
 
 

Reseberättelse 2012 
 

 
1. Namn:  

Magnus Larsson 
 

2. Program & inriktning på KTH:  
Kemivetenskap / Chemical Engineering for Energy and the Environment 

 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): 

New York University (NYU), New York, New York  
 

4. Visum (J1 eller F1)? 
F1 

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

etc.)? 
 

Skickade första mailet till min administrativa kontakt på universitetet i början av mars. 

Inledningsvis gick det synnerligen segt att få nödvändiga dokument, men till slut ordnade det 
dock sig så länge som man låg på lite och direkt ringde upp.  

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

10 veckor (5/6-15/8).  
 

7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 
Siktade hela tiden på att jobba 09:00-18:00, Mån-Fre. Vissa dagar blev det dock att jag gick 

hem avsevärt senare och vid några tillfällen jobbade jag även helg. Viktigt att påpeka är dock 
att ingen någonsin tvingade mig att jobba övertid, utan att det snarare rörde sig om eget 

intresse. Det hela blir vad man själv gör det till.  
 

8. Ämnesområde:  
Organisk kemi 

 
9. Beskriv kort ditt projekt! 

Syntetiserade av en s.k. syntetisk lektin med förmåga att tjäna som receptor för 

sockermolekyler på cellytor.  
 

  



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? 
Känner mig  synnerligen säker på de allra flesta mest grundläggande praktiska laborativa 
momenten.  Är även numera bekväm med att självständigt ta fram och analysera NMR-
spektra. Förkunskaperna var tillräckliga.  
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? 
Samarbetet fungerade mycket bra. Professorn var själv förbi minst en gång per dag och 
frågade hur det gick samtidigt som jag fick förklara vad jag höll på med. Min handledare (en 
doktorand) var mycket hjälpsam och ställde alltid upp för att svara på frågor av både praktisk 
och teoretisk karaktär.  
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
Standard-reseförsäkring genom Länsförsäkringar. Ca SEK 1400. 
 
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? 
Egna besparingar. CHUST-stipendium (ansökte via CHUST-kommittén). Stipendium från 

KTH:s allmänna stipendiefond (ansökan inlämnad till KTH registrator). Ett tips är att vara ute i 
god tid med ansökan! 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
Nej. 
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? 
Boendet anordnades genom universitetet. Bodde större delen av tiden på ett 
studentboende i närheten av 14th Street, Union Square (Palladium). De sista två veckorna 
flyttades jag, av praktiska skäl, till en lägenhet tillhörandes forskningsgruppen, som jag 
jobbade för, alldeles i närheten av labbet. 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 

Mat- och transportkostnader var i klass med dem hemma i Sverige. Kläder är avsevärt 
billigare, så det kan vara bra att ha lite extra plats i bagaget för eventuella klipp. Att äta ut är 

även det något mera prisvärt. 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
Ca. SEK 5200 (Delta Airlines, bokat februari).   
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
Metropolitan museum of art, Museum of Natural History, Intrepid Air and Space museum, 
The Cloisters (en bit bort från stadsvimlet), Coney Island + Little Odessa, gratisfärja till Staten 
Island med perfekt utsikt över Frihetsgudinnan, gospel i Harlem, besök på Jazzklubb (t.ex. 
Apollo Club), dagsutflykt till Washington, besök på Six Flags i antingen New Jersey eller 

utanför Washington, picknick i Central Park, besök på någon musikal på Broadway, besök på 



någon IMAX-biograf, en öl på någon av de otaliga pubbarna i Alphabet City, dimsum i 
Chinatown (The Golden Unicorn rekommenderas), shopping på Macy’s mm.  

  
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: 
Hade inledningsvis problem med att få nödvändigt dokument för visumansökan (I-20) mig 
tillskickade. Erhöll dock slutligen detsamma efter att ha övergått från att maila min 
administrativa kontakt på NYU till att ringa. Var även uppmärksam på att man som regel 
måste ”registrera sig” efter sin ankomst till universitet för att det inte ska bli något krångel 
med visumet. Prata med den administrativa kontakten eller gå direkt till OISS (Office for 
International Students and Scholars) efter att du anlänt så hjälper de dig att göra nödvändiga 
administrativa manövrer.   
 
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 
Några allmänna tips:  

1. Var ute i god tid med ansökningar för visum och stipendier.  
2. Se inte bara vistelsen på universitetet som ett sätt att finslipa praktiska labbfärdigheter, 
utan också som ett sätt att känna på hur vetenskap bedrivs, diskutera med och lära av övriga 
doktorander samt som ett sätt att knyta värdefulla kontakter!  
3. Ha kul! Se verkligen till att ta vara på vistelsen i NYC för att hitta på lite roliga saker på 
fritiden vid sidan av allt laborativt arbete.  
4. Skaffa dig ett konto på Couch Surfing. Träffade själv härigenom mycket trevligt folk i NYC 
under hela sommaren.  
 


