
 
Reseberättelse 2014 

 

1. Namn: Maja Marklund 
 
2. Program & inriktning på KTH: Medicinsk bioteknik 
 
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.)?  
Jag började med att skicka akademisk bakgrund, bevis på att jag hade tillräckligt med pengar, 

CV, signerat invitation letter, kopia på pass samt betala en avgift på 100 dollar till 

universitetet. Efter det skickade dem DS-2019 samt SEVIS-avgiftsinstruktioner till mig vilket 

behövdes innan jag kunde boka tid på Amerikanska ambassaden. Jag behövde även beställa 

ett personbevis “120-Alla relationer” från skatteverket och ordna en visumbild och 

reseförsäkring innan ambassadmötet. Hela processen tog lång tid, främst att få dokumenten 

från universitetet, så börja direkt.    

 
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 10 veckor (3 juni-13 augusti 
 
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? I snitt kanske mellan 8.30-16.30.  
 
  
8. Ämnesområde för arbetet: Mikrobiologi/genetik 
 
 
9. Beskriv kort ditt projekt!  
Projektet gick ut på att undersöka ett enzym som finns i den icke-odlingsbara bakterien 
Candidatus Liberibacter asiaticus som orsakar Huanglongbing disease (Citrus greening 
disease), med syfte att hitta ett sätt att inhibera enzymet och på så sätt stoppa bakterien. 
Jag fick jobba bl.a. med proteinrening, RNA-extraktion, gelelektrofores, bioinformatik, PCR, 
site directed mutagenesis och isothermal titration calorimetry (för att kolla affiniteten 
mellan olika kemikalier och enzymet.  



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 mycket nytt rent laborativt och det var dessutom spännande och givande att 
jobba forskningsinriktat. Mina förkunskaper var tillräckliga.  
 
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Ja, min 
professor var väldigt duktig och trevlig och oftast på plats på labbet. Jag hade ingen specifik 
handledare men alla på labbet var väldigt hjälpsamma och duktiga.  
 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Gouda reseförsäkring ”Leva 
utomlands”/”Work and study abroad”, 2154 kronor. 
 
 
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? CHUST-stipendiet på $2892, 
samt egna besparingar.  
 
 
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 bodde på studentkomplexet Royal Village i en 4-
rummare men endast en annan tjej bodde där under sommaren. Jag hittade boendet via 
Craigslist och trivdes jättebra där. Det tog ca 20 minuter att promenera till labbet (man 
kunde även ta buss). Royal Village är väldigt fräscht och bra skött har två fina poolområden 
samt ett bra gym. Jag betalade 6400 mellan 3 juni och 1 augusti då min hyrestid gick ut. 
Resterande två veckor bodde jag med två andra (som också hade praktik på UF) på Tivoli 
Apartments, men det stället rekommenderar jag inte; poolen var väldigt smutsig, det låg rätt 
avlägset och kändes rätt sketet överlag.  
 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? Överlag 
var det mesta billigare men mat ligger nog på ungefär samma nivå som här. Man fick åka 
gratis buss i hela Gainesville med Gator-1-kortet som man fick som anställd på universitetet. 
Bensinen är väldigt billig.  
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
Jag betalade 6912 kr tur och retur (till Gainesville och hem från New York).  
 



19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Florida Museum of Natural History, University 
of Florida Bat House, åka till de kalla källorna och paddla kajak (finns flera i Gainesvilles 
omnejd). Nattlivet för de yngre ligger i Midtown på University Ave och för de lite äldre i 
Downtown.  

 
 
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: Inga 
problem uppstod.  
 
 
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). Jag och 
två till hyrde bil flera av helgerna och åkte runt i Florida. Vi åkte till Miami, Key West, 
Kennedy Space Center, Orlando, St Augustine (har bla. alligatorfarm samt strand), Cedar Key, 
Siesta Key beach och Clear Water beach.  
 
 
 
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 

mailto:chust@k.kth.se

