
 
 

Reseberättelse 2013 
 

1. Namn: Victor Robertsson 
 
2. Program & inriktning på KTH: Industri och Miljö 
 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Cornell University, Ithaca, NY 
 
4. Visum (J1 eller F1)? F1 
 
5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? jag började med att kontakta professorn som i sin tur satte mig i kontakt med 
avdelningens adminstrativt ansvariga. Hon bad om lite olika uppgifter om mig för att kunna 
fylla i ansökan som hon sedan skickade till mig. Tog kanske 1-1,5 månad ungefär. Bokade 
slutligen tid hos ambassaden någon gång i slutet av april och fick då en tid i slutet av maj. 
Denna tid lyckades jag sedan byta mot en tidigare tid som dök upp på deras bokningssida. Så 
tips är att hålla ett öga där för lediga tider för att snabba på processen vilket kan vara väldigt 
skönt att ha avklarad så tidigt som möjligt! 
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 10 veckor. Höstterminen börjar någon 
gång i mitten av augusti på Cornell, så räkna baklänges från de när du planerar din vistelse. 
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 8:30-17:30. Blev även många helger men då bara några 
timmar per helg. Det var mycket arbete på min plats men låt in det avskräcka dig! 
  
8. Ämnesområde för arbetet: Syngas fermentering 
 
9. Beskriv kort ditt projekt! Projektet i helhet gick ut på att skapa ett system vilket i 
framtiden ska förse byar i Kenya med biobränsle. Min del i projektet gick ut på att hjälpa de 
två personerna som var involverad i att utveckla processen för omvandling av syngasen till 
biobränslet. Så detta innebar att jag hjälpte dom med att hålla igång deras system för denna 
process samt utföra ett eget experiment i frågan. Väldigt intressant område för förnyelsebar 
energi som har stor potential för framtiden! 
 
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? Absolut, cirka en månad innan jag åkte dit hade jag aldrig hört talas om 
syngas fermentering. Så det första jag fick göra var att läsa in mig på ämnet vilket visade sig 



vara väldigt intressant! Har lärt mig så fruktansvärt mycket under denna sommaren som jag 
aldrig varit i närheten tidigare av att lära mig.  
Mina tidigare kunskaper var absolut tillräkliga men heller inte tillräkliga då allt mitt arbete 
var anaerobt vilket medför lite speciella metoder. Arbetet där gav mycket djupare insikt i alla 
steg i alla de olika laborativa stegen man utför som man normalt inte får vid en normal labb i 
skolan. Att utforma egna tillvägagångsätt samt utföra de med tillgängligt material var väldigt 
lärorikt och givande.  
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Hade inte 
jättemycket samverkan med professorn i mitt arbete men han var ständigt närvarande och 
kontakten funkade bra. Samarbetet med min handledare gick mer än väl! En väldigt snäll och 
trevlig tysk man som älskar sitt arbete vilket gjorde än mer engagerad och intresserad. 
Jobbade även mycket med en master-student (den andra personen i projektet förutom min 
handledare) vilket också gick mer än väl! Även han en väldigt trevlig amerikan i samma ålder 
som mig själv. Överlag inga problem överhuvudtaget med samarbetena! Har helt klart 
skapat nya vänskaper och kontakter för framtiden! 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Blev rekommenderad av en annan 
CHUST:are om en försäkring för utbytesstudenter i USA som man kan finna på denna länken: 
http://www.intlstudentprotection.com/. Valde där Pioneer Enriched för 37$ i månaden. 

 
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 ett stipendie av CHUST 
som täckte flygbiljett tur och retur. Fick även betalt 300$ i veckan från Cornell. Övrigt fick jag 
ta pengar från mina besparingar. Även fast man får lite pengar från CHUST samt Cornell som 
i mitt fall så är det inte en plusaffär...  
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 300$/vecka. Året innan vet jag att dom skaffade 
bankkonton men detta gjorde varken jag eller Ivana. Vi fick våra pengar utbetalt kontant. Jag 
hade lite problem och fick inte mina pengar förrän 2 veckor innan jag skulle åka därifrån. 
Men ligger man på dom lite mer än vad jag gjorde så borde man få första betalningen redan i 
slutet av juni. 
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? Fick tips av en av de som var där förra året om ett hus som dom 
bodde. Fick kontaktuppgifterna till en i detta hus som jag senare hyrd rum utav. Hyran låg på cirka 
600$ i månaden vilket är en normal hyra för området kring campus. Jag trivdes kalasbra!! Huset var 3 
våningar och sammanlagt bor de normalt 9-10 personer där. När jag var där var det bara jag och två 
tjejer som var hur snälla och välkomnande som helst.  

 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? Att äta 
ute är oftast mycket billigare gentemot Sverige. Priserna i mataffären för mat, öl, etc. var 
liknande till Sverige. Kläder, prylar och liknande var helt klart billigare. 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 5500 kr 
 

http://www.intlstudentprotection.com/


19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Jag tog två veckors semester efter min tid på 
Cornell var över. Bilade runt första veckan och såg då Philadelphia, Washington D.C, 
Baltimore och Annapolis. Rekommenderar varmt att hyra en bil även fast det kan svida lite i 
plånboken. 
Avslutade med en vecka i New York vilket jag verkligen rekommenderar. Helt klart ett måste! 
I själva Ithaca bör du se så mycket raviner och vattenfall som bara möjligt och bada i så 
många du bara kan!  
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: Nej 
egentligen inte, fick dock lön lite sent samt att skattefrågan kring lönen från Cornell är 
ganska oklar men det påverkade inte min vistelse negativt.  
 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida 
(www.chust2013.wix.com/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) 
Ta chansen och gör detta! Ta tillvara på möjligheten och bara åk! Oavsett vilken plats du får 
så kommer det vara ett minne för livet och väldigt roligt! Jag lovar dig att en svensk sommar 
kommer tillbaka nästa år men det gör troligen inte en chans som detta!!! 
 
Är det några överiga frågor eller annat så är det bara att mejla mig på vrob@kth.se 
 
Lycka till! 
/Victor Robertsson 
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