
 
Reseberättelse 2014 

 

1. Namn: Maria Edvardsson 
 
2. Program & inriktning på KTH: Civilingenjör Bioteknik 
 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): City College of New York, New York, NY 
 
4. Visum (J1 eller F1)? J1 
 
5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? Utbytessamordnaren skickade ett mail innehållande en lista på allt som behövde fyllas 
i och skickas till henne. Det som behövde skickas var DS-2019, DS-7002, kopia på pass, samt 
bankkontoutdrag. För att få boka tid för visum på ambassaden måste man även betala SEVIS 
fee, Visa fee, ta ett visa foto, beställa personbevis 120 från skatteverket och fylla i DS-160.  
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 10 veckor, 16 juni-29 augusti. 
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? Arbetstiderna varierade från dag till dag beroende på 
vilka experiment som skulle göras, men i genomsnitt 6-8 timmar per dag. Jag jobbade inga 
helger.  Arbetstiderna var flexibla, ibland jobbade jag tidigt, ibland jobbade jag sent.  
  
8. Ämnesområde för arbetet: Protein Engineering.  
 
9. Beskriv kort ditt projekt! Mitt projekt gick ut på att ta reda på om en artificiellt framtagen 
kofaktor, kallad Safranine O binder till de två designade flavoenzymen, SafX och SafX loop. 
För att ta reda på detta krävdes mycket laborativt förarbete i form av protein expression, 
protein purification och cofactor purification innan själva analysen kunde påbörjas. För att 
analysera en eventuell interaktion mellan kofaktorn och enzymen användes Isothermal 
Titration Calorimetry, men också NMR. De designade enzymen kan sedan komma att 
tillämpas i Antibody-Directed Enzyme-Prodrug theraphy för att göra denna cancer 
behandling mer specifik.  
 
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. Jag har utvecklat och förbättrat mina 
tidigare labbfärdigheter. Jag har lärt mig att labba, lösa uppkomna problem, samt söka 
information mer självständigt. Fick även testa några nya analysmetoder som jag inte gjort 
tidigare.  



11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Jag tyckte att 
samarbetet fungerade bra. Projektet var mycket självständigt, så ibland hade det varit bra 
med lite mer vägledning.  
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Jag skaffade Goudas reseförsäkring Leva 
Utomlands för runt 2000 kr.  
 
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 stipendie från 
Bioskolan på KTH, samt från City College of New York. Men använde också privata 
besparingar för att finansiera min resa. 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? Ja, jag fick ett stipendie på 2000 dollar från universitetet. 
Jag behövde fylla i några papper från utbytessamordnaren, samt skaffa ett social security 
number för att kunna få pengarna utbetalda. Fick stipendiet först när jag kom hem till 
Sverige.  
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? Jag och tre andra chustare bodde i en lägenhet som gått i 
arv av KTH-studenter. Lägenheten låg på 15 minuters gångavstånd från skolan. Hyran var 
2400 dollar per månad. Boendet fungerade helt okej! 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? Priserna 
på mat var generellt lägre i New York. Transport med taxi är också billigare. Däremot var en 
månads tunnelbanekort dyrare. Sparade mycket pengar på transport genom att gå till 
skolan.  
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? Jag betalade runt 6100 kr.  
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Det finns mycket att se i New York! Självklart 
måste man se alla de stora turistmålen som Empire State Building, Statue of Liberty etc. Men 
det finns också mindre ”turistiga” sevärdheter som är värda ett besök. För att nämna några: 
Apollo Theatre, The High Line Park, Gondoltur till Roosevelt Island. Gratisevent hittas på: 
http://www.nycgovparks.org/events/f2014-07-13/t2014-07-13  
 
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
Inga större problem. Men var noga med att fylla i alla uppgifter korrekt vid visumansökan 
och var beredd på att resan kan komma att kosta mer pengar än förväntat.  
 
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) 
 

http://www.nycgovparks.org/events/f2014-07-13/t2014-07-13


 
 
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

