
 
 

Reseberättelse 2013 
 

1. Namn: Ted Johansson 
 

2. Program & inriktning på KTH:  
Kemivetenskap, kemiteknik för energi och miljö 

 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  
Louisiana State University (LSU), Baton Rouge, Louisiana 
 
4. Visum (J1 eller F1)?  
J1 

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

etc.)?  
Kontaktade universitetet på en gång efter jag fått besked från chust kommittén. LSU var tydliga med 

vilka papper de behövde för att kunna skicka över DS-2019. DS-2019 är huvuddokumentet som 

behövs för att kunna söka ett J1 visum. Det skolan behövde var en kopia på passet samt att man 

fyllde i ett papper. Sedan skickade de originaldokumentet med bud vilket tog ungefär 1 vecka. LSU 

var snabba att ordna med papper och det som tog tid var att få en tid på ambassaden. Om man dock 

är ute i godtid så man får DS-2019 så har man gott om tid att få visumet.  

6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 

18/6 – 9/8, 8 veckor totalt 
 

7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 
Då jag inte fick betalt för mer än 40 timmar per vecka så jobbade jag aldrig mer än det. 
Snittade 8 timmar per dag (8.30 - 16.30). Mitt projekt var inte särskilt tidskonsumerande så 
hade mycket fritid, egentligen var 8 veckor för lång tid för mitt projekt. De uppmanar dock 
en att upptäcka USA och jag fick komma och gå som jag ville.  
  
8. Ämnesområde för arbetet: 
Katalys  

 
9. Beskriv kort ditt projekt!  
Jag undersökte en katalysator för torr reformering av metangas (CH4+CO2->H2+CO). Den aktiva 

metallen i katalysatorn var Rh som var inkorporerad i en struktur kallade perovskite (LaRhO3). Jag 

gjorde främst karakteriseringar av katalysatorn för att se hur den agerar i torr reformering vid olika 



temperaturer. Jag gjorde ingen syntes av katalysatorn utan endast tester på den så som TPR och TPO. 

Min rapport resulterade i en vetenskaplig artikel som förhoppningsvis publiceras snart. 

 

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?  
Inom detta område är det väldigt mycket logik. Man vet inte alltid vad som händer utan man gör 

många kvalificerade gissningar. Även om jag inte har studerat strukturer särskilt mycket så tyckte jag 

att mina förkunskaper räckte gott och väl. Det jag har lärt mig främst är hur man skriver en 

vetenskaplig artikel och hur hela den processen är uppbyggd.  

 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
Dr. Spivey är en väldigt trevlig man som dock är ganska upptagen med att resa runt till olika 

konferenser. Dock de tider han var där var han mycket nyfiken och engagerad hur mitt projekt 

fortlöpte. Jag jobbade främst med en doktorand som hjälpte mig mycket. Han gjorde sitt sista år och 

kunde mycket om ämnet. Det finns inget att klaga på gällande samarbetet i gruppen. 

 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
Jag förlängde min hemförsäkring hos Folksam för 750 kr. Det var ungefär halva priset jämfört med 

tex Gouda. Dock krävde LSU att försäkringsbolaget fyllde i en blankett om vilka villkor som gällde för 

försäkringen. Tex ville skolan ha ett amerikanskt nummer till försäkringsbolaget så att skolan kunde 

ringa och bekräfta villkoren. Folksam var hjälpsamma med att ge den informationen även fast de 

vanligtvis jobbar med SOS international i Köpenhamn när det gäller försäkringsärenden från utlandet. 

De lyckades hitta ett nummer till något företag i USA som de hade samarbete med. Problemet var 

dock att när LSU ringde upp det numret så kunde inte det företaget bekräfta villkoren i min 

försäkring utan kunde bara hantera ärenden tex om jag blivit sjuk. Detta gjorde att LSU, med en viss 

ovillighet, var tvungna att ringa till Folksam i Sverige så att de kunde bekräfta min försäkring. När 

detta var avklarat så var det inga problem med försäkringen, dock kunde jag inte börja jobba första 

dagen. 

 

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? 
Fick KTHs allmänna studiestipendier (sök i december – januari) och stipendie från stenhagensfond 

(sök i februari). Om du har bra betyg (4.5 och uppåt) så bör du söka de allmänna studiestipendierna  

inklusive henrik göranssons stipendie. Tänk på att chust stipendiet är beroende  på hur mycket betalt 

du får i USA, tex fick jag mindre än 2000 kr. Hade även en del privata besparingar. Kom ihåg att det, 

även om det är billigare i USA, är dyrt att göra denna resa. 

 

14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
Ja, fick 10$/h och max 40h i veckan. Behövde fixa en amerikansk bank och ett social security number 

(SSN). För bankkonto behövs inget SSN om du väljer campus federal. Det kan vara bra att försöka 



ordna med ett bankkonto så fort som möjligt då det är ganska vanligt att betala hyra med check. SSN 

kan man inte söka tidigare än 10 dagar efter att man kommit till USA. Fick första betalningen ungefär 

en månad efter att jag börjat. 

 
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 Tigerland som ligger ungefär 2 km söder om campus. Jag hyrde en lägenhet själv 
från en utbytesstudent. Kostade $500 i månaden plus el och bredband. När jag sökte bostad 
försökte jag hyra från apartments buildings direkt men de kunde inte erbjuda boende hela 
sommaren. Ofta har dom nån vecka innan terminen startar då ingen få bor där då de måste 
städa alla rummen. Troligtvis går det att hitta något genom dom om man verkligen försöker. 
Det området jag bodde i var ganska lugnt men slitet. Det var också ganska långt till campus 
och då bussarna inte gick så ofta fick man gå om man tex tränade på rec centret till efter kl 6. 
Det råder ingen bostadsbrist i baton rouge så man kan ha lite is i magen och inte välja det 
första bästa. De områdena jag kan rekommendera är de som ligger på campus eller i direkt 
anslutning till campus för då slipper du tänka på att passa bussen. Försök även att få en 
rumskompis att bo med för då kanske den har tillgång till bil vilket underlättar otroligt.  
 

http://www.lsu.edu/icc/icc_roommate.htm detta är en hemsida där utbytesstudenter lägger 
upp annonser när de vill hyra ut sin bostad. Jag hittade min via denna hemsida.  

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

Generellt är det billigare i USA än i Sverige mycket på grund av den starka kronan ($1=7kr). 
Mat inhandlas enklast på Wal-Mart då det går en buss dit på söndagarna. Åkte mest bara 
buss som var gratis för studenter på LSU. Det fanns två buss system, skolan och stadens. 
Skolans gick mest runt campus och de hade turer på vardagarna mellan 7-18, ingen på 
lördagar och en linje på söndagar som gick förbi Wal-Mart. Stadens gick alla dagar fram till 8 
på kvällen. Stadens var lite mer ruffiga medan skolans var mer fräscha.  
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
7600 tor Arlanda- Baton Rouge 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  

New Orleans måste ses, en väldigt charmig stad med en roligt nattliv. I baton rouge finns det 
inte så mycket att se och nattlivet är ganska dött då de inte är skola under sommaren. Mall 

of Louisiana finns på buss avstånd om man vill shoppa. Rec centret rekommenderas starkt! 
Det kostar $60 för hela sommaren och då har du tillgång till stort gym, simbassänger, 

tennisbanor, basketplaner mm. De anordnar också resor, tex åkte jag på en dagsrutt till ett 
träsk där vi paddlade kajak bland alligatorer och andra djur. Om man vill upptäcka baton 

rouges down town kan man hyra en cykel, det tar ungefär en förmiddag att se allt.  
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års utresande 
studenter kan ta del av din information? 

Ja 

http://www.lsu.edu/icc/icc_roommate.htm


 
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) 
Tänk på att det är väldigt varmt i Louisiana under sommaren ungefär 30-35 grader från 8-21 
så glöm inte solskyddsfaktorn. Om man vill bo utanför campus bör man bo så att man kan ta 
både stadens och skolans buss då du kan åka buss även på helgerna. Dr Spivey vet att du 
också vill se dig runt i USA så du kan ta ledigt om du vill så länge du levererar resultat. Tex 
tog jag några dagar ledigt mot slutet av min praktik och åkte till new york.  
 
Om man ska till LSU och har några frågor är det bara att kontakta mig tedj@kth.se 
 


