
 
Reseberättelse 2014 

 

1. Namn:  
Allan Starkholm 
2. Program & inriktning på KTH:  
Kemivetenskap, Molekylär Vetenskap och Teknik 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  
University of Miami, Miami, Florida 
 
4. Visum (J1 eller F1)?  
J1 
 
5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)?  
Man fick ett formulär från den administrativt ansvarige på kemiavdelningen i University of 
Miami. Denna skulle fyllas i (Inte så mycket att fylla i dock) och skickas till henne via email 
tillsammans med en kopia av ditt pass, en kopia av ett bank statement från din bank som 
säger att du minst har 2284 USD per månad under din period där och en kopia av ditt CV. 
Det gick bra att scanna in och maila. Efter detta så bearbetas ditt DS-2019 dokument som 
man behöver till ambassaden. Det tog ca 14 arbetsdagar innan dokumentet var färdigt. Ska 
sägas att jag började proceduren i slutet av februari genom att skicka in ovanstående 
dokument. Ditt DS-2019 skickas via FedEx till dig tillsammans med ett admission letter och 
annan information. 
 
Efter att du fått DS-2019 behöver du fylla i ett online formulär på ambassadens hemsida som 
tar ca 2 timmar. I samband med detta så betalas visumavgifter och annat. När du slutfört 
detta så kan du boka tid med ambassaden. Slutförde mitt formulär i slutet av mars och fick 
tid den 15e april. Det tog två dagar innan jag fick mitt visum i brevlådan.    
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 
10 veckor, Mellan 9/6/14-11/8/14 
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 
Var inga bestämda arbetstider, men man förväntades arbeta mycket. Jag arbetade nästan 
varje dag (inklusive helger) från juli och framåt. Mestadels beroende på att apparaturen som 
jag använde inte ville hjälpa mig. Någon form av data förväntades i princip hela tiden, ibland 
även över helger. En rimlig arbetstid inkluderade åtta timmar minst. Folk började arbeta runt 
09.00-09.30. 
  
8. Ämnesområde för arbetet:  
Fysikalisk organisk kemi 



 
9. Beskriv kort ditt projekt!  
Mitt arbete handlade om att studera aggregation av en förening som är en så kallad ”donor” 
i ett ”donor-acceptor” system som i teorin kan användas i solceller. Aggregering av systemet 
gör att materialet kan generera ström i slutändan. Denna molekyl, ska väl tilläggas, är ett 
derivat av en donormolekyl som kunde aggregera. Denna hade lite andra möjligheter och 
egenskaper och man behövde veta om den var kapabel till aggregering. Studien gjordes med 
Dynamic Light Scattering (DLS) som genererar information om partikelstorlek. I början var 
jag tvungen att läsa på om DLS, i och med att ingen i gruppen hade använt sig av det tidigare, 
och förstå teorin innan jag kunde gå vidare med att göra olika experiment för att undersöka 
vad som händer med partikelstorlekarna då man varierar temperaturen bl.a. I slutet av 
perioden presenterades allting för gruppen.  
 
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?  
Förkunskaperna var absolut tillräckliga trots att jag fick göra något som jag aldrig riktigt gjort 
tidigare. Det nya jag lärde mig handlade mest om den analytiska metoden jag använde mig 
av, dvs. teori och praktik kring Dynamic Light Scattering. Fick även bra tips och råd kring 
presentation av resultat och vad som bör vara med och inte. 
 
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
Det fungerade okej, blev inte så mycket diskussioner utan man gjorde det man blev tillsagd 
att göra. Hade önskat lite mer interaktion och en djupare diskussion med min handledare.  
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
I min hemförsäkring ingick 60 försäkringsdagar utomlands så jag var tvungen att betala lite 
extra för ca 20 dagar 
 
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? 
Framförallt egna besparingar men jag fick även stipendium från KTH/CHUST och även 
Stenhagens fond. Denna söktes i mitten av mars och gjordes via Sveriges Ingenjörers 
hemsida. 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
Nej platsen var inte betald 
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? 
Till en början så bodde jag på ett mindre studentkomplex med fina rum. Delade en mindre 
lägenhet med en advokatpraktikant. Hade ett rum på nedervåningen och hyran låg på 800 
USD, inklusive El och Wifi. Det funkade rätt bra och det var väldigt nära campus vilket är 
viktigt då Miami är stort och universitetet ligger lite söder om de centrala delarna. Hittade 
rummet via en hemsida där University of Miamistudenter annonserar ut sina rum. 
 



Tror det var via denna länk jag hittade rummet: 
http://www.miami.edu/sa/index.php/residential_life 
En annan bra länk är: 
http://miami.uloop.com/housing/ 
 
De sista två veckorna bodde jag hos en kompis från labbet som skulle iväg på semester. 
Betalade ingen där. 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Skillnaden är inte så stor. Men att äta ute är mycket billigare. Prisnivåerna på mataffärer är 
snarlikt, lite billigare. Kollektivtrafik är billigare. Generellt så är det bra billigare än Sverige 
när det kommer till mat ute, kläder, klubbar mm. 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
Ca 6500. Bokades i början av mars. 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
Miami är en ganska så historielös stad så man ska inte förvänta sig att se många historiska 
platser eller någon rikt kulturliv. Finns ingen speciell tradition eller märkvärdig matkultur 
heller. Däremot så är staden starkt präglad av sydamerikansk kultur så är det något man bör 
uppleva så är det den typen av kultur och mat. Framförallt så finns det starka influenser från 
Puerto Rico, Kuba, Colombia och Ecuador. Kubanskt kaffe är väl ett hett tips. Kring de 
centrala delarna av Miami så finns det olika latin/centralamerikanska kvarter som kan vara 
värda att besöka. 
 
Wynwood är ett fint kvarter som blev utsedd till nionde coolaste kvarter i världen av någon 
prestigefylld tidning. Annars så är South Beach trevligt att besöka, det är ofta mycket folk där 
så det ska man vara medveten om (helger i synnerhet). Crandon Park/beach är betydligt 
glesare men väldigt fint och trevligt och lugnare så det kan vara värt att dra dit om man vill 
sola och ta det lugnt. 
Everglades är också en av de få sakerna man måste göra. Mitt besök där resulterade i ett 
stort fiasko, otroligt varmt var det samtidigt som vi inte såg något. Alligatorerna är 
huvudattraktionen, vi fick bara en snabb skymt av en alligator. Key West besökte jag aldrig 
heller men det finns tydligen inte så mycket att göra där men det är fint och soft att bara 
vara där en helg.  
 
Jag åkte aldrig till Orlando och Disneyland vilket många rekommenderade så det är något 
man kan göra, det är inte så långt dit om man har bil. 
 
Tipset är att lära känna folk på labbet eller något som framförallt är villig att hänga med på 
grejer och som gärna har bil. Det är svårt att göra grejer i Miami utan bil.  
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
Nej jag stötte inte på några problem 
 
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 

http://www.miami.edu/sa/index.php/residential_life
http://miami.uloop.com/housing/


 
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) 
 
 
 
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

