
 
 

Reseberättelse 2012 
 

1. Namn: Niklas Thalén 
 

2. Program & inriktning på KTH: Bioteknik med inriktning Medicinsk bioteknologi  
 

Handledare: Michael Metzger  
Adm. Kontakt: Ed Johnsson  
          : Stephen Goff 
  
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Columbia University, 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.)? Jag Skickade in ett DS-2019 formulär samt intyg från olika stipendier, Columbia krävde 

att jag samlade ihop 4000 USD för att få komma till dem. Det tog lång tid då det blev lite 
missförstånd och jag fyllde i fel formulär, var väldigt tydlig i mailen att man är en student 

intern, om man inte har plockat ut sin Bachelor innan man börjar söka så bör man skriva 
direkt att man inte har en Bachelor även om man kommer att plocka ut en till sommaren. 

För mig gick det så långt att jag skulle missa mitt plan men jag åkte till Tallinn och fixade 
visumet, gick på ett dygn. 

 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum):  9 veckor, 18:e Juni-24:e Aug 
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? Jag var i labbet ungefär 11-19 måndag till fredag. Vissa 
dagar blev längre, vissa kortare. Kom in frivilligt några söndagar. Tiderna är väldigt fria.
  
8. Ämnesområde: Virus klassificering   

 
9. Beskriv kort ditt projekt: Min handledare hade tagit över ett projekt precis när jag kom 

som var att man hade hittat ett nytt typ av virus som ger leukemi-liknande tumörer i 
musslor. Jag kollade på flera olika musslor för att bevisa att det var ett endogent virus och ta 

reda på hur många olika platser som viruset fanns i friska musslor samt sjuka musslor. Jag 
sekvenserade även hela viruset samt optimerade olika processer för att upprepa mina försök 

i större skala. 
 

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 lärt mig väldigt mycket under praktiken, framförallt små labb-knep 
som gör att man jobbar snabbare. Har även fått mycket ny kunskap inom virus, hur man 

planerar sin forskning, knep för att hitta och amplifiera de DNA-bitar man är intresserad av 
samt  sekvensera DNA. 
  
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Det fungerade 
väldigt bra, jobbade med min handledare varje dag, tog egentligen över hans 
forskningsprojekt så han kunde fokusera på lite annat samt ge mig stöd kontinuerligt. Min 
professor var väldigt upptagen så jag pratade egentligen bara med honom när jag kom och 
när jag åkte.  
  
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Skaffade If reseförsäkring för 1977 kr, finns 
bättre försäkringar.  
 
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? Fick KTH:s CHUST 
stipendium och Stenhagens stipendium.  
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 

vid universitet för att få betalning? Platsen var ej betald. 
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? Bodde i en lägenhet i Harlem som går i arv mellan KTH 
studenter, ca 10 000 kr för hela sommaren.   
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? Kött, 
dricka och snabbmat var mycket billigare än Sverige. Frukt och grönsaker var dyrare än 
Sverige. I slutändan kostade det lika mycket för mig i USA som i Sverige. Tunnelbanekortet 
kostade 104 USD i månaden.  
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 4300 kr 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? New York har en hel del, det gäller egentligen 
bara att gå ut varje kväll och hitta nya spännande platser på Manhattan och i Brooklyn, men 

meatpacking district är bra för fest och Williamsburg är bra för att hänga och shoppa second-
hand.  

 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: Det 
tog lite för lång tid att få allt klart från skolan så jag fick åka till Tallinn och fixa mitt visum. 
Skicka in allt så fort alla stipendierna är klara, hör av dig till Stenhagen innan du har fått det 
och var på dom lite samt be om att få beslutet på engelska.    
 
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 



Det var en väldigt bra plats, utöver att de forskar på virus i musslor så forskar dem även på 
HIV-virus, Murine Leukemia virus och lite småprojekt inom olika proteiner. Jag fick välja fritt 

vilken handledare jag ville ha när jag kom dit efter en kort intervju med alla i labbet vilket var 
väldigt bra. Fråga gärna CHUST om min mailadress för frågor. 
 


