
 
 

Reseberättelse 2013 
 

1. Namn: Elias Friman 
 

2. Program & inriktning på KTH: Bioteknik – Medicinsk Bioteknologi 
 

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): University of Florida, Gainesville 
 

4. Visum (J1 eller F1)? J1 
 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? Jag skickade stämplat papper från banken som visade att jag hade tillgångar för den 

tiden jag var där, mitt CV och fyllde i ett formulär på universitets hemsida samt betalade 
$100 administrationsavgift. Mina kontakter svarade snabbt på mail och allt gick mycket 

smidigt. Sedan skickades mitt DS-2019 och jag kunde boka tid på ambassaden inom några 
veckor. 

 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 8 veckor. 27/5 till 19/7-2013. Jag valde 

datum och tid helt själv. 

 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? Valde i stort sett helt själv hur mycket jag ville jobba 

och hur engagerad jag ville vara. I snitt jobbade jag nog ca 9-17 varje dag, ibland sent på 
kvällen och ibland någon timme eller två på helgen. 

  
8. Ämnesområde för arbetet: Hydrolaser, mikrobiologi 

 
9. Beskriv kort ditt projekt! Jag jobbade med en Fullbright-doktorand från Colombia på ett 

relativt nytt projekt där syftet var att finna en specifik enzymatisk aktivitet av intresse i 
bakteriella målgener. Hon hade tidigare valt ut gener med bioinformatik utifrån en hypotes. 

Då jag anlände beställde vi primers och började klona E. coli och uttrycka protein. Mycket av 
arbetet var självständigt och jag hade möjligheten att genomföra alla steg från kloning till 

enzymatiska tester med hjälp från professorn och andra i labbet (alla är mycket trevliga och 
hjälpsamma!) Vi lyckades rena fram ett antal proteiner men tyvärr inte hitta den aktivitet vi 

eftersökte (vilket inte var så konstigt på en så kort tid).  
 

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?  



Även om många av de saker jag utförde var grundläggande var det otroligt lärorikt att jobba 
självständigt, under översikt av handledare och tillsammans med andra i labbet. Att kritiskt 

granska negativa resultat, planera sitt arbete och att få vara delaktig i labbverksamheten var 
värdefullt. Framförallt hade jag mycket roligt i arbetet och har lärt mig att ett labbjobb är 
otroligt annorlunda från laborationskurser på högskolan (läs: bättre). 
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
Samarbetet fungerade utmärkt. Dr. Gonzalez är mycket avslappnad och mån om att man ska 
trivas och lära sig. Han har ett högt anseende hos de anställda i labbet och han är ofta inne 
och pratar med sina studenter och följder deras projekt nära. Samarbetet med doktoranden 
jag jobbade med fungerade även det mycket bra och vi hade roligt när vi jobbade ihop. 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Jag tecknade försäkringen Pioneer 
Enriched från International Student Protection som var godkänd med univers itetet. 
http://www.intlstudentprotection.com/ Jag förlängde även min reseförsäkring med Folksam 
(utöver de 45 dagar som ingick i hemförsäkringen), men detta behövdes inte för skolan.  
 
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? Jag fick stipendie från 

CHUST och även från KTH/andra stiftelser (inte relaterade till utbytet). 
 
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? Jag mailade professorn och en administratör på skolan 
frågade om de kunde hjälpa mig. De skickade ut ett massmail och jag fick ett svar från en 
doktorand i departementet som hade ett ledigt rum över sommaren ($275 per månad 
inklusive allt, otroligt billigt). Jag trivdes mycket bra med detta. Hon var amerikan vilket 
gjorde att jag kunde lära känna staden bättre och få ett mycket större umgänge. Vi bilade 
också tillsammans till jobbet i stort sett varje dag vilket var bekvämt.  
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? Det är 
billigare, rätt avsevärt jämfört med Stockholm. Gainesville är en studentstad och det märks i 

utbudet och priserna. Bussarna är gratis och maten är billig på de flesta ställen. Att gå ut är 
ofta inte heller speciellt dyrt. Inträden är ovanliga och en öl kostar sällan mer än $4-5 (det är 

nästan gratis med drinkar om man går till rätt ställen, eller kanske fel…) 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 7500kr för ombokningsbar biljett till 
Gainesville och hem från Miami (på KILROY’s hemsida, ringer man dem är det dyrare.) 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Gainesville har begränsade sevärdheter så jag 
rekommenderar att fokusera på umgänget. Utelivet består av Midtown (yngre och billigare) 
och Downtown (lite finare men fortfarande billigt) och är roligt men ingenting speciellt.  Det 
finns en sjö med bl.a. kajakuthyrning som studentkåren anordnar vilken ligger en bit från 
campus. Annars finns närliggande städer på kusten (Cedar Key, St. Augustine) dit man kan 

bila över dagen/spendera en natt.  

http://www.intlstudentprotection.com/


20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
Hela upplevelsen var förvånansvärt problemfri. 

 
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) 
 
Jag kan varmt rekommendera Dr. Gonzalez och Dr. Lorcas labb (det är två  i stort sett 
sammansatta labb). Stämningen är vänlig och ofta skämtsam men samtidigt är arbetet som 
fortgår seröst och det finns mycket kunskap att hämta. Alla är otroligt hjälpsamma och de 
som jobbade i labbet hittade ofta på saker efter jobbet eller på helgerna. 
 
I övrigt rekommenderar jag starkt att bo med en roommate. Det var roligt och mycket 
förmånligt att bo med någon som kände folk och kunde hjälpa till genom att ha bil. Det går 
att ta sig runt utan bil, och bussystemet är välfungerande. Att handla mat eller göra saker 
kräver dock nästan bil (vilket är synd). 
 

Efter mitt arbete reste jag i två veckor, delvis själv och delvis med sällskap. Det finns många 
små städer runt kusten som är trevliga. Exempelvis kan jag rekommendera Cape Coral 
(Sanibel Island) och Vero Beach. Jag var även i Key West vilket var trevligt men möjligtvis en 
aning överskattat med tanke på hur långt bort det ligger och vad det kostar. Miami Beach är 
ju självklart trevligt om man gillar att gå ut och ligga på stranden med turister! 
 
 


