
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn: Mathilda Lönnäs Duncranz 

 

2. E-mail: matld@kth.se 
 

3. Program & inriktning på KTH: Bioteknik med inriktning industri och miljö 
 

4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Florida State University, Tallahassee, 
Florida 
 

5. Ansvarig professor (namn & e-mail): Michael Roper, roper@chem.fsu.edu 
 

6. Administrativ kontakt (namn & e-mail): Mimi Hamrick, mhamrick@chem.fsu.edu 
 
7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): Mimi Hamrick, 

mhamrick@chem.fsu.edu 

 

8. Handledare: (namn & e-mail): Tuan Truong, ttruong@chem.fsu.edu 
 

9. Visum (J1 eller F1)?: J1 

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

etc.):  

Universitetet behövde en ifylld ansökan om DS2019, kopia på pass, försäkringsbevis och 
bevis på att man hade tillräckligt med pengar på kontot. Innan jag fick min DS2019 tog 

det ungefär en månad. 
 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 8 veckor, 13 juni till 5 augusti. 
 

12. Arbetstider (antal h/dag, helger?):  

Jag jobbade 8-9 h per dag, måndag till fredag. Jag behövde aldrig komma till labbet på 
helgerna. Dock krävde jobbet ganska mycket efterforskning, som jag fick göra kvällar och 

helger.  
 

13. Ämnesområde: Analytisk kemi (mikrochip), med biologiska användningsområden. 

Labbet håller på med diabetes-forskning.  
 

14. Beskriv kort ditt projekt! 

Mitt projekt handlade om att försöka få Langerhanceller att synkroniseras (sekretera 
insulin samtidigt utan att de har någon kontakt med varandra). I kroppen synkroniseras 

dom naturligt av glukos, men mekanismen bakom synkroniseringen är okänd. Så jag och 
dokoranden jag jobbade med försökte utveckla ett mikrochip som vi kunde använda för att 



ge cellerna liknande mönster i glukos. Vi kunde sedan undersöka mönsterna av 

insulinsekretering genom att följa intracellulärt Ca2+. I slutet av mitt projekt fick jag göra 
en presentation om mitt projekt och diabetes i allmänhet.  

 
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 har lärt mig massor! Jag har aldrig kommit i kontakt med mikrochip-system förut, så 

det var något jag var tvungen att läsa på om ordentligt. Jag behövde ca en veckas träning 
för att kunna göra mina egna chip. Jag har också lärt mig massor om diabetes och hur 
langerhanceller fungerar. Det var väldigt intressant att få jobba med animalceller.  

 

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

Väldigt bra! Professorn var väldigt hjälpsam och man kunde alltid fråga honom om saker. 
Handledaren och jag jobbade väldigt mycket tillsammans och det fungerade alldeles 
utmärkt.  

 

17. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Via If people abroad. Det kostade ca 

1600 kr för reseperioden.  
 

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?  

Jag fick ett stependium från FSU på ca 3000 dollar. Det betalades ut som en lön varannan 

vecka. Resten finansierades med egna pengar.  
 

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

vid universitet för att få betalning?  

Ja. Jag fick ca 3000 dollar. Det var ganska knepigt att få betalt. Först måste man ha ett 

bankkonto och sedan ett social security number. SS number tar lite tid att få. Men när allt 
var fixat fick jag mina pengar som lön två gåner per månad.  
 

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

trivdes du med arrangemanget?  

Jag fick ett rum på campus där jag delade ett rum med en annan tjej dom första veckorna, 
sedan bodde jag där själv. Rummet hade både kök och toalett. Hyran var ca 2700 kr i 
månaden. Ganska ofräsht men okej med tanke på priset.  

 

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

Äta ute och så vidare var billigare än i Sverige. Priset på mat i mataffären tror jag var 

ungefär samma som hemma. Jag vet inte riktigt med transport, jag använde sällan 

bussarna som fanns då de gick väldigt sällan. Jag tror en bussresa kostar 1,5 dollar. När 

man får sitt student ID kort så får man åka gratis på alla bussar i hela stan.  

 

 

22. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 6100 kr. 

 

23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  

 



Tallahassee har inte så mycket att erbjuda, men det finns några saker. Campuset är 

jättestort och när man fått sitt student ID får man gå på gratis bio på universitetets biograf, 
man får tillgång till skolans enorma gym och pool och man får tillgång till en utomhus 

simbasäng och aktiviteter i en närliggande sjö. I Midtown finns ganska många bra barer 
som även är billiga.  Hotel Duval och deras roof top klub Level 8 är ett annat ställe vi var 
på mycket. Något som finns mycket i Tallahassee är restauranger. Som sagt är det mycket 

billigare och faktiskt ganska bra mat, om man undviker hamburgekedjorna.   
Åker man 1,5-2 h sydväst kommer man till jättefina stränder. Jag brukade åka dit med 

kompisar som har bil. Det är väldigt svårt att ta sig någonstans utan bil. Stränderna jag var 
på hette St George och Mexico beach. Båda var helt fanastiska. Hörde att den finaste 
stranden finns i Panama city, vilket är ca 2 h bort. Jag och en kompis gjorde också en road 

trip till New Orleans. New Orleans kan jag verkligen rekomendera! En jättefin stad med 
massa nattliv och musik. Resan tog ca 6 h, men vill man se lite olika stater så är det en bra 

ide. Vi åkte igenom Alabama, Mississippi och Louisiana.   
Min sista vecka i Florida åkte jag till Miami. Flygresan tog ca 1 h och kostade inte så 
mycket. Där bodde jag ganska billigt på ett hostel, men maten är väldigt dyr. Massa 

nattliv, restauranger, shopping och stränder. Helt fantastiskt! Är man i Florida tycker jag 
verkligen man ska åka till Miami! Från Miami kan man också göra utflykter till bland 

annat Key West och Everglades.  
 
 

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

Det uppstod inga direkt stora problem på min resa. Jag fick min visum i god tid och allt 

flöt på. När jag kom till Tallahassee var det ett problem med mitt boende, men det löste 
sig direkt.  
 

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 

Jag tycker verkligen att man ska åka om man får chansen! Jag lärde mig massor om att 

jobba på ett lab och vara del av ett forskarlag. Det är väldigt spännande att få se den 
”riktiga” sidan av en amerikansk stad, som man kanske inte hade fått se annars. 
Tallahassee var kanske inte den mest spännande staden, men jag träffade jättemånga nya 

kompisar (både på labbet och utanför). Eftersom det är en relativt liten stad är det lättare 
att komma in i den på något sätt. Universitetet var enormt och det finns alltid människor 

att prata med. Mitt arbetslag var också helt fantastiskt eftersom dom hela tiden hjälpte mig 
med både jobbrelaterade saker och annat praktiskt. Rekomenderar verkligen detta 
universitet! 

 
 

 


