
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn: Irma Karat 

 

2. E-mail: karat@kth.se 
 

3. Program & inriktning på KTH: Kemiteknik för energi och miljö 
 

4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): City College of New York, New York, NY 
 

5. Ansvarig professor (namn & e-mail): Ilona Kretzschmar (kretzschmar@ccny.cuny.edu) 

 
6. Administrativ kontakt (namn & e-mail): samma som ovan 

 
7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): samma som ovan 

 

8. Handledare: (namn & e-mail): Ilona Kretzschmar och Dr. David Harbottle 
(daveharbottle@googlemail.com), dock har han slutat nu på CCNY 

 
9. Visum (J1 eller F1)?: JI 

 

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

etc.): 

För det första vill jag säga att det tog lång tid så börja i tid! 
 
1. Skicka in mitt CV, kopia på pass, bevis från banken att jag kan finansiera min resa 

(minst 1600 dollar), samt fylla in en blankett för att kunna erhålla DS-2019. Tog ca 1,5 
månad innan jag gick mitt DS-2019 hemskickat. Dock hade de stavat fel på min födelseort 

så var tvungen att få ett nytt skickat vilket tog ytterligare en halv månad.  
 
2. Beställde personbevis från skatteverket ”120-med alla relationer”. Observera att man 

måste erhålla en stämpel från dem, räcker inte endast med att skriva ut en kopia från 
internet. 

 
3. Tog kort hos Expert (200kr) för visumbild 
 

4. Skaffade reseförsäkring 
 

5. Bokade intervju på amerikanska ambassaden, fick tid inom en månad. Köerna är långa 
så boka så fort som möjligt. 
 

6. Fick mitt visum ca 3 veckor innan jag skulle åka 
Totalt tog alltså hela processen ca 4 månader! 

mailto:daveharbottle@googlemail.com


11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 10 veckor (13 juni – 19 aug) 

 
12. Arbetstider (antal h/dag, helger?): ordinarie arbetstider mellan kl 09.00-17.00 men jag 

fick gå och komma som jag ville bara jag fick mitt arbete gjort.  
 

13. Ämnesområde: Ytkemi (emulsioner) 

 
14. Beskriv kort ditt projekt! 

Arbetade med emulsioner, vatten och oljefas där vi tillsatte det suraktiva proteinet BSA. 
Proteinets uppgift var att variera de reologiska egenskaperna och på så vis påverka 
coalescence som är en mekanism som sker när två lika fluider går ihop. Förstod inte så 

mkt av detta när jag kom eftersom jag knappt visste vad en emulsion var men man lär sig 
otroligt snabbt! 

 
Vi avslutade projektet genom att hålla en muntlig power point presentation för resten av 
lab gruppen och hålla en poster presentation inför CCNY och NYU sommarstudenter. 

Dessutom skrev jag en slutlig rapport på mitt arbete.  
 

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? 

 

Jag hade ingen kunskap inom detta område alls innan jag åkte till CCNY. I och med att 

man börjar sin praktik med en litteraturstudie så har man gott om tid att lära sig det man 
ska arbeta med. Min professor var väldigt hjälpsam och jag kunde fråga henne saker jag 
inte förstod. Mina förkunskaper var tillräckliga, kändes ibland som att vi svenskar hade 

mer erfarenhet av laboratoriearbete än amerikanerna.  
 

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

 

Min professor och handledare var underbara! De ville inte att vi skulle arbeta ihjäl oss 

utan se denna resa som ett kulturellt utbyte också, lära känna New York! Dock var de 
väldigt svåra att få tag på precis som alla andra professorer då de är väldigt upptagna och 

har många möten om dagarna. 
 

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

 

If (people abroad), 2100kr inklusive allt för 3 månader. 

 

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?  

 

Privata besparingar 

8000 kr resestipendium från kemiskolan 
8000 kr stipendium från Sveriges ingenjörer 
 

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

vid universitet för att få betalning? 

 



Ja, fick 2000 dollar för 10 veckors arbete. Behövde skaffa Social Security number på plats 

i USA för att min professor skulle kunna utbetala pengarna.  
 

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

trivdes du med arrangemanget? 

 

Lyckades få ta över en lägenhet över sommaren av några KTH studenter som varit där på 
utbyte under året. Jag delade denna lägenhet med Ida Hedman och Andreas Blidberg i en 

3-rums lägenhet i nedre Harlem. Lägenheten var helt OK och låg 15 min gångavstånd från 
skolan. Månadshyra på 1900 dollar.  
 

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

 

I och med att dollarn var så låg (6,3) tyckte jag att allt var mycket billigare än i Sverige. 
Billigare att köpa home delivery än att laga mat, tunnelbanekort ca 600 kr för en månad.  
 

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

5300 kr (en mellanlandning på ditvägen och direktflyg med SAS hem) 

 
23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  

 

 Åk ut till Long Island (Long Beach och Jones Beach) för att sola och bada på helgerna 

 Prova restaurangen China Grill (dyrt men värt pengarna)  

 Bra nattklubbar: Pacha, kiss and fly, greenhouse, 1 oak, Avenue mm. 

 Bli skjutsad på en cykel- taxi i central park, bra sätt att få en uppfattning om parken 

 Testa loungen/restaurangen ”230 fifth”, utsikt från top roof över hela NY  

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

 

Hade problem med mitt DS-2019, universitetet hade fyllt i fel födelseort i dokumentet så 
var tvungen att få ett nytt vilket tog tid. 

 
När jag erhöll visum från amerikanska ambassaden så var det sönderrivet vid fotot, var 
tvungen att skicka tillbaka det till dem för att de skulle stämpla ett nytt (tog ca 2 veckors 

extra arbete). 
 

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 

 

Missa inte denna chans, åk till USA och få ett minne för livet!  
 

 


