
 
 

Reseberättelse 2013 
 

1. Namn: Sara 
 

2. Program & inriktning på KTH: Bioteknik, makromolekylära material 
 

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Tufts University, Boston, MA 
 

4. Visum (J1 eller F1)? J1 
 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? Jag skickade en kopia av mitt pass och CV, sen fixade de mitt DS2019 ganska snabbt, 

tog kanske ett par veckor.  
 

6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 10 veckor, jag fick välja själv när jag skulle 
komma och åka, så jag var där mellan 10 juni-17 augusti 

 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? Det varierade, men ofta började jag 9 och slutade kring 

15.  

  
8. Ämnesområde för arbetet: Molekylär bioteknik 

 
9. Beskriv kort ditt projekt! Jag fick hjälpa två masterstudenter med deras projekt, med lite 

olika saker som skulle göras. Jag fick göra ganska många ligation reaktioner, transformering 
”digestion reactions” osv. I längden är målet med projektet att producera ett 

receptorprotein, men just nu är ligger de fortfarande på ”DNA-nivå” med att försöka få en 
komplett plasmid som innehåller genen som kodar för proteinet.    

 
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 mycket, framför allt hur det är att faktiskt jobba på ett labb i 

stället för att ha en labbkurs. Mina förkunskaper var tillräckliga och var det någonting som 
jag inte förstod så kunde jag bara fråga. Alla på avdelningen var jätte trevliga och 

hjälpsamma.    
 

11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Jag träffade 

honom bara ett fåtal gånger och han var rätt dålig på att svara på mail så det är bra att ta 
kontakt så tidigt som möjligt när det exempelvis är dags att söka visum eller angående annat 

som är viktigt. 



 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Jag skaffade en tilläggsförsäkring hos 

försäkringsbolaget som jag har min hemförsäkring hos.  
 
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? Både med stipendier, jag 
sökte stenhagens fond, och privat, samt att platsen var betald. Stipendiet sökte jag tidigt på 
vårterminen.  
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? Ja, jag fick 3000 dollar för 10 veckor. Jag fick fylla i lite 
papper som de gav mig, samt att jag behövde skaffa ett social security number.  
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? Jag hade en bekant som pluggar i Boston men som skulle 
hyra ut sitt rum under sommaren så jag fick hyra av henne. Jag bodde med 4 andra 
studenter i en lägenhet. Den låg inte så nära Tufts men det var jättetrevligt och kul att bo 
med studenter som var amerikaner.  
 

16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Det mesta är billigare. Boende kan kosta mer men det beror var och hur man bor. Områden 
som ligger en liten bit utanför centrum är klart billigare och det finns bra med 
kommunikationer (tunnelbana och bussar) så det är inga problem att ta sig runt. Jag bodde i 
ett område som heter Allston och jag trivdes bra där.  
   
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
Ungefär 4500kr 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
Gå runt i Cambridge, där är det trevligt. Kring Central och Boylston finns en del klubbar om 
man är sugen på att dansa, annars finns det mycket pubar lite här och var. Tips är att åka till 
Boston harbour Island, där finns jättefina stränder, följa Freedom trail för att se många 
historiska platser, besöka Samuel Addams bryggeriet, Cape Cod etc.  Det finns jättemycket 
att se och göra!    =) 

 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  

 
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) 
 
 
 


