
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn: Sandra Johansson 

 

2. E-mail: sanj@kth.se 
 

3. Program & inriktning på KTH: kemivetenskap, kemiteknik för energi och miljö  
 

4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Louisiana State University, Baton Rouge, 
Louisiana 
 

5. Ansvarig professor (namn & e-mail): Prof. J. J Spivey,  jjspivey@lsu.edu 
 

6. Administrativ kontakt (namn & e-mail): Sarthak Gaur, sgaur1@tigers.lsu.edu / Darla 
Dao, darla@lsu.edu 
 

7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): Darla Dao,  darla@lsu.edu 

 

8. Handledare: (namn & e-mail): Sarthak Gaur, sgaur1@tigers.lsu.edu 
 

9. Visum (J1 eller F1)? J1 

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

etc.): 

 

 Fick ett DS-2019 via mail, printade ut det, fyllde i det, scannade in och skickade tillbaka det 

via mail. Visa-kontakten fyllde i resterande uppgifter och skickade med FedX till mig igen. 
När jag fått detta kunde jag boka tid på ambassaden (efter betalad sevis- och ambassadavgift). 

Tog runt lite drygt månad för mig att få tillbaka DS-2019, några dagar - 1 vecka att få en tid 
på ambassaden. 

 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): ca 9 veckor, 2/6-2/8 
 

12. Arbetstider (antal h/dag, helger?):  
 

Ca 8 h per dag, ibland mer ibland mindre, jobbade en helgdag. Var en period av väldigt långa 
dagar, men kunde sen ta det lugnare, och var  ledig 2 dagar. 

 

13. Ämnesområde: kemiteknik - katalys 
 

14. Beskriv kort ditt projekt! 

 



Jag arbetade med nanopartiklar med core-shell struktur som katalysator för oxidation av 

kolmonoxid. Det mesta av mitt arbete bestod i att undersöka omsättningen av CO som 
funktion av temperaturen för olika förbehandlingar av katalysatorn.  

 

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?  

 

Framför allt har jag lärt mig praktiskt labbarbete, vilket jag kände att jag inte hade så mycket 
erfarenhet av innan. Har lärt mig mycket om guldkatalysatorer och hur IR kan användas inom 
katalysforskning. Mina förkunskaper var tillräckliga. Fick en del att läsa innan också, dock 

visade det sig att just det var inte direkt jätteviktigt för det jag gjorde, men alltid bra att lära 
sig, speciellt som professorn kom med lite förhör nu och då.. I början av min tid vid LSU 

tillbringade jag också med att läsa en massa artiklar. Hade en redovisning för labbgruppen i 
slutet, alltid bra att träna på redovisningar. 

 

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

 

 Ja, det fungerade bra 

 

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

 
Gouda Leva Utomlands, ca 1800 kr. Uppfyllde kraven bra, förutom på två punkter, så fick 

betala 8 $ extra vid universitetet för att uppfylla alla krav universitetet hade. 
 

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?  
 

8000 kr i kemistipendie, 2000 kr per månad i bidrag från föräldrar, sparade pengar (till 
flygbiljett), skatteåterbäring, lön från universitetet. Fick även ett till stipendie i juli, från KTHs 
allmänna donationsstiftelser för studerande (sökte i februari). 

 

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

vid universitet för att få betalning? 

 

 Ja, 10$ /h, 40 h/vecka. Behövde fixa ett konto och ett social security card. Dröjde lite mer än 
en månad innan jag fick min första lön, sen kom lönen efter ca 2 veckor i taget.  

 

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

trivdes du med arrangemanget?  

 

Sarthak fixade bostaden åt mig. Bodde i en lägenhet ca 600 m från universitetet med två andra 
tjejer som pluggade på LSU. Eget rum. Hyra ca 220$ per månad + ca 40-50$ för el och 

internet per månad. Inte en superfräsch lägenhet, men helt okej ändå, funkade bra, trevliga 
rumskamrater, pool utanför vilket var väldigt skönt i och med att det är väldigt varmt i 
Louisiana.  

 

21. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 

 



Gratis transferbussar på universitetsområdet, gratis andra lokala bussar i Baton Rouge om 

man har student- id från LSU (de gick inte så ofta dock). Mat, kläder, skor, typ allt billigare än 
i Sverige, speciellt då dollarn var låg (lägst ca 6,1 kr/$ högst ca 6,6 6,1 kr/$). 

 

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

 

Ca 6000 

 

23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
 
Åk gärna till New Orleans! Om man vill till strand och hav ligger Pensacoula (Florida) ca 4 

timmars bilväg från Baton Rouge. 
 

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? 

 

Ja 
 

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 

 

Var beredd på att kanske behöva jobba mer än 8 timmar per dag ibland (och då kunna jobba 
mindre när det är mindre att göra).  
 

Grymt sportcenter!! Beachvolley, tennis, basket, gym, badminton, inomhuslöparspår (200 m), 
raquetball m.m. Jag betalade endast 35$ för hela sommaren (kunde dock ha kostat 65$, vilket 

jag inte tycker e så dyrt det heller, men lyckades få det lite billigare). Om man gillar att sporta 
ska man verkligen se till att du får vara där.  
 

Om man gillar att shoppa finns det en väldigt stor galleria, Mall of Louisiana, i Baton Rouge 
där det finns många bra affärer . 

 


