
	  
	  
Reseberättelse	  2013	  
	  
1.	  Namn:	  	  
Gustav	  Sandborgh	  
	  
2.	  Program	  &	  inriktning	  på	  KTH:	  	  
Civilingenjör	  kemivetenskap	  inriktning	  kemiteknik	  för	  energi	  och	  miljö	  (K09)	  
	  
3.	  Amerikanskt	  universitet	  (namn,	  stad,	  stat):	  	  
University	  of	  Michigan,	  Ann	  Arbor,	  Michigan	  
	  
4.	  Visum	  (J1	  eller	  F1)?	  
J1	  
	  
5.	  Hur	  ordnades	  visumet	  (vad	  behövde	  du	  skicka	  till	  universitetet,	  hur	  lång	  tid	  tog	  det	  
etc.)?	  	  
Efter	  det	  att	  jag	  antagits	  utav	  professor	  Fogler	  (11:e	  februari)	  dröjde	  det	  en	  vecka	  innan	  
man,	  via	  e-‐post,	  skickade	  mig	  en	  formell	  inbjudan	  och	  ett	  dokument	  (J-‐1	  exchange	  visitor	  
information	  form)	  som	  behövde	  fyllas	  i	  för	  att	  de	  skulle	  kunna	  utfärda	  ett	  DS2019-‐formulär	  
åt	  mig.	  DS2019	  behövs	  sedan	  vid	  visumansökan	  på	  ambassaden	  samt	  vid	  inresa	  till	  USA.	  	  
	  
I	  samband	  med	  att	  jag	  fyllde	  i	  detta	  dokument	  var	  jag	  tvungen	  att	  ta	  fram	  dokumentation	  
som	  visade	  att	  jag	  hade	  nog	  med	  pengar	  att	  klara	  mig	  på	  under	  vistelsen.	  University	  of	  
Michigan	  (UM)	  har	  krav	  på	  detta:	  du	  måste	  kunna	  uppvisa	  att	  du	  har	  minst	  $2200	  att	  
spendera	  per	  månad	  (inklusive	  lönen	  som	  du	  får).	  Detta	  görs	  enklast	  med	  ett	  signerat	  
bankintyg	  på	  engelska.	  När	  detta	  var	  klart	  så	  (25:e	  februari)	  var	  det	  bara	  att	  scanna	  in	  och	  
maila	  till	  professor	  Fogler.	  	  
	  
Den	  22	  mars	  skickades	  sedan	  DS2019	  till	  mig.	  De	  scannade	  även	  in	  dokumentet,	  så	  att	  jag	  
kunde	  börja	  fylla	  i	  all	  information	  som	  behövdes	  innan	  man	  bokade	  tid	  på	  ambassaden.	  Det	  
var	  väldigt	  lång	  väntetid	  på	  ambassaden	  (över	  en	  månad)	  men	  jag	  lyckades	  få	  en	  avbokad	  tid	  
den	  4:e	  april,	  bara	  någon	  vecka	  efter	  att	  jag	  hade	  mottagit	  DS2019.	  Väl	  på	  ambassaden	  fick	  
jag	  visum	  beviljat	  omgående.	  En	  vecka	  senare	  fick	  jag	  mitt	  pass	  åter	  med	  visumlappen	  
inklistrad,	  cirka	  två	  månader	  innan	  avresa.	  
	  
Det	  hela	  gick	  alltså	  väldigt	  smidigt,	  vilket	  var	  skönt	  eftersom	  att	  jag	  befann	  mig	  i	  London	  på	  
utbytesstudier	  under	  hela	  läsåret.	  Jag	  gjorde	  min	  visumansökan	  på	  ambassaden	  Stockholm,	  
under	  ett	  påskuppehåll.	  	  
	  



	  
6.	  Tidsramar	  för	  projektet	  (antal	  veckor,	  datum):	  
Jag	  var	  på	  UM	  från	  13/6	  till	  19/8,	  det	  vill	  säga	  ungefär	  10	  veckor.	  	  
	  
7.	  Arbetstider	  (antal	  h/dag,	  helger)?	  
Huvudsaken	  var	  att	  jag	  löste	  uppgifterna	  som	  professor	  Fogler	  gav	  mig,	  snarare	  än	  att	  jag	  var	  
på	  kontoret	  under	  vissa	  bestämda	  tider.	  Jag	  snittade	  ungefär	  8	  timmar	  per	  dag.	  De	  flesta	  i	  
gruppen	  kom	  till	  kontoret	  vid	  10-‐tiden	  på	  morgonen	  och	  gick	  hem	  någon	  gång	  runt	  18.	  Jag	  
arbetade	  inte	  någon	  helg.	  
	   	  
8.	  Ämnesområde	  för	  arbetet:	  	  
Likt	  de	  tidigare	  studenterna	  från	  KTH	  så	  fick	  jag	  mest	  arbeta	  med	  professor	  Foglers	  böcker.	  
Utöver	  detta	  så	  utförde	  jag	  vissa	  reologiska	  experiment	  med	  bitumen.	  	  
	  
All	  forskning	  som	  professor	  Foglers	  grupp	  bedriver	  är	  på	  något	  sätt	  kopplad	  till	  oljeindustrin.	  
Kurser	  på	  KTH	  som	  är	  särskilt	  relevanta	  som	  förberedelse	  är	  TEO	  och	  ROS.	  	  
	  
9.	  Beskriv	  kort	  ditt	  projekt!	  	  
Tillsammans	  med	  två	  besökande	  indiska	  studenter	  så	  arbetade	  jag	  med	  att	  konvertera	  
exempel	  (”learning	  example	  problems”)	  från	  ”Essentials	  of	  Reaction	  Engineering”	  
(kurslitteratur	  i	  ROS)	  från	  Matlab	  till	  programmeringsspråket	  som	  används	  i	  Wolfram	  
Mathematica	  (cdf-‐filer).	  Dessa	  exempel	  lade	  vi	  sedan	  upp	  på	  bokens	  hemsida.	  	  
	  
Vi	  arbetade	  även	  med	  att	  utveckla	  lösningar	  till	  lösningsmanualen	  för	  tredje	  upplagan	  av	  
”Strategies	  for	  Creative	  Problem	  Solving”,	  som	  är	  professor	  Foglers	  bok	  om	  problemlösning.	  	  
	  
Jag	  pratade	  med	  gruppen	  och	  sa	  att	  jag	  också	  ville	  göra	  lite	  laborationer.	  Fick	  då	  möjlighet	  
att	  utforma	  och	  genomföra	  en	  del	  försök	  med	  bitumen.	  Med	  dessa	  försök	  så	  ville	  vi	  främst	  
klargöra	  vad	  det	  är	  för	  komponent	  i	  bitumen	  som	  ger	  ämnet	  dess	  höga	  viskositet	  och	  hur	  vi	  
kan	  påverka	  detta.	  Experimenten	  var	  något	  jag	  genomförde	  helt	  vid	  sidan	  av	  uppgifterna	  
med	  böckerna,	  som	  alltid	  hade	  högsta	  prioritet.	  	  	  	  
	  
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?	  	  
Att	  få	  utforma	  egna	  experiment	  var	  spännande	  och	  lärorikt.	  Det	  får	  man	  inte	  mycket	  
erfarenhet	  av	  under	  grundutbildningen.	  Blev	  även	  utbildad	  i	  hur	  man	  använder	  en	  reometer	  
och	  en	  DSC	  (differential	  scanning	  caliometer).	  Dessa	  använde	  jag	  sedermera	  i	  mina	  försök.	  
	  
Jag	  lärde	  mig	  ett	  nytt	  programmeringsspråk	  (Mathematica)	  på	  hyfsat	  kort	  tid.	  Är	  övertygad	  
om	  att	  detta	  språk	  kommer	  få	  större	  genomslag	  i	  framtiden,	  då	  det	  får	  Matlab	  att	  framstå	  
som	  något	  från	  stenåldern.	  Mitt	  arbete	  med	  problemen	  i	  reaktionsteknik	  gav	  mig	  fördjupad	  
förståelse	  för	  ämnet.	  	  
	  
Fick	  en	  mycket	  god	  insyn	  i	  livet	  som	  doktorand.	  Har	  man	  funderingar	  på	  att	  doktorera	  så	  är	  
praktiken	  på	  UM	  ett	  jättebra	  smakprov.	  Vill	  man	  gå	  vidare	  är	  en	  referens	  från	  professor	  
Fogler	  mycket	  värdefull.	  



	  
11.	  Tyckte	  du	  att	  samarbetet	  med	  professorn/handledaren	  fungerade	  bra?	  	  
Professor	  Fogler	  är	  oerhört	  trevlig	  och	  rolig	  att	  jobba	  med.	  Han	  ställer	  mycket	  höga	  krav	  och	  
vill	  att	  saker	  ska	  göras	  rätt	  första	  gången,	  och	  det	  passade	  mig	  utmärkt.	  Lite	  kuriosa	  är	  att	  
Fogler	  pratar	  helt	  ok	  svenska,	  något	  som	  han	  gillar	  att	  göra!	  Resten	  av	  forskningsgruppen	  är	  
också	  ett	  fantastiskt	  trevligt	  och	  kunnigt	  gäng.	  Jag	  saknar	  dem	  väldigt	  mycket.	  	  
	  
12.	  Hur	  ordnade	  du	  försäkring	  (bolag,	  kostnad)?	  
Jag	  betalade	  $99	  i	  månaden	  för	  en	  försäkring	  från	  UM.	  Skaffade	  även	  en	  privat	  försäkring	  
från	  Gouda	  (ca	  2000	  kr	  för	  hela	  sommaren),	  men	  i	  efterhand	  vet	  jag	  inte	  om	  jag	  behövde	  
den.	  Kolla	  upp	  det	  innan	  du	  åker!	  	  
	  
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?	  
Professor	  Fogler	  betalade	  en	  lön	  på	  $1500	  i	  månaden.	  Resten	  finansierade	  jag	  med	  privata	  
besparingar	  samt	  stipendium	  från	  Stenhagens	  fond	  (Sveriges	  Ingenjörer).	  
	  
14.	  Var	  platsen	  betald?	  Om	  ja,	  hur	  mycket	  fick	  du	  och	  behövde	  några	  papper	  ordnas	  
vid	  universitet	  för	  att	  få	  betalning?	  
Ja,	  $1500	  i	  månaden.	  Du	  behöver	  ett	  amerikanskt	  bankkonto,	  men	  det	  är	  lätt	  att	  öppna	  när	  
du	  är	  på	  plats.	  	  
	  
15.	  Var/hur	  bodde	  du	  och	  hur	  hittade	  du	  din	  bostad?	  Vad	  fick	  du	  betala	  i	  hyra?	  Hur	  
trivdes	  du	  med	  arrangemanget?	  
Professor	  Fogler	  hänvisade	  mig	  till	  ett	  studentkooperativ	  (”ICC”)	  cirka	  10	  minuter	  från	  
kontoret.	  Där	  kostade	  ett	  enkelrum	  runt	  $500	  i	  månaden	  och	  då	  ingick	  all	  (!)	  mat,	  som	  
dessutom	  var	  mycket	  bra.	  Varje	  middag	  var	  tillagad	  av	  en	  kock	  tillsammans	  med	  andra	  
boende	  och	  man	  åt	  den	  i	  den	  gemensamma	  matsalen.	  	  
	  
I	  gengäld	  fick	  man	  arbeta	  ungefär	  3	  timmar	  i	  veckan	  med	  matlagning,	  städning	  och	  dylikt.	  I	  
kooperativet	  var	  vi	  ungefär	  40	  personer	  under	  sommarmånaderna.	  Rekommenderar	  
verkligen	  att	  man	  bor	  här	  om	  man	  reser	  med	  CHUST:	  priset	  är	  mycket	  bra	  och	  man	  träffar	  
väldigt	  mycket	  nytt	  folk.	  Ann	  Arbor	  är	  en	  ganska	  dyr	  stad	  annars.	  
	  
Jag	  ordnade	  så	  att	  boendet	  betalades	  direkt	  av	  professor	  Fogler,	  på	  så	  sätt	  slapp	  jag	  betala	  
skatt	  på	  de	  pengarna.	  
	  
16.	  Vad	  tyckte	  du	  om	  prisnivåerna	  (mat,	  transport	  etc.)	  i	  jämförelse	  med	  Sverige?	  
De	  enda	  gångerna	  jag	  själv	  köpte	  mat	  var	  när	  jag	  åt	  ute	  på	  restaurang	  och	  dylikt,	  eftersom	  
att	  jag	  bodde	  i	  kooperativet.	  Att	  äta	  ute	  var	  väldigt	  mycket	  billigare	  än	  i	  Sverige.	  Många	  
hamburgare	  blev	  det	  under	  sommaren.	  Great	  Plains	  Burger	  Co	  är	  grymma.	  	  	  
	  
Som	  student	  på	  UM	  är	  all	  kollektivtrafik	  i	  staden	  gratis	  och	  den	  fungerar	  (med	  amerikansk	  
standard)	  väldigt	  bra.	  När	  bussarna	  slutat	  gå	  på	  natten	  finns	  det	  även	  en	  gratis	  taxi	  att	  ta	  
från	  biblioteket	  på	  centrala	  campuset.	  
	  
Märketskläder	  är	  väldigt	  billigt	  och	  det	  finns	  flera	  outlets	  i	  närområdet.	  	  



17.	  Vad	  betalade	  du	  för	  din	  flygbiljett	  tur	  &	  retur?	  
Jag	  flög	  direkt	  från	  London	  (utbytesstudier)	  och	  det	  kostade	  6000	  kr	  tur	  och	  retur.	  	  
	  
19.	  Tips	  på	  sevärdheter/utflykter/nattliv?	  	  
Man	  kan	  tro	  att	  Ann	  Arbor	  är	  helt	  dött	  under	  sommaren,	  men	  det	  är	  helt	  fel.	  Varje	  tisdag,	  
torsdag	  och	  på	  helgerna	  är	  det	  mycket	  folk	  ute	  och	  festar.	  Många	  studenter	  läser	  
sommarkurser,	  andra	  gör	  praktik	  och	  andra	  jobbar.	  Folk	  reser	  från	  hela	  Michigan	  för	  att	  gå	  
ut	  på	  klubbarna	  här.	  Eftersom	  att	  man	  inte	  började	  förrän	  kl	  10-‐11	  på	  morgonen	  under	  
veckorna	  så	  var	  det	  inga	  problem	  att	  gå	  ut	  på	  kvällarna.	  I	  kooperativet	  fanns	  det	  alltid	  folk	  
som	  ville	  hitta	  på	  något.	  Under	  sommaren	  sker	  dessutom	  flera	  festivaler	  i	  Ann	  Arbor.	  
	  
Jag	  rekommenderar	  att	  man	  som	  jag	  i	  alla	  fall	  besöker	  Detroit	  och	  Chicago	  om	  man	  är	  i	  Ann	  
Arbor.	  Cirka	  1	  timma	  bort	  ligger	  Detroit,	  som	  är	  en	  minst	  sagt	  speciell	  stad	  (”gick	  i	  konkurs”	  
under	  tiden	  jag	  var	  där,	  för	  övrigt)	  som	  bara	  måste	  ses	  med	  egna	  ögon.	  Åk	  med	  någon	  som	  
har	  koll	  på	  staden	  så	  att	  ni	  kan	  undvika	  de	  värsta	  områdena.	  Centrum	  är	  fortfarande	  säkert	  
och	  väldigt	  fint,	  om	  än	  något	  kusligt	  övergivet.	  	  
	  
Chicago	  ligger	  ungefär	  4	  timmar	  bort	  med	  buss	  och	  man	  kan	  resa	  hit	  billigt	  över	  en	  helg	  eller	  
längre	  om	  man	  vill	  det.	  Jag	  gillade	  verkligen	  Chicago,	  för	  mig	  var	  det	  som	  en	  trevligare	  och	  
mer	  överkomlig	  version	  av	  New	  York.	  Här	  kan	  man	  dessutom	  festa	  ute	  hela	  natten…	  	  
	  
Är	  man	  intresserad	  av	  natur	  och	  historia	  tycker	  jag	  att	  man	  ska	  åka	  till	  norra	  Michigan	  och	  
Mackinac	  Island.	  Jag	  reste	  dit	  med	  flera	  från	  forskningsgruppen	  och	  campade	  under	  en	  
långhelg.	  
	  
Jag	  hade	  väldigt	  kul	  i	  Ann	  Arbor	  och	  det	  fanns	  för	  mig	  inte	  många	  anledningar	  att	  resa	  runt.	  
Det	  var	  alltid	  något	  på	  gång	  i	  staden,	  antingen	  med	  forskningsgruppen	  eller	  med	  folk	  från	  
kooperativet!	  	  
	  
20.	  Eventuella	  problem	  som	  uppstod	  innan	  eller	  under	  resan	  och	  hur	  du	  löste	  dessa:	  
	  
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?	  
Gärna!	  
	  
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)	  	  
Om	  du	  har	  möjlighet,	  stanna	  i	  Ann	  Arbor	  fram	  till	  och	  med	  första	  matchen	  i	  college	  football!	  
Den	  spelas	  någon	  gång	  i	  slutet	  av	  augusti.	  Kolla	  upp	  detta	  innan	  du	  bokar	  flygbiljett.	  
Michigans	  stadium	  ”The	  Big	  House”	  är	  USA:s	  största	  och	  matcherna	  här	  ska	  vara	  en	  
upplevelse	  utöver	  det	  vanliga.	  Staden	  blir	  en	  enda	  stor	  folkfest,	  så	  intresse	  för	  sporten	  
behövs	  inte	  direkt.	  Go	  Blue!	  
	  
Tack	  så	  mycket	  för	  du	  tog	  din	  tid	  och	  fyllde	  i	  blanketten!	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
CHUST	  kommittén	  2012/13	  


