
 
Reseberättelse 2014 

 

1. Namn: Stina Raskopp 
 
2. Program & inriktning på KTH: Civilingenjör i Bioteknik  
 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Tufts University, Boston, Massachusetts  
 
 
4. Visum (J1 eller F1)? J1 visum 
 
 
5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? Jag skickade in ett personligt brev till universitetet. De var mycket snabba på att svara 
och väldigt hjälpsamma på alla avdelningar jag hörde av mig till. De bad mig fylla i ett 
dokument med mina uppgifter och när jag gjort det skickade de mitt J1 dokument med 
posten. Detta tog ca 2 veckor. Efter att jag fått brevet med J1 dokumentet började jag den 
långa processen med den amerikanske ambassaden. Detta tog mycket energi och kraft men 
efter en del förvirring blev det till slut rätt och jag kunde boka in ett möte med ambassaden 
för att få mitt visum. Allt som allt tog detta 4 veckor.  
 
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 9 veckor, från den 10:onde juni till den 
8:onde augusti.  
 
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? Jag var oftast på labbet kl 10 på förmiddagen och 
slutade runt kl 4. Jag kom in en söndagseftermiddag för att startade tre PCR-reaktioner för 
att de skulle bli klara på måndagsmorgonen. Jag fick bestämma själv hur mycket jag ville 
göra varje dag och vilka tider jag ville vara på labbet.  
 
  
8. Ämnesområde för arbetet: Cellulosa som produceras av bakterier på avdelningen 
Biomedical department.  
 
 
9. Beskriv kort ditt projekt! Jag och Charlotte Svensson kom till Tufts University båda två och 
under första veckan fick vi bestämma vår inriktning i projektet. Vi bestämde att arbeta med 
cellulosa tillsammans och fick träffa vår handledare Leland Wong som precis skulle avsluta 
sin master på Tufts och hade arbetat med cellulosaprojektet i två år. Från bakterien B. 
xylinus hade han tagit fram fyra separata generna som tillsammans kodar för enzymet 



Bacterial cellulose synthase. Vår uppgift var enkel; vi skulle ligera de fyra generna i rätt 
ordning, infoga dem i en plasmid och transformera plasmiden in i E.coli. Sedan odla E.coli i 
stora skalor för att utvinna bakteriell cellulosa.  
 
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?  
Mina förkunskaper var tillräckliga, men jag fick definitivt repetera en del innan vi gjorde vissa 
moment under sommaren. Kursen i genteknik som jag läste i årskurs 3 har varit ovärderlig. 
Jag fick under sommaren stor labbvana och större förståelse för forskning och arbetet innan 
och under.  
 
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Det fungerade 
helt okej. Vi hade möten med professorn ca 6 gånger under sommaren och han gav oss flera 
knuffar i rätt riktning och gav oss nya och spännande idéer.  
Vår handledare var fantastisk, han fanns alltid där för oss och stöttade och förklarade.  
 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Jag har en hemförsäkring från IF som mina 
föräldrar har tecknat som täcker det mesta.  
 
 
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? Jag fick använda mina 
sparpengar men sen betalade universitetet en lön på 300 dollar/vecka 
 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? Ja, 300 dollar/veckan. För att få betalningen behöver 
man ett Social security card från USA. Sedan behövde jag öppna ett amerikanskt bankkonto 
för att få betalningen dit. Men allt sådant löste jag när jag var i Boston. Personalen var 
mycket hjälpsam på skolan.  
 
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? 
Jag bodde tillsammans med Marica Merkel och Charlotte Svensson på Harvard Business 
School Campus, ca 5 km med från Tufts University. Vi betalde runt 6500 kr och den var 
mycket fräsch och hade alla bekvämligheter vi kunde önska oss.  
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? Priserna 
på mat och transport var ungefär samma som i Sverige.  
 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
Jag betalde 7500 kr 
 



19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
Boston är en lugn och vacker stad med allt från badstränder som Revere Beach till 
nattklubbar och fina skaldjursrestauranger. Det finns många parker att göra utflykter till och 
det är mysigt att ta promenader längs kajerna i Boston. 
Vi hyrde bil över en helg och åkte till Nationalparken Acadia i Maine, ca 5 h bilresa norrut 
från Boston. Där åt vi supergod och billig hummer! Vi åkte även till Cape Cod och Newport 
över en helg, ca 2 h bilresa söderut. Sen rekommenderar jag att ta en buss ner till New York 
över en helg, tempot i New York är nästan överväldigande jämfört med Boston.  
Om man vill ha billig shopping så åk med bil ut till Wrentham outlet!  
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
Nej, jag kan inte komma på några problem som är värda att nämna.  
 
 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida (kongligkemi.se/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) 
Hyr bil från en svensk hemsida! Mycket billigare än att hyra från en amerikansk!  
 
 
Tack så mycket för du tog din tid och fyllde i blanketten! 
Döp dokumentet enligt: Universitet – Ditt Namn, och skicka till chust@k.kth.se  
 
Med vänlig hälsning, 
CHUST-kommittén 2013/14 
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