
 
Reseberättelse 2014 

 

1. Namn: Erik Landberg 
 
2. Program & inriktning på KTH: Bioteknik, Molekylär Vetenskap och Teknik 
 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): University of California, Santa Barbara, UCSB. 
Goleta, Santa Barbara, Kalifornien 
 
4. Visum (J1 eller F1)? J1-visum 
 
5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? Att ordna visumet var en relativt utdragen process, men kontaktpersonerna på UCSB 
var mycket hjälpsamma. Personligen skickade jag inga papper till UCSB, utan man fyller i ett 
antal blanketter som man mailar över. Dock så skickar de sedan de färdiga dokumenten med 
post och då det är ett stort universitet kan handläggningstiden vara rätt lång. Från det att jag 
accepterades av UCSB tog det ungefär 1,5-2 månader innan jag var redo att boka in en 
intervju på ambassad. 
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 21 Juni – 1 September, 2014. Totalt 10 
veckor. 
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? Arbetstiderna beror mycket på vem man har som 
mentor, men riktlinjerna var 35 h / vecka. För min del varierade det från vecka till vecka, 
men i snitt låg det relativt nära 40 h / vecka. Vissa helger användes för att köra experiment 
eller använda överbokade instument. Generellt så var det relativt fritt hur man arbetade så 
länge man presterade.  
 
8. Ämnesområde för arbetet: Mitt arbete handlade om materialutveckling för turbinblad i 
jet motorer. Ämnesområdet var därför materialvetenskap och det utfördes på avdelningen 
för mekanik samt delvis på MRL, Materials Research Laboratory. MRL är de som annordnar 
utbytet.   
 
9. Beskriv kort ditt projekt! Titeln på mitt projekt var ”Furnace Cycling Behaviour of ɣ’ / Ni3Al 
Bond Coats at 1163 °C. Det handlade om att försöka förstå och vidareutveckla ett termiskt 
samt korrosionståligt skydd för turbinblad. Systemet är mycket komplicerat och består av 
flera delar och mitt projekt fokuserade på en integral del i detta system som kallas 
bondcoatings. Undersökningar gjordes framförallt med Scanning Electron Microscopy, SEM, 
samt Energy Dispersive Spectroscopy, EDS, och gick ut på att karakterisera varför olika 
coatings falerade och vilka mekanismer som ledde till det. 
 



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? Mitt projekt var en del i ett större organiserat utbyte som innehåll både 
interaktiva seminarier med fokus på karriärutveckling samt föreläsningar från både 
professorer samt yrkesverksamma alumner. Det var väldigt nyttigt. När det gäller 
forskningen som så hade jag relativt mycket kopplade erfarenheter då jag jobbat med 
liknande system tidigare. Trots detta lärde jag mig mycket om det här systemet, som är 
väldigt speciellt, samt utvecklade mina färdigheter med SEM, EDS, XRD, Profilometri, termisk 
cykling, provpreparering etc.  
 
Jag kände att mina förkunskaper var tillräckliga, men det hjälpte verkligen att jag jobbat en 
hel del med material inriktat mot andra högtemperaturapplikationer.  
 
När man söker till MRL vid UCSB så skriver man dock ett riktat brev mot några professorer 
och sedan försöker de matcha en mot en plats som skulle kunna passa bra. MRL är mycket 
diversivt och andra utbytesstudenter jobbade med allt från halvledare till biorelaterade 
material.  
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
Samarbetet med professorerna fungerade mycket bra och alla var otroligt hjälpsamma. Min 
handledare var mycket ambitiös och ställde rätt höga krav, men var även hjälpsam, så det 
fungerade överlag bra. 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
Jag ordnade försäkring via ett amerikanskt bolag, IMG, International Medical Group Inc. 
Använde mig av deras Patriot Exchange Program med extra tillval för sportaktiviteter. 
Behövde dock aldrig använda den då jag inte råkade ut för varken någon olycka eller 
sjukdom, men de gånger jag hade med företaget att göra var de mycket hjälpsamma. Då jag 
inte valde minimumförsäkring landade priset på ungefär 350 dollar för 4 månader. 
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? Min USA-vistelse 
sponsrades delvis av kemiskolan, stipendie administrerades av CHUST. Samt via privata 
besparingar. 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? Min plats var ej betald. 
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? MRL som annordnar utbytet ordnade boende. Boendet var 
mycket bra, både kvalitetsmässigt samt lägesmässigt. Då MRL ordnar boende åt alla sina 
interns var vi ungefär 50 st som bodde på samma plats, vilket var väldigt roligt. Hyran låg på 
ungefär 2100 dollar för 10 veckor. 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Santa Barbara samt Kalifornien är ett område / stat som har många höginkomsttagare, 
därför ligger priserna aningen högre än i många andra delar av USA. Jämfört med Sverige så 
är priserna för att äta ute ungefär detsamma, dock så får man generellt mer för pengarna i 
USA. Bortsett från det tyckte jag att mycket kändes billigare i USA, framförallt kläder och 



elektronik etc. Vill man äta mycket nyttig mat samt fisk går priserna upp en del dock. Men 
rent generellt, en aning billigare än Sverige. 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
Jag valde att flyga med Lufthansa och fixade så att min returbiljett var ombokningsbar, därav 
definitivt inte det billigaste alternativet, bokade även ganska nära inpå. Trots det så fick jag 
tur och retur till Los Angeles från Köpenhamn för ungefär 7000 kr. 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Jag skulle kunna skriva en hel roman på den här 
delen. Det jag kan säga är att det finns otroligt mycket att se i Kalifornien med omnejd, för 
att nämna några saker så besökte jag bland annat, Yosemite, Big Sur, Los Angeles, San 
Fransico, Death Valley, Las Vegas, Grand Canyon, Zion, etc. Vissa av dessa kräver en hel del 
resande dock. Men det finns även väldigt gott om bra utflykter att åka på i närheten av Santa 
Barbara, dock är tillgång till bil relativt viktigt. Något som jag hade turen att ha via 
amerikanska studenter. Sammanfattningsvis är området helt fantastiskt och ger tillgång till 
stränder, surf, höga berg, fantastisk natur etc. Nattlivet var även det mycket bra och UCSB 
har en stor ”University Town” där det alltid är saker på gång.  
 
UCSB har även väldigt bra fasciliteter och studentföreningar. Jag blev medlem i deras 
Recreation Center som gav tillgång till gym, fotbollsplaner, tennisplaner, klättervägg där vi 
körde både bouldering och klättring, simbassänger etc. Var även medlem i deras Excursion 
Club, som annordnar flertalet utflykter varje vecka samt ger tillgång till surfbrädor, camping 
utrustning etc. 
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
När jag ser tillbaka på det så tycker jag allt fungerade väldigt smidigt. VISA – processen var 
relativt utdragen, men det får man nog räkna med. 
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? Javisst. 
 
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) 
Svårt att komma på något specifikt mer än att det var ett alldeles fantastiskt utbyte! UCSB är 
en underbar skola som ligger precis vid en strand mitt i Kalifornien. Kan inte bli mycket 
bättre än så! Utbytet har varit otroligt givande och gett mig mer än jag någonsin kunde 
hoppats på! 
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 

 

mailto:chust@k.kth.se

