeles för 
mycket ansvar vilket var lite jobbigt. Ibland kände jag mig även lite bortglömd då min professor 
och handledare var mycket upptagna. Det var mycket ansvar vilket var väldigt givande i 



efterhand men under projektet kändes det jobbigt att alltid vara ansvarig när man inte riktigt 
visste hur sakerna fungerade. 
 
Campus life 
What was life like at the university you visited? Campus life, nightlife and potential trips?  
PhD studenterna bjöd med oss på massa roliga aktiviteter. På campuset var vi sällan och där 
fanns det inte så mycket att göra men vi åkte ofta längre ned på Manhattan och där finns det alltid 
saker att göra. Vi var flera KTH-studenter i New York under sommaren och vi hittade på massa 
roliga saker tillsammans. Vi åkte till Washington en helg, Toronto och Niagarafallen en annan 
helg, vi kollade på sevärdheter och åt på flertalet restauranger. Vi åkte även och besökte saker 
som låg i närheten av New York så som stränder, outlets, vandringsspår och nöjesfält mm.  
 
How much did it cost living in your city? How did you finance the stay in the U.S? Scholarship 
or private funds? If you received any scholarship, did you need to send any documents to the 
university in order to receive the funds? 
Priserna på mat och liknande är ungefär samma som i Sverige, varken billigare eller dyrare. 
Jag finansierade resan genom personliga besparingar samt stipendier, dels från KTH och dels från 
CCNY, det var 2000 dollar som skulle motsvara någon form av lön. För att få stipendiet av 
CCNY behövde vi skaffa ett social security number. Det gick relativt enkelt och man behövde ta 
med sig DS-2019 och passet till ett kontor och sedan fick man numret hem i brevlådan. Sedan 
gav jag professorn numret och sedan fixade hon resten. För att få stipendiet från KTH behövde 
jag fylla i ett formulär och skicka in.  
 
How did you find housing during your stay at the university and how much did it cost? How 
satisfied were you with the housing situation? 
Vi var 4 studenter som bodde i en liten lägenhet i East Harlem. Det kostade 6700 i 
månaden/person och då delade man rum två och två. Området är väldigt omtalat och jag hade nog 
inte velat bo där själv då det är mycket gäng ute på kvällen och så men vi bodde 4 styckena så då 
gick det bra. Dock ville jag inte gå ensam själv på kvällen och då var man ganska begränsad 
vilket var jobbigt. Vi hittade boendet genom Airbnb. Vår värd var väldigt trevlig och bjöd med 
oss på olika event så överlag är jag nöjd. 
 
Application 
Were there any problems that did arise during your stay that you think future students need to 
know about? In such case, which problems did you encounter? 
Nej, jag upplevde inga problem. Viktigt att tänka på är att om du ska åka över till Kanada 
behöver du en påskrift från skolan på ditt DS-2019 för att få komma tillbaka in i landet. 
  
What documents did you need to send to the university and what did you need to bring to the 
embassy in order to get your visa approved? 
Till universitetet behövde jag fylla i två formulär, DS-7002 och DS2019. Sedan fixade professorn 
DS-7002 som vi skulle skriva ut och signera och skicka till henne. Sedan skrev hon på det och 
även DS-2019 och skickade till oss. Till ambassaden behövde jag ta med DS 2019, DS7002, 
passet, personbevis, välkomstbrevet, mm. Jag var lite stressad över att det tog lång tid att få 
pappren och att man skulle hinna få visumet men det var inga problem. Från att jag fick mina 
papper på posten så hade jag mitt visum 2 veckor efter.  
 
May we publish your travel story on the official CHUST webpage (kongligkemi.se/chust) so 
that future exchange students can be helped by the information? 
Ja 
 



Thank you for taking the time to fill out this form and share your story!  
Name the document according to: “University – Your Name” and send it as a PDF to 
chust@k.kth.se 
 
Best regards, 
CHUST committee 2015/ 2016 


