
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn: Alexander Olsson 

 

2. E-mail: alols@kth.se 
 

3. Program & inriktning på KTH: KKIN Kemiteknik  
 

4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): University of Michigan, Ann Arbor, 

Michigan 
 

5. Ansvarig professor (namn & e-mail): Scott H. Fogler, sfogler@umich.edu 
 

6. Administrativ kontakt (namn & e-mail): Laura Bracken, lauradb@umich.edu 
 

7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): Laura Bracken, lauradb@umich.edu 

 

8. Handledare: (namn & e-mail): Scott H. Fogler, sfogler@umich.edu 

 
9. Visum (J1 eller F1)?: J1 

 

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

etc.): Gick väldigt smidigt att få visum. Jag bokade en tid på nätet samma vecka och 

fick hem visumet dagen efter. Det är väldigt mycket pappersarbete innan, så allt som 

allt behövs nog en vecka. 

 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): Kom till Ann Arbor i slutet på maj 

och började arbeta med saker som inte var relaterade till något forskningsprojekt. 

Fick jobba med en kurs i kritiskt tänkande ”Strategies  for Creative Problem 

Solving” vilket kändes lite snopet i början men var super lärorikt. Lärde mig saker 

om hur man löser problem i ingenjörsvärlden som jag aldrig skulle kommit i 

kontakt med annars. I juli fick jag hoppa på ett projekt som redan hållit på ett tag. 

Hade 

 
12. Arbetstider (antal h/dag, helger?): Arbetstiderna är 40h/vecka. Väldigt flexibelt, kan 

jobba när som helst egentligen. Mina kollegor kom in runt 10.30 och jobbade till 19, 

så jag anpassade mig till det. Jobbade igen en vardag när jag hade ledigt genom att 

komma in en söndag.  

 
13. Ämnesområde: Alla projekt som forskargruppen jobbar med rör transportfenomen 

och professor Fogler är finansierad av oljeindustrin så all applikationer rör olja på 

något sätt. TEO2 och Reaktionsteknik bör vara väl inhämtad. 
 



14. Beskriv kort ditt projekt! Vi löste transportekvationen i sfäriska koordinater för ett 

system men Ba2+ och SO4
2- i vatten för att studera mekanismen för avlagring i 

kapillärer. Detta för att förstå mer om hur oljekällor sätts igen när man pumpar in 

havsvatten för att öka trycket i källan. När jag kom in i projektet hade vi en massa 

data på hur mängden avlagring ökade med tiden. Sen byggde vi en modell för att 

simulera processen och såg hur modellen stämde med experimenten.  

 

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? Lärde mig s jukt mycket om modellering. Koden vi använde var 

skriven i fortran så jag fick även lära mig lite nya kommandon. Har definitivt blivit 

bättre på teo, något som låg långt bak i minnet när jag kom hit.  

 

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

Fogler är borta väldigt mycket och det är frustrerande ibland. Han är dock otroligt 

kunnig och kommer med många idéer när man frågar. Dessvärre hade jag en ganska 

förvirrad postdoc som inte var ingenjör, utan kemist. Han skulle bara vara där ett år 

så du behöver inte oroa dig för honom. Om du får chansen ska du välja att jobba 

med Michael Hoepfner, han är grymt duktig.  

 

17. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Du behöver ingen försäkring när du 

åker till USA. University of Michigan har en försäkring som alla studenter måste 

vara med i. Räkna med en kostnad på minst $99 per månad.  

 

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 8000 av 

kansliet för resan och sen en lön på $9/h – försäkringen och lite skatt. Om man lever 

snålt kan man klara sig på det, men räkna med några extra tusen per månad.  

 

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

vid universitet för att få betalning? $9/h. Behövde öppna ett bankkonto men behövde 

inget social security number för det.  

 

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

trivdes du med arrangemanget? Bodde på 1440 Broadway street. Perfekt mellan 

jobbet på North Campus och downtown. Jag hittade en tje j som ville hyra ut i andra 

hand över sommaren. Gick in på www.couchsurfing.org och gick med i Ann Arbor 

gruppen. Sen postade jag bara ett inlägg på gruppens sida om att jag letade boende, 

fick hur mycket svar som helst. Det finns också många sublets på craigslist, typ som 

blocket. Du kan pruta re jält eftersom det är sommar och alla vill hyra ut. Jag 

betalade $350+el och vatten.  

 

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

Dollarn va väldigt låg så allt är billigt om du använder ditt svenska kort. Relativt 

den lön du får är det typ som i Sverige. Jag brukar tänka att köpkraften i USA är 

ungefär som om man skulle multiplicera dollarpriset med 10. Så om en liter mjölk 

kostar $1 skulle den ha kostat 10 kr i Sverige. Vilket är ungefär hur amerikanerna 

upplever priserna. Det finns bussar som tar dig runt på de olika campus, vilket 

innebär att du kan åka från downtown till north campus. Dessa bussar är gratis. 

Med ditt M-card kan du även åka på de andra bussarna i stan gratis.  

http://www.couchsurfing.org/


 

22. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? Betalade typ 7000 tor. 

 

23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Nattlivet runt Main street är väldigt skönt. 

Gillade Circus, Babs, ABC. På South Campus är det mer dräggigt och yngre publik, 

lite mer Stureplan om du så vill…Rick’s är typ enda stället med kö på. Chicago är 

häftigt. Jag flög in dit från Sverige och stannade några dagar. Norra Michigan har 

ett ryckte om sig att vara fantastiskt vackert, men jag var mer intresserad av stadsliv 

så jag kom aldrig iväg dit. Måste ha bil för att ta sig runt. Låt inte folk skämma dig 

till att inte åka till Detroit! Det är nära med buss och helt klart en upplevelse. Finns 

gamla byggnader där som varit övergivna i femtio år. Helt klart ett stycke 

industrihistoria. Besökte Niagara fallen och Buffalo, vilket va ganska deprimerande. 

New York är en kärlek sen tidigare, så jag va där två gånger. Hade inte jätte mycket 

tid att resa. Framför allt eftersom fredagarna innebär gruppmöte på eftermiddagen. 

Så vill man resa någonstans har man lördag och söndag på sig. Men som sagt är det 

väldigt flexibelt och vill du åka på en längre resa får du helt enkelt jobba igen det 

sen. Ann Arbor kokar av aktiviteter på sommaren. Då och då spärras hela stan av 

för olika festivaler, t.ex. Art fair och Top of the Park (en gratis festival som pågår 

hur länge som helst med band varje kväll), så det finns mycket att göra. Och till sist 

Detroit! Detroit har mycket att erbjuda som du aldrig kommer att stöta på någon 

annan stans. Det finns övergivna hus som man kan gå runt i och väldigt många bra 

museer. Bland annat finns Motown studion bevarad och de har ett fantastiskt 

konstmuseum, DIA. Se till att få någon från Michigan att ta med dig till Detroit, det 

blir ett minne för livet!   
 

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

hade glömt ställa in mitt kort så att det fungerade i USA. Men jag kom på det efter 

ett dygn i Chicago…trodde det va ute med mig ett tag där.  

 

25. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års utresande 

studenter kan ta del av din information? Givetvis!  

 

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. 

Det är helt klart häftigt att ha varit och jobbat i Foglers lab! Jag gillar Ann Arbor 

mycket också.  

 

Hittade ett gäng som höll på med ekologisk odling och drev ett frukost café på 

fredagarna. De har en fond där man kan spar och få ränta och samtidigt vä lja vilka 

projekt man vill att fonden ska lån ut pengar till. Åt dit på frukost en fredag och lär 

känna en hel drös med härliga människor! http://www.repastspresentandfuture.org/ 

http://www.repastspresentandfuture.org/

