
 
 

Reseberättelse 2012 
 

1. Namn:  
Viktor Hällman 

 
2. Program & inriktning på KTH:  

Bio, åk 3 
 

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

 
4. Visum (J1 eller F1)? 

F1 
 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? 

Började med att jag tog kontakt med professorn som jag skulle jobba hos för att presentera 
mig och bestämma datum för projektet. Jag bad min professor om en administrativ kontakt 

som kunde hjälpa mig med min visumansökan. Det papper som universitetet ska ordna heter 

I-20 (för F1 visum), de bad om en kopia av mitt pass för att kunna fylla i alla papper korrekt. I 
samma veva så skickade hon även ansöknings papper till Cornell (”Nondegree”), samt 

papper där jag måste intyga att jag har det nödvändiga kapitalet för min vistelse och att 
skolan inte är ansvarig för mina finanser. Jag var även tvungen att backa upp detta med ett 

påskrivet kontoutdrag från min bank som visade att jag hade det nödvändiga kapitalet.  Efter 
detta var det bara att vänta på att de skulle skicka I-20 blanketterna till mig, detta tog runt 

30 dagar.  
 

6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum):  
10 veckor, från 4 juni till 10 augusti. 

 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 

Så mycket tid som arbetet krävde var jag tvungen att arbeta, ibland blev det bara runt 4h 
och ibland upp till 12h+. Vi var tre personer som roterade på att komma in på lördag och 

söndag för att kolla upp på experimenten.  
  

8. Ämnesområde:  

Mikrobiologi, Bioprocess, Hållbarutveckling och Proteomik.  
 

9. Beskriv kort ditt projekt! 



Jag jobbade med uppskalning av syngasfermentation; omvandling av syngas till biobränslen. 
Syngas är en gas som består av CO, CO2 samt H2 och produceras genom förbränning av 

ligniocellulosa under hög temp och högt tryck. Ligniocellulosa kommer från diverse olika 
biologiska material, fördelen med detta är att det inte kommer från någon del som kunde gå 
till livsmedel eller föda till djur, så istället för att slänga detta  så skulle detta kunna 
omvandlas till syngas och sedan till biobränslen för att göra industrin mer hållbar.  

Mitt jobb var att driva och underhålla en bioreaktor som fermenterade syngas 
till etanol. Det som gruppen jag jobbade med höll på med var att jämföra olika organismer 
som man funnit kunna producera biobränslen i jakten på den mest användbara. Ytterligare 
ett projekt som jag hade under tiden där var att utföra en proteomikundersökning på 
organismen som jag jobbade med för att se skillnader i proteinnivåer från när organismer 
lever under naturliga förhållanden till att produktion av etanol induceras. Pga tidsbrist 
orsakad av krascher av mitt system så fick jag aldrig möjligheten att göra den riktiga 
undersökningen men jag var den som designade, utvecklade och testade 
proteomikproceduren som gruppen kommer använda.  
 
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? 

Egentligen så har jag inte lärt mig så mycket nytt, det mest märkvärda är att jobba helt 
anaerobt, sedan så har jag fått mycket mer och exakt praktisk kunskap. Så jag känner 
definitivt att den teoretiska och praktiska kunskapen vi får på KTH räcker mycket långt. 
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? 
Samarbetet med både min professor och min handledare fungerade mycket bra, man inser 
dock hur olikt det amerikanska professursystemet ser ut i förhållande till Sverige; allt är 
väldigt hierarkiskt och man måste alltid veta vilken person i hierarkin man ska vända sig till 
om man vill få hjälp direkt. Däremot så var alla väldigt öppna mot mig som utbytesstudent 
och förbisåg ofta detta.  
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
Jag tecknade en utökad reseförsäkring hos mitt försäkringsbolag (Länsförsäkringar) som 
täckte mig under resan.  
 

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 lyckades komma undan med att leva på +/-0 med hjälp av de pengar som skolan 
betalade mig. Egen shopping finansierade jag med egna pengar. 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
Fick betalt $300/vecka. Ingenting behövde ordnas för att få betalt, något som kan vara värt 
att tänka på är att man kan ansöka om att inte behöva betala skatt på pengarna eller 
åtminstone mindre skatt. Prata med den administrativa kontakten om det när du kommer 
dit. 
 

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



trivdes du med arrangemanget? 
Jag pratade med min handledare om han inte hade någon student som också jobbade på 

labbet som kanske kände någon som ville hyra ut sitt rum. Jag kom i kontakt med en person 
och fick ett rum i en villa som var ombyggd till studentlägenheter. Tre lägenheter, en på 
varje våning. I lägenheterna så fanns det tre sovrum, ett kök, ett vardagsrum och et badrum 
och toalett. För detta så betalade jag $695/månad, men jag pratade med den som jag hyrde 
av så att jag enbart behövde betala för två månader. Boendet fungerade bra, det var kul att 
komma i kontakt med vanliga studenter också. 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Nästintill allt var billigare i USA, dock beror det på hur man spenderar pengarna. Försök 
handla enbart så mycket du behöver och saker som kan köpas i bulk är ett utmärkt sätt att 
spara pengar. 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
Jag flög med SAS, kostade 6000 tur & retur.  
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? 
CTB: Serverar alla tänkbara smörgåsar och har dessutom en mycket trevlig uteplats som 

passar sig utmärkt för en afterwork öl.  
 
Big red barn: Studentbar mitt på campus som anordnar trivia, salsa och afterworkkvällar 
under sommaren. Vad sägs om en bra öl för $1-2? 
 
Dunbar’s: Något nedgånget ställe men stämningen är alltid på topp och en Long Island ice 
tea kostar enbart $4. 
 
Chapterhouse: Rustik student pub med stans största urval av öl. 
 
Westy: Trevlig liten beer-garden i Downtown som bjuder på bra drinkar och öl, samt trevlig 
stämning. 
 
Adirondack Mountains: Ett stort bergsområde som ligger nordöst om Ithaca, området har 
mycket bra camping och vandringsleder upp till samtliga av topparna, perfekt för en dags 

vandring. 
 

New York City: Stan ligger inte många timmar bort med buss  så ta chansen att åka dit någon 
helg. 
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: 
Om ditt namn innehåller Å, Ä eller Ö, se till att alla papper du skriver på är korrekt stavade så 
som det ska vara på engelska, tex Ä = ae. Detta hände med mina I-20 papper när jag skulle 
ansöka om mitt ”social security card”, min administrativa kontakt läste mitt efternamn med 
A istället för Ä och pga detta så kunde inte ”social security office” matcha mitt namn med 
Homeland Security’s databaser så alla papper var tvungna att skickas iväg för att verifieras. 
Hela ärendet tog nästan 1,5 månader istället för 1-2 veckor. 

 



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 
 


