
 
Reseberättelse 2014 

 

1. Namn: Konstantin Carlberg  
 
2. Program & inriktning på KTH: Bioteknik - Mastersprogrammet i medicinsk bioteknologi 
 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): University of Florida, Gainesville, Florida 
 
4. Visum (J1 eller F1)?  
 
J1 
 
5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)?  
 
Universitetet i USA skickade ut en del dokument som skulle fyllas i och lite andra saker 
som skulle göras, som att t.ex. skicka intyg om ens finansiering under vistelsen.  
DS-2019 formuläret är ett av dokumenten man fyller i. När allt pappersarbete med skolan 
är klart så kan man fylla i DS-160 formuläret på USA:s ambassads hemsida. Efter detta så 
kan man boka tid för intervju i ambassaden. Man betalar dels för J-1 visumet (runt 1000 
spänn) och även en summa till universitetet på 700 kronor.  
Allt detta tog ungefär tre månader, sporadiskt arbete.   
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 
 
Projektet varade från 4:e juni till och med 13:e augusti dvs. i 10 veckor.  
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 
 
Jag hade helt fria arbetstider. Eftersom jag är en rutinlös människa så kunde jag ibland 
köra tidiga morgnar, ibland dyka upp på eftermiddagen (oftast lutade det åt det senare). 
Ett fåtal ggr var jag kvar nästan till midnatt och några gånger åkte jag hem vid lunchtid.  
Jag snittade säkert 6 timmar per dag. Jag jobbade ingen helg.  
  
8. Ämnesområde för arbetet:  
 
Mikrobiologi, fast med mest inslag av genetik och molekylärbiologi.  
 
 
 
 



9. Beskriv kort ditt projekt!  
 
I Florida så har apelsinträden blivit infekterade av en bakterie som orsakar den så kallade 
”citrus greening disease”. Vi kan kalla det citruspesten på svenska. Bakterien som orsakar 
detta heter Candidatus Liberibacter och är ursprungligen från Asien. Den har blivit 
undersökt med PCR så man har ganska bra koll på vilka proteiner den uttrycker.  
I labbet så studerades flera olika proteiner vitala för bakteriens överlevnad, jag vart 
tilldelad LdtP som är involverad i cellens ”ombyggnad” (remodeling) av cellväggen.  
Så vi odlade upp proteinet i E.coli, därefter så renade vi proteinet och slutligen så skulle jag 
testa 10 000 kemikalier för att hitta potentiella inhibitorer för proteinet. Detta skedde då 
genom så kallad ”thermal melting” i en PCR-maskin där principen är att goda inhibitorer 
binder starkt till proteinet och därmed gör den mer tålig mot högre temperaturer, vilket 
man sedan kan avläsa i kurvor och med lite andra program med färdiginlagda algoritmer 
etc.  
 
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?  
 
Jag har lärt mig en del praktiska saker och blivit mer rutinerad i laborativt arbete.  
Några nya banbrytande teoretiska kunskaper kan jag inte påstå att jag fick, med andra ord 
så tycker jag mina förkunskaper var tillräckliga, med råge.  
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
 
Både min professor och min handledare var jättehjälpsamma! Så samarbetet fungerade 
utmärkt. Labbet är som helhet rätt avslappnat med människorna och man trivs bra med 
att jobba där.  
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
 
Jag köpte International Student Protections mountaineer plan som ska uppfylla kraven, 
det kostade runt 230 dollar om jag inte minns fel, vilket är ca 1600 kr. Tanken var att jag 
skulle försäkra mig mot stöld och brand och sådant som vissa tidigare studenter gjorde 
men jag glömde bort det. Kan rekommendera att nästa års CHUST:are kollar upp sådant 
lite noggrannare.  
 
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? 
 
Privat främst, sen fick jag ett stipendium av CHUST. Det enda som behövdes göras för 
CHUST-stipendiet var att fylla i ens bankuppgifter på en blankett.  
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas vid 
universitet för att få betalning? 
 
Det var en obetald plats. 
 



15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur trivdes 
du med arrangemanget? 
 
Jag bodde i ett komplex som hette Tivoli apartments. Jag hade sett i en tidigare 
reseberättelse att det var bra så jag mailade bara dem och fick snabbt napp. Hyran låg på 
320 dollar i månaden exklusive ”utilities” som brukade vara extra 70 dollar ungefär.  
Jag trivdes inte med boendet, endast plastmöbler och en madrass på golvet vars 
stålfjädrar trycktes in mellan ryggkotorna när man låg på den. Poolen i komplexet hade typ 
grönt bottenslam och en massa insekter flytandes runt på ytan och på toppen av allt så var 
min ena roommate värsta bitchen. Lyckligtvis så var min andra roommate världens 
trevligaste så det kompenserade upp allt negativt med Tivoli apartments.  
Bo inte där är mitt tips helt enkelt. Royal villages där Maja bodde är mycket bättre.  
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
 
Jag var inte så noggrann med att kolla priserna men generellt sett så känns det mesta 
billigare i USA. Vi åkte buss gratis med vårt Gator1-kort som man får av universitetet.  
Vi hyrde bil rätt ofta, det är också billigare i USA, bensinen är också mycket billigare.  
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
 
7012 kr. 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
 
Jag skulle kunna skriva en hel bok om detta. Det finns extremt mycket att göra och vi hann 
inte ens med hälften av det vi ville. Våga hyr bil och res till andra ställen är mitt tips om ni 
inte har andra möjligheter att ta er runt. Miami, Key West, Siesta beach, Clearwater beach, 
Cedar Key, Saint Augustine, Kennedy space center är några av de platser vi besökte.  
De olika källorna (springs), Atlanta, Tarpon springs, Jacksonville, Everglades och träffa Lars 
Andersson (the local alligator hunter) är andra ställen och saker som lokalbefolkningen 
tipsade om men som vi olyckligtvis inte hann med.   
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
 
Jag tycker allt flöt på rätt bra. Skulle säga att USA är ett rätt enkelt land att leva i.  
 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida (kongligkemi.se/chust) 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) 
 
Tipset är att bara göra det! Ett plus kan vara att åka med en kompis, alltså välja ett ställe 
med två platser. Det gör hela grejen betydligt lättare och roligare. Sen kan det vara värt att 



ha en cykel så man kan ta sig runt lite lättare i staden. Folket är genuint trevliga och många 
kommer vilja umgås och hitta på saker på fritiden.  
Så haka på dem, ni kommer ha kul!  
 
Om någon som läser detta har några konkreta frågor om Florida och Gainesville så tveka 
inte att maila mig på koncar@kth.se.  
 
Tack så mycket för du tog din tid och fyllde i blanketten! 
Döp dokumentet enligt: Universitet – Ditt Namn, och skicka till chust@k.kth.se  
 
Med vänlig hälsning, 
CHUST-kommittén 2013/14 
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