
 
 

Reseberättelse 2012 
 

1. Namn: Keyvan Elhami 
 

2. Program & inriktning på KTH: Bioteknik med inriktning 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 var tvungen att fylla i ett formulär (DS-2019) som jag skickade till universitetet som 

även ville ha försäkringspapper och bevis på att jag kommer klara mig ekonomiskt i USA. Det 
tog ca 4-5 veckor innan jag fick papprena, från universitetet, som behövdes för att boka tid 

med ambassaden.  
 

6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 8 veckor, 17.e Juni-17.e Aug 
 

7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? Jag var i labbet ungefär 9-16 måndag till fredag. Vissa 

dagar blev längre, vissa kortare. Behövde endast komma in ett par timmar någon helg.
  

8. Ämnesområde: Proteinrening  
 

9. Beskriv kort ditt projekt: Projektet gick ut på att rena fram ett receptorprotein som heter 
Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR). Problemet var att proteinet var icke lösligt och bildade 

inklusionskroppar. Två olika strategier användes för att få AhR, det ena var att återvika 
(refold) proteinet från inklusionskroppar och det andra var att klona AhR med ett SUMO 

protein som, enligt andra redan skrivna artiklar, skulle göra proteinet mer lösligt.  Jag 
lyckades få lösligt AhR från inklusionskropparna, men hann inte rena fram 100% rent AhR.  

 
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?  Den teori man tidigare läst i de olika kurserna, som t.ex. plasmidextraktion 

och PCR, kunde man nu praktiskt utföra på labbet. Jag kände att jag kunde teorin bakom det 
mesta, men att det tog ett tag att lära sig och vänja sig med de metoder och ”kit” som man 

skulle använda under labbet, då jag tidigare aldrig arbetat i ett forskningslabb.  

 



Jag har lärt mig väldigt mycket från labbet så som att använda olika metoder och teorin 
bakom dessa: Western Blot, SDS-PAGE, affinitetskromatografi, kloning, designa primers, 

french press m.m. Jag kände även att mina tidigare förkunskaper var tillräckliga.  
  
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Samarbetet 
med professorn och handledaren fungerade utmärkt. De båda var väldigt kunniga inom 
området och hjälpte till väldigt mycket. När handledaren var upptagen så hjälpte professorn 
mig och vice versa. Professorn var på labbet varje dag och hjälpte till, till skillnad ifrån andra 
professorer i andra lab. Professorn var väldigt vänligt och man kände mer en vänskaplig 
relation än en vanlig ”professor-student” relation. Även de andra doktoranderna i labbet var 
hjälpsamma och vänliga. 
  
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Jag förlängde min 45-dagars reseförsäkring 
som jag har genom Folksam. Det kostade ca 1200 kr. 
 
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 sparade pengar 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 

vid universitet för att få betalning? Platsen var ej betald. 
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? Det var svårt att hitta andrahandsboende som man kunde 
hyra fram till mitten av augusti, då stunderna kom tillbaka i början av augusti. Men jag 
lyckades hitta ett boende för ca 350$/mån (från Craiglist) i en lägenhet med fyra rum och 
gemensamt kök. Jag bodde där med en tjej som var i sitt rum oftast. Med andra ord kändes 
det som att jag hade hela lägenheten för mig själv. Lägenheten var inte den fräschaste, men 
det var värt priset. Jag rekommenderar att bo ganska nära en livsmedelsbutik, då bussarna 
inte går jätteofta under sommaren och att det kanske inte är så roligt att ta långa 
promenader i 35 graders värme med matkassar.  
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? Kött, 
dricka och snabbmat var mycket billigare än Sverige. Frukt och grönsaker var dyrare än 
Sverige. I slutändan kostade det lika mycket för mig i USA som i Sverige. Transport med buss 

var gratis i och med studentkortet man får. 
 

17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? Ca 8000 kr 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Gainesville är en typisk studentstad. Det finns 
många bra och billiga uteställen för studenter längst ”University Avenue”. Även i Downtown 
finns det mysiga och fina restauranger. Söder om Universitet finns det två museer, Harn 
museum of Art och Butterfly Rainforest at the Florida museum of Natural History, som jag 
rekommenderar.  
 
Har man bil, kan man även ta sig till en sjö söder om Gainesville där man kan hyra kajak 
gratis med sitt studentkort. Runt Gainesville (ca 1 h med bil) finns det olika vattenkällor 



(”Springs” på engelska) som jag också rekommenderar. Jag åkte dit med vänner som hade bil 
och hyrde aldrig bil och därför vet jag inte hur mycket det kostar att hyra bil.   

 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: Inga 
speciella problem uppstod. Det var endast visumet som tog lång tid från amerikanska 
ambassaden och fixa. 
 
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 
Efter praktiken åkte jag runt med en vän till Miami, Orlando och Key West under 3 veckor, 
vilket jag starkt rekommenderar (om ekonomin tillåter). Key West är USA:s sydligaste stad 
och väldigt vacker. I Orlando finns Universal Studios, bra shopping och en mysig Downtown. I 
Miami finns nästan allting, Miami Beach, en stor Downtown, shopping m.m.   
 
Fråga gärna CHUST om min mailadress för frågor.  
 

 


