
 
 

Reseberättelse 2013 
 

1. Namn: Daniel Mårtensson 
 

2. Program & inriktning på KTH: Civilingenjör i Bioteknik 
 

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  Columbia University, New York, New York 
 

4. Visum (J1 eller F1)? J1 
 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? Jag började med att fylla i en preliminär DS2019-ansökan som de skickade på mail, jag 

bifogade bankutdrag (för att visa att jag hade tillräckligt med pengar för sommaren), intyg 
från Bioteknik Programansvarig (Andres Veide) och CV. Min administrativa kontakt hade 

mycket att göra i början av våren och det blev lite missförstånd kring om jag skulle ha ett 
Bachelordiplom gjorde att det blev förseningar. Men när redde ut sig gick det väldigt s nabbt. 

Fick dock åka över till Tallinn över en dag (Färja funkar väldigt bra) för att det fanns inte tid 
på amerikanska ambassaden i Stockholm. När alla papper var klara från Columbias sida så 

tog det ca 10 dar tills jag fick mitt visum hem.  

 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 9 veckor (28 Maj – 26 Juli) 

 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)?  Väldigt varierande, för framtida CHUST studenter så 

kommer det även bero på vilken forskare man arbetar med, men jag hade ungefär 10 – 18. 
  

8. Ämnesområde för arbetet: Genteknik, Retrovirus. 
 

9. Beskriv kort ditt projekt! Jag arbetade att undersöka en nyligen funnen RNA-sekvens som 
produceras i retroviruset MLV (Murine Leukemia Virus). Bildandet av denna RNA-sekvens 

styrs av en Speciell Splicing-Donor site. Denna site försökte jag mutera och rena fram 
plasmider för att transfektera musembryoceller så man kan se hur den här mutationen 

påverkar virusets möjlighet att infektera värdceller. 
 

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?  Jag höll inte endast på med mitt egna projekt, utan hjälpte min handledare 

med hennes andra projekt så jag fick testa på många olika tekniker inom bioteknik; bla PCR, 
Luciferase assays, CoImmunoprecipitation, Site directed Mutagenesis. Fick även lära mig hur 

man hanterar Eukaryota celler i labb. 



 
 

 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Det fungerade 
väldigt bra. Jag fick gå runt i labbet och prata med alla forskare för att sedan bestämma vem 
jag vill arbeta med under sommaren. Alla är väldigt hjälpsamma och det är inte konstigt att 
be varandra om hjälp med en viss teknik eller maskin. Jag arbetade inte direkt med 
professorn, men han var närvarande i princip hela tiden och gick runt och kollade hur det 
gick för alla forskare. 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Gouda reseförsäkring, ca 1600 kr. Bara en 
utökad hemförsäkring med Folksam täckte inte för tiden jag var på labbet. 
 
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? Stipendier från BIO-skolan 
arrangerat av CHUST och privata besparingar. 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? Nej 

 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? Jag bodde i en lägenhet som har ”gått i arv” mellan KTH 
studenter. Vi var 3 CHUSTare från KTH i lägenheten och betalade $800 i månaden var.  
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Mat i affärer var ungefär samma. Men Skor och kläder kunde vara betydligt billigare. 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
Ca 5500 kr, bokad i slutet av mars, ej ombokningsbar. 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Centrala New York väldigt sevärd. Fick även följa 
med på en Yankees Basebollmatch som City College of New York arrangerade för deras 
CHUST-studenter. Tog ett par helgturer till Washington och Boston som var väldigt bra! Nära 
Columbus circle så finns också original Soup Man från Seinfeld serien! 

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

Största problemen var att klarna upp missförstånden mellan mig och min administrativa 
kontakt för visumansökan. Börja i god tid, Kontakta gärna mig så kan jag ge tips och beskriva 
vad jag fick göra. Att ringa med Skype är väldigt bra om det blir många missförstånd i mail. 
 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida 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) 
 



Rekommenderar stort att åka på CHUST över sommaren! Väldigt kul att se hur forskning går 
till och skapa kontakter på universitet i USA.  

maila mig på dmarte@kth.se om det finns frågor. 
 

mailto:dmarte@kth.se

