
 
Reseberättelse 2014 

 

1. Namn: Marica Merkel Johansson 
 
2. Program & inriktning på KTH: Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik 
 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  
Massachusetts Institute of Technology, Boston, Massachusetts  
 
4. Visum (J1 eller F1)?  
J1 
 
5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)?  
Det var en hel del saker som krävdes inför visumansökan. Först och främst var de finansiella 
kraven ganska höga, jag fick följande lista skickad till mig: 
 
Minimum living expense: $2,400 per month 
Health Insurance: $174 per month  
Registration Fees: $1344 (Spring Term, if arriving before June 2), $900 (Summer Term) 

(Full charge for each term regardless of Arrival Date) mandatory 
51% or more of your funding must come from sources other than personal or family funds. 

För att redovisa att jag kunde täcka utgifterna ovan skickade jag ett bank statement från min 
bank, samt ett intyg att jag skulle få stipendium från Skolan för Bioteknologi på KTH på en 
summa som täckte minst 51 % av utgifterna. När jag slutligen blev godkänd, fick jag ett MIT-
ID som skulle användas för att registrera en mail-adress. 
 
Senast 75 dagar innan mitt uppskattade startdatum skulle jag fylla personuppgifter med 
mera online, som sedan blev grunden för mitt DS-2019-dokumnent. Jag hade fyllt i alla 
uppgifter 16 mars (79 dagar innan startdatum) och hade mitt DS-2019 i handen 11 april (26 
dagar senare).  
 
När jag hade fått mitt DS-2019 fyllde jag i mina uppgifter för DS-160 på amerikanska 
ambassadens hemsida, samt betalade SEVIS, en avgift som tillkommer när man är student 
och åker på J1-visa. Därefter bokade jag tid på amerikanska ambassaden och fick mitt visum 
utan något krångel.  
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 
9 veckor, 2 Juni till 31 Juli. Valde att hålla mitt internship inom 2 månader, eftersom de 
finansiella kraven annars skulle bli betydligt högre.  



 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 
Jag kom normalt till labbet runt 9, och stannade ofta till 18, ibland längre, ibland kortare tid. 
Vissa dagar blev naturligt längre, beroende på om jag till exempel odlade celler över dagen, 
eller renade ett protein. Ibland tittade jag in en kort stund på helgen för att starta en odling 
inför kommande vecka, men det gick väldigt fort och var inte speciellt jobbigt. Jag var ledig 
på helgerna, förutom den sista då jag valde att jobba för att hinna med så mycket som 
möjligt innan praktikens slut.    
  
8. Ämnesområde för arbetet:  
Enzymologi var det primära området, men för att kunna studera de önskade enzymerna 
krävdes även bland annat kloning, cellodling, och protienrening med mera.  
 
9. Beskriv kort ditt projekt!  
Jag jobbade med ribonukleotidredukts (RNR) klass Ib hos Samlonella enterica, som 
katalyserar bildningen av deoxiribonukleotider från ribonukleotider. Deoxiribonukleotider är 
i sin tur essentiella för syntes av DNA. Ambitionen är att studera hur dessa fungerar och i 
framtiden eventuellt ta fram antibiotiska targets som kan slå ut dessa enzym hos patogener. 
Jag kollade på sex olika gener hos S.enterica. Jag designade primers, amplifierade generna 
via PCR, satte in dem i plasmider, transformerade plasmiderna till E. coli, odlade upp cellerna 
i större skala och renade fram proteiner av intresse. Jag hade inte så mycket tid på slutet och 
kunde tyvärr bara utföra en aktivitetsanalys. 
 
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 känner att min utbildning på KTH har gett mig mycket kött på benen inför denna 
upplevelse, förkunskaperna var det inget fel på, men givetvis krävdes en djupdykning i 
litteraturen för den forskningen jag skulle arbeta med. Under min praktik har jag fått finslipa 
en massa metoder som jag enbart provat på labb tidigare. Framförallt har det varit en hel del 
kloning, rening av DNA, agaros-geler, cellodlingar, proteinrening och SDS-PAGE-geler. 
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
Professor Stubbe var inte mycket i labbet, utan jag arbetade mest med min handledare Mac. 
Han var en duktig lärare med gott tålamod och engagemang, vilket gjorde att samarbetet 
fungerade väl.  
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
MIT hade höga krav på vad försäkringen skulle täcka, så för att undvika problem valde jag att 
ta deras försäkring, vilket jag fixade när jag kom dit. Den kostade $348 för två månader.  
 
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? 
Platsen var inte betald och jag fick stipendium från Skolan för Bioteknologi på KTH för mitt 
deltagande i CHUST. Jag fick även stipendium från KTH för mina betyg, jag hade sökt 
Allmänna studerandestipendierna på KTHs hemsida. Utöver detta finansierades resan med 
mina egna besparingar.  
 



14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
Platsen var obetald.  
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? 
Jag bodde med två andra CHUST-studenter som var på Tufts University i Boston. Vi sökte 
boende på airbnb och var intresserade av en lägenhet som norpades framför näsan på oss. 
Men killen som tyvärr fick tacka nej till oss sa att hans kompis eventuellt kunde hyra ut sin 
lägenhet i samma område, och det blev slutligen denna relativt stora lägenhet vi hyrde. Vi 
bodde på Harvard Business School campus (superfint område) i en stor fräsch fyra med tre 
sovrum, ett vardagsrum, två toaletter med dusch och kök. Där trivdes vi jättebra och det var 
lätt att ha flera besökare eftersom varje sovrum hade dubbelsäng, och vi hade tillgång till en 
bäddsoffa. Hyran var $3030 per månad.  
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Prisnivåerna på mat och transport var ungefär som hemma. Man kunde dock utnyttja den 
relativt låga dollarn för att shoppa billigt, framförallt på outlets.  
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
Runt 7300 kr, jag bokade efter att boende och visum var fixat. Om man vågar kan man 
såklart boka tidigare , annars kunde det blivit ett par tusen billigare. 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
Boston i sig är en väldigt fin stad, det är ju trevligt att kolla in Cambridge där man hittar både 
Harvard och MIT, samt andra fina byggnader. Harvard Business School där vi bodde är väldig 
pampigt och fint, rekommenderar en promenad dit.  
Det finns en skyskrapa som kallas Prudential, dit kan man ta sig för att kolla in utsikten över 
Boston och samtidigt ta en drink i baren på restaurangen som ligger högst upp, maten är 
dock inte värd sitt pris. Det finns flera finns gator att strosa på söder om Charles river, man 
bör även ta en promenad i parken Boston Common och Boston Public Garden. 
Om man är flera personer blir det ganska billigt att hyra bil tillsammans. Vi gjorde en roadtrip 
till Bar Harbour i Maine, vilket jag varmt kan rekommendera. Där finns en fin nationalpark 
och man kan äta hummer relativt billigt. Cape Cod är med väldigt trevligt att utforska, lite av 
ett semesterställe med flera fina stränder. Söder om Boston finns en bra outlet, Wrentham, 
dit man kan ta sig med bil om man gillar shopping.  
Det finns smidiga bussförbindelser till New York som inte är speciell dyra och bara tar ca 4,5 
timmar. Har man aldrig sett New York tidigare är nästan ett måste att ta chansen att åka dit.  
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
Visumansökan var ju en process som tog tid, det uppstod inga problem men det gäller att 
ligga på så att man får sina papper så fort som möjligt.  
Det var ganska osmidigt när jag skulle betala min terminsavgift, eftersom de inte tog kort 
utan ville ha check. Jag fick sedan veta att jag kunde betala över nätet via peertransfer, men 
det tog 6 dagar för pengarna att överföras. Detta gjorde att det tog lite extra lång tid innan 
jag kunde registerea mig. Dock insåg jag i efterhand att jag kunde ha betalt den avgiften 
tidigare, vilket hade underlättat en del.   
 



21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida (kongligkemi.se/chust) 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) 
Jag hade i början svårt att hitta lämpliga mataffärer att handla i, så jag vill rekommendera 
några: 
H mart: Koreansk affär med mycket fin frukt- och grönt-avdelning, samt andra 

spännande saker. 
Harvest: Trevlig affär med bra råvaror och mycket ekologiskt, här hittar man många 

kul saker i lösvikt och de billigaste havregrynen till mogrongröten :) 
Star market:  Här hittar man lite billigare basvaror och andra saker på extrapris. 
Whole Foods: Inte så billigt, men jättefin affär. Det är nästan en upplevelse att bara gå dit. 

Rekommenderar att köpa fint kött över disk om man vill lyxa till det! 
 
 
Tack så mycket för du tog din tid och fyllde i blanketten! 
Döp dokumentet enligt: Universitet – Ditt Namn, och skicka till chust@k.kth.se  
 
Med vänlig hälsning, 
CHUST-kommittén 2013/14 
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