
 
 

Reseberättelse 2012 
 

1. Namn: Beatrice Höglund 
 

2. Program & inriktning på KTH: CBIOT3  
 

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Cornell University, Ithaca, NY 
 

4. Visum (J1 eller F1)? F1 
 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? Jag behövde skicka ett financial responsibility form där jag försäkrade att jag hade 

pengar så att jag skulle klara mig, ett bankintyg som backade upp det (ett så kallat 
certification of funds), en non-degree application samt en passkopia. Det tog ca 3-4 veckor 

innan mitt I-20 kom fram med posten. Att ordna själva visumet tog ytterligare några veckor 
men allt avlöpte väldigt smidigt.  

 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 11/6 – 3/8 (8 veckor, professorn är väldigt 

flexibel med datum) 

 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? Arbetstiderna varierade mycket utifrån hur min 

handledare lade upp det veckovisa arbetet. Ibland hade vi korta dagar och ibland jobbade vi 
normala arbetsdagar. Generellt kom jag in till jobbet ca 09.00-09.30. Helgarbete förekom två 

helger, eftersom mitt projekt innefattade tissue culture och media behövde bytas varannan 
dag.   

  
8. Ämnesområde: Tissue engineering och polymerer 

 
9. Beskriv kort ditt projekt! Min handledare arbetade med att ta fram syntetiska tarmar för 

transplantationssyften. Tarmcellerna behöver växa fram på en polymermall (scaffold), som 
behöver ha en viss porositet och ett visst utseende. Mitt projekt gick ut på att försöka 

förbättra deras scaffold genom att testa olika lösningsmedel, temperaturer och 
tillverkningsprocesser. Jag lärde mig även tissue culture genom att arbeta med mänskliga 

cancerceller. Tissue culture är något vi inte erbjuds läsa om på KTH.    
 

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 har varken arbetat med polymerer eller mänskliga celler tidigare, så jag 

har definitivt lärt mig många nya saker den här sommaren! Min handledare visade även hur 



SEM och confocal microscopy fungerar, och jag har fått göra cryofreezing  och cryosectioning. 
Det roligaste var dock att få en bättre inblick i hur forskning och ett forskningslabb fungerar. 

Att doktorera är nu något som jag mycket väl skulle kunna tänka mig att göra. Mina 
förkunskaper var tillräckliga i alla avseenden utom ett. Att lägga upp sitt eget arbete kan vara 
svårt, speciellt när man bara fått öva på det under två labbar på KTH. Nu ser jag fram emot 
och inser vikten av en vetenskaplig metodikkurs som jag ska läsa i höst.   
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Ja, det gjorde 
det. Min professor såg jag på labbmötena och under två andra möten, och trots att han inte 
var involverad i detaljerna i min praktik så fick jag ett bra intryck av honom. Hela labbet 
verkar komma bra överens med honom. Min handledare var trevlig och inkluderande. Vi 
arbetade väldigt nära och hon såg till att jag blev medbjuden på after work och andra get 
togethers med hennes vänner.  
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
If People abroad, drygt 2200 kr för hela sommaren. Då inkluderas visst skydd som Gouda 
Living abroad inte ger (ex viss hemförsäkring). Jag rekommenderar att lägga lite tid på att 
jämföra olika försäkringar utifrån ens egna behov och preferenser.  
 

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. Jag fick $300/veckan i stipend av Cornell samt CHUST-stipendium och två andra 
stipendier via KTH. Alla CHUST-studenter som skulle till bioplatser blev tilldelade ett CHUST-
stipendium tack vare generösa Bioskolan på KTH, och man behövde inte söka det. KTH:s 
egna stipendier utlyses i januari/februari. Jag rekommenderar att söka Stenhagens fond från 
Sveriges Ingenjörer – det ska också sökas i februari.   
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
Ja, jag fick $300/veckan. Min administrativa kontakt gav mig några blanketter som skulle 
fyllas i, där jag bl.a fick ange hur jag ville att skatten skulle dras (se till att skatten dras när ni 
är där, för annars kan det bli krångligt med återkrav i april nästföljande år då amerikanska 
deklarationen ska göras). Jag behövde även införskaffa ett social security number, vilket tog 
ca 2 veckor. Mitt stipend betalades ut i två klumpsummor och den ena hann jag inte få innan 

jag åkte hem. Jag rekommenderar därför att öppna ett amerikanskt bankkonto och att 
aktivera tjänsten Direct deposit hos the Bursar office på campus. Då får du lönen direkt 

insatt på kontot och inte en fysisk check som måste lösas in på ett bankkontor.  
 
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 villa i Collegetown, som jag delade med 8 andra studenter, varav 7 var 
amerikaner. Hyran låg på $600 + utilities/mån vilket var något dyrt med tanke på husets 
skick och utrustning, men det var väldigt nära till labbet och rumskamraterna var trevliga. 
Detta boende hittade jag via Viktor Hällman som praktiserade på samma universitet.   
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 



Det varierade. Vissa saker i mataffären var billigare och andra dyrare, men bussystemet i 
Ithaca är mycket billigare än SL. En bussresa kostade $1.50 och ett sommarbusskort kostade 

$65. Öl/vin/käka ute är billigare. Kläder (ex jeans) är mycket billigare.  
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
Jag reste till västkusten också, så mina biljettkostnader är inte direkt jämförbara. Jag 
betalade dock 7500 kr.  
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Det finns flera mysiga parker med vattenfall 
runtomkring Ithaca som är värda att kika på, att åka på vinprovning på en av de många 
vingårdarna är också att rekommendera. Varje lördag anordnas en farmers market vid sjön, 
och Niagarafallen ligger tydligen bara 3h bort med bil. Det finns en stor outlet ca 1h bort i 
Waterloo, och shopping kan man även göra i Syracuse. Campus är väldigt vackert (och stort) 
och jag rekommenderar att gå upp i klocktornet för utsikten är magnifik. Det går flera bussar 
till NYC, så man kan åka dit över en helg. Klubbar är det ont om i Ithaca, men det finns gott 
om barer och restauranger.  
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: jag 
hade inga speciella problem.  

 
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 
 
Ithaca och Cornell är helt underbart! Men tycker man inte om små städer kan man kanske bli 
uttråkad. Bilberoendet är mindre i Ithaca än i andra delar av USA men du behöver 
fortfarande tillgång till bil om du vill göra utflykter eller smidigt ta dig till den bra 
mataffären/Walmart/shoppingcentret. Bussarna går dit, men inte så ofta. En cykel kan vara 
bra att låna/köpa.  
 
Jag bodde i Collegetown, på Dryden Rd, och tror att det är bästa området för en 

sommarpraktik. Att bo downtown medför en ganska lång promenad till jobbet. I 
Collegetown får man dessutom möjlighet att bo med amerikanska studenter.  

 
Cornell är helt klart en plats som bör behållas till nästa år! Jag och Viktor arbetade inom BEE 
(biological and environmental engineering) i Riley-Robb Hall men det finns även biomedical 
engineering i en annan byggnad (Weill Hall). Här finns definitivt utrymme för att utöka 
samarbetet.  
 
Slutligen – det här var det bästa sommarjobbet jag haft!  


