
 

Reseberättelse 2011 

Namn: Fredric Johansson 

E-mail: fredricj@kth.se 
Program & inriktning på KTH: Bioteknik, industriell och miljöinriktad  
Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  Stanford, (San Francisco), Kalifornien 

Ansvarig professor (namn & e-mail): Elizabeth Sattely, sattely@stanford.edu 
Administrativ kontakt (namn & e-mail): Jeanette Cosby, cosby@stanford.edu 

Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): som ovan 

Handledare: (namn & e-mail): Elizabeth Sattely, Drew Klein apklein@stanford.edu 
Visum (J1 eller F1)?: J1 

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

etc.): 

Det tog ett tag att få kontakt med den som fixade det administrativa arbetet för att få mitt DS-
2019 då hon även har hand om Master och PhD ansökningar och därmed är väldigt upptagen. 
Jag skickade första mailet den 3/3 och fick en första riktig kontakt med henne den 14/3. Jag 

fick mitt DS-2019 i handen den 26/4 efter ett antal turer fram och tillbaka. Universitetet 
behövde: 

-Visiting Researcher Application Request (Fås av universitetet via Jeanette Cosby)  
-Kopia på passet 
-Kopia på betygen(tas från mina sidor, betygsutdrag) 

-Ett bevis på att du tagit en examen på universitetsnivå, Det du kan göra här är att gå till 
kansliet och be dem skriva ett intyg på att du tagit poäng motsvarande en 

kandidatexamen(bachelor’s degree) även om du inte fått den uttagen. Det gick snabbt att få 
efter att ha mailat och frågat My Lönn på kansliet. 
-Bankutdrag för att visa att jag har tillräckligt med pengar. I år $9835 

 
Jag fick en tid på ambassaden 2 veckor efter detta och hade sedan mitt Visum på posten dagen 

efter att jag var på ambassaden, den 13/5. 
 

Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 8 veckor, 20 juni-14 Augusti 

 
Arbetstider (antal h/dag, helger?): Väldigt varierande, jag var oftast där från kl09 till kl19, 

det hände att jag tvungen att gå till labbet en stund på helgen för att avsluta eller förbereda 
något experiment. 

 

Ämnesområde: Enzym expression och karatärisering. 
 

Beskriv kort ditt projekt! 

Jag fick mitt projekt fastställt först när jag träffade min professor första gången. Projektet jag i 
slutändan arbetade med var att försöka uttrycka ett växtenzym från Arabidopsis med okänd 

funktion. Via tidigare studier har det visats att mutanter som inte har enzymet inte bildar 
Camalexin, som är ett av de viktigaste försvarsmekanismerna mot mikrobiella attacker i 



Arabidopsis. Målet var därmed att försöka uttrycka enzymet för att sedan undersöka vilken 

funktion den hade, alltså om den var direkt eller indirekt kopplad till Camalexin produktionen. 
Projektet innebar mycket arbete både experimentellt för att få fram enzymet, men även en hel 

teoretiskt arbete för att göra strukturmodeller och undersöka enzymets teoretiska egenskaper 
och eventuella funktion.  

 

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? 

Det mest värdefulla nya som jag lärt mig under projektet är troligtvis hur man gör teoretiska 
3D strukturer från primärsekvensen och sedan göra en analysering av modellen för att 

teoretiskt bestämma möjliga substrat som sedan kunde testas i en experimentell enzymanalys. 
Jag har även lärt mig hur en mRNA extraktion från växtvävnad går till, praktisk design av 

DNA primers, hur man gör en ”old-school” restriction digest för att införa gener på plasmider, 
samt andra metoder för transformering av plasmider.  
I övrigt innebar det mycket PCR, DNA gel elektrofores, transformation och odling av 

bakterier, samt rening,SDS-PAGE analys och western blot av det producerade enzymet, vilket 
har inneburit att jag fått återlära mig metoder som jag kanske använt en gång tidigare och 

ibland metoder som jag inte använt själv. 
 

Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  

Samarbetet fungerade bra och då forskningsgruppen som jag arbetade med var ganska 
ny(bildades i Januari 2011) innebar det att jag ganska ofta arbetade direkt med min professor 

om det var någon metod som ingen annan i gruppen arbetat med förut. Ibland innebar det 
även att jag lärde min professor och övriga i gruppen någon ny metod som de inte använt 
förut. Det var oftast bra diskussioner om hur arbetet skulle framskrida på de möten vi hade 

varje vecka och även då hon var förbi labbet under veckorna.  
 

Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 

Gouda - Leva utomlands, 1900kr för 10 veckor 
 

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 18000kr från CHUST och 8000kr från Stenhagens fond(ansökan i mitten på februari). 
I övrigt finansiering från besparingar.  

 

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

universitet för att få betalning? 

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

du med arrangemanget? 

Andrahandsboende på campus i området Rains, det är ett vackert område även om själva 

lägenheten jag delade med en annan student inte var den fräschaste. Dålig ljudisolering och 
ventilation vilket gör att många har köpt fläktar som de använder under de varmaste dagarna. 
Lägenhetsannonsen var upplagd på Craigs list och det gick snabbt att få kontakt med den jag 

hyrde av. Hyran låg på $900/månaden vilket är dyrt, dock det jag lyckades få tag på innan jag 
åkte. Dock som min rumskompis sa: ”this is what you get for $900 in Palo Alto” och syftade 

till att det omkringliggande området rent bostadsmässigt sätt är ett av de dyraste områdena i 
Kalifornien. Andra boenden på campus är billigare(neråt $650/månaden) om du lyckas få tag i 



det. 

 
Den officiella hemsidan för andrahandsuthyrning 

(http://www.stanford.edu/dept/rde/shs/sublease/) är troligtvis den bästa sidan att leta på men 
kräver att du har skaffat ett SUNet ID.  Detta kan du skaffa dig när du får ditt Student ID 
number vilket du får när du skickat in alla papper till Universitet.  

En annan möjlighet att leta upp andrahandslägenheter på campus är att kolla på hemsidan 
SUPost där många lägger upp annonser. Sidan är dock inte så lätt att leta i och många svarar 

inte. Hur detaljerad beskrivningen av lägenheten är varierar väldigt mycket mellan olika 
annonsörer. 
Ett av de största problemen med att hyra på campus är att du är tvungen att hyra i andra hand 

och de flesta vill hyra ut för en längre tid än vad jag skulle vara där, vilket gjorde det svårt att 
hitta någon som var villig att hyra ut till sin lägenhet för perioden. 

 

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

Jag har inte vanan att köpa in mat så jag hade lite svårt att jämföra matpriserna, men det 

kändes som att det ibland var samma och ibland mycket lägre priser än i Sverige på matvaror. 
Att äta lunch ute var ofta billigare än i Sverige och ibland fick du så mycket att det räckte till 

middag också. Middagar ute kan dock gå på mer än i Sverige, men beror mycket på var du går 
någonstans. 
En bussbiljett för en enkelresa kunde gå på $2, och tågbiljett in till San Francisco går för 

närvarande på $13.50 och det tar runt en timme in. De har inget sammanhängande system för 
de olika transportsätten vilket gör att du ibland kan behöva betala flera gånger om du ex byter 

från tåg till tunnelbana eller buss. Inom Campus finns även Marguerite Shuttle som är 
gratisbuss som dock går med reducerad trafik och sträckning under sommaren.  

 

Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur?  

7000kr med Air Canada, bokad via Travelpartner 

 

Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? 

Sevärdheter  

Runt Stanford finns det ett antal Open Space områden öppna för allmänheten, exempelvis The 
Dish som är ett rekreationsområde 5 minuters cykelväg från campus och är populärt bland 

invånarna för en morgon eller kvällspromenad/träningsrunda. Det har en vacker utsikt över 
både Stanford, Palo Alto och ända ner till bukten. Dagsvandringar i olika andra områden är 
populärt i området och om du har möjlighet så se till att ta dig ut i några av dessa områden.  

 
San Francisco i sig är ett måste. Där finns mycket att se på som exempelvis Golden Gatebron 

och Chinatown mm. Kräver att du åker in på en helg då tåget (Caltrain) tar en timme in och de 
slutar gå tidigare än här. Det är även det enda bra sättet att ta sig in till SF. Det innebär att och 
du vill gå på klubb i SF krävs det att du tar in på hotell eller har någon med bil som kör in och 

tillbaka. 
 

I övrigt så ligger strandområdena Santa Cruz och Halfmoon Bay inom rimligt avstånd om 
man har tillgång till bil. Yosemite national park ligger 5 timmar bort men är väl värt ett besök 
om du får en långhelg eller innan du åker hem.  

 
 

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

- 

http://www.stanford.edu/dept/rde/shs/sublease/


 

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

studenter kan ta del av din information? 

Ja 

 

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 

 

Cykel: Är nästan ett måste när du är på Stanford. Stanfords campus är stort och med cykel går 
det snabbt att ta sig runt. Det är även praktiskt när du ska ta dig till tåget eller matbutikerna 
(om du inte lyckas få tillgång till bil). En del som hyr ut sina lägenheter lånar även ut sina 

cyklar annars finns det cyklar att hyra på Campus Bike shop, dock ganska dyrt, eller köpa en 
billig i butik eller begagnad och sälja vidare när du åker därifrån. Jag fick låna en cykel av en 

släkting som bor i närheten. 
 
Lunch på campus: Det finns ett antal ställen där du kan köpa lunch ex. Ike’s i Octagon, en 

grekisk restaurang gömd på Main Quad och ett antal ställen vid Tresidder Union(typ kårhuset 
fast större och med fler uteplatser). Det finns många fler och det lättaste är att höra med andra 

studenter. 
Restauranger utanför Campus: Det finns ganska många ställen på California Avenue, 
University Avenue och Town and Country Village.  

 
Matbutiker: Billigaste ställena är Trader Joe’s (härlig butik) och Safeway(ligger längre bort 

men med större sortiment, skaffa Safeway card för att få det lite billigare). Varierar vilken 
som är billigast beroende på vad du letar efter. 
 

 


