
 
 

Reseberättelse 2012 
 

1. Namn: Nikola Popara 
2. Program & inriktning på KTH: M.Sc. Chemical Engineering, Energy and Environment 

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): University of Michigan, Ann Arbor, MI  
4. Visum (J1 eller F1)? J-1 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? Så fort jag blev antagen till University of Michigan sökte jag kontakt med professorn 

och hans assistent för mer information och visum ansökningsproceduren. Jag fick ett DS-
2019 formulär som är ett J-1 Exchange Visitor Information Form. Jag behövde skicka ett 

bankutdrag från min bank med en stämpel från banken som verifierar att jag har en viss 
summa på kontot för att få studera på universitetet. I samband med DS-2019 formuläret 

behövde jag även scanna och faxa en bild på mitt pass. Det var väldigt mycket väntetid 
mellan alla steg och jag fick mitt visum två veckor innan jag skulle åka.  

6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): Jag jobbade ca 11 veckor, från 04/06/2012 
till 17/08/2012. 

7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? Jag arbetade i snitt över 12h/dag. Arbetet hade ett 
väldigt högt tempo men det var också väldigt flexibelt så länge som man fick saker gjorda. En 

vanlig dag var utformad så att jag började klockan nio på morgonen och arbetade fram till 

sjutiden på kvällen, därefter fortsatte jag att arbeta ett par timmar till midnatt, antingen 
hemifrån, på ett bibliotek eller på ett café. Jag jobbade även några timmar varje helg.   

8. Ämnesområde: Flow and Reaction in Porus Media, och Strategies for Creative Problem 
Solvning. Gruppens forskning ägnar stor del åt att undersöka hur komplexa molekyler i råolja 

beter sig när råoljan pumpas upp ur havsbotten och transporteras genom rör till kusten.  
9. Beskriv kort ditt projekt! Jag hade väldigt många projekt under min praktik. Under min 

första vecka fick jag läsa ikapp all forskning som var aktuell  för att förstå vad gruppen jobbar 
med och jag fick dessutom påbörja små laborationer, som att bestämma asphaltene-halten 

(komplex molekyl) i Cedar Hill råolja. Efter de introducerande laborationerna fick jag jobba 
som forskningsassistent åt en före detta medlem och post-doc. i Fogler’s forskningsgrupp, 

Professor Michael Senra. Vi jobbade med en annan komplex molekyl  än aspheltenes, 
nämligen waxes. Vi undersökte hur snabbt dessa wax-molekyler stelnar under konstant 

kylning och hur denna grad påverkas i närvaro av polydispers wax i blandningen. Utöver 
mina forskningsprojekt så gick mitt arbete till största del ut på att skapa, utveckla och ersätta 

nya exempel till Dr. Fogler’s tredje utgåva av boken Strategies for Creative Problem Solving 
(SCPS) som ska publiceras senare i år. Jag skrev över 20 troubleshooting, problem-, potential 

problem-, situation appreasal och decision-analysis exempel och hemuppgifter. Jag 

redigerade och kommenterade även de första versionerna av kapitlen till tredje utgåvan 
tillsammans med den tredje författaren Benjamin Rizzo. Jag fick även i uppgift att 



sammanställa och organisera en databas server som innehöll gruppens tidigare forskning 
och projekt från 15 år tillbaka.  

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 lärde mig jättemycket under min tid i USA. Att få arbeta med en av de 
främsta forskningsgrupperna inom deras arbetsområde var otroligt. Jag har definitivt lärt 
mig att strukturera upp och att driva projekt på ett bättre sätt, samt att jobba i ett högre 
tempo och prestera under press. Genom att ha jobbat med boken (SCPS) på en avancerad 
nivå har jag lärt mig kritiskt granska, definiera och strategiskt tackla nya hinder och problem 
på ett helt nytt sätt.  

Ja, jag kände att mina förkunskaper inom kemiteknik och att arbeta i projektform 
räckte till för mitt forskningsprojekt. Vad gäller arbetet med boken hade jag inga som helst 
förkunskaper utom att ha köpte boken och läste igenom den från pärm till pärm innan jag 
åkte. Det var lite jobbigt i början för det kändes som om jag förväntades prestera lika bra 
som en expert inom området med flera års erfarenhet istället för en student på praktik för 
att lära sig. Jag kom dock snabbt in i det tack vare hårt arbete.  
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Dr. Fogler är 
väldigt upptagen och reser ständigt, men det går alltid att nås via mail.  Ibland tog det lite 
längre tid eftersom Dr. Fogler hade möten med sina sponsrande oljeföretag. Samarbetet 

fungerade väldigt bra dock var det väldigt mycket självständigt arbete.   
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Jag ordnade Folksam reseförsäkring (ca 
1400 kr) för resan men alla studenter som studerar på University of Michigan måste betala 
deras försäkringsplan, vilket Dr. Fogler gör åt en.  
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 hade sparat ett bra tag 
för resan, då jag velat åka tidigare år. Jag ansökte även om stipendier i början av maj. Jag fick 
Sveriges Ingenjörers kemi stipendium, Stenhagens fond, och resestipendiet från KTH. 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper  ordnas 
vid universitet för att få betalning? Ja, jag fick en månadslön på $1500 före skatt. Dessa 
avtal ingick i DS-2019 formuläret. Jag behövde öppna ett amerikanskt bankkonto där lönen 
skulle sättas in. 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? När jag skulle ordna boende var jag skeptisk till Craigslist. 
Jag surfade istället in på hemsidan couchsurfing.org där jag skapade ett konto och gick med 

Ann Arbor och University of Michigan grupper, där jag skrev ett inlägg angående min 
situation att jag är en student som letar boende över sommaren. Jag fick direkt massa 

andrahandserbjudanden av folk. Jag bodde i en etta med eget badrum och kök på 905 
Church Street, vilket är beläget på Central Campus. Jag betalde $386 per månad och trivdes 
väldigt bra i min lägenhet. 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? Priserna i 
USA är mycket lägre i jämförelse med Sverige. Allt från mat, shopping till transport och hyra. 
I Ann Arbor är alla bussar gratis förutom de vita som går utanför Ann Arbor, men med 
studentkortet som man får åker man även gratis på dem med.  
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? Ca 7000 kr. 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Ann Arbor är en jättemysig studentstad så någon 
turistattraktion är det inte direkt. Detroit är ett stenkast bort med direktbussar som tar inte 

mer än 40 min. Chicago är fyra timmar bort med buss eller tåg. Tyvärr åkte jag aldrig till 



varken Detroit eller Chicago, vilket jag ångrar, men jag tog istället en 11 timmars roadtrip 
med vänner från gruppen till New York, vilket var hur roligt som helst. Det var mitt första 

besök i New York och staden levde verkligen upp till mina förväntningar. Jag gjorde allt som 
en turist i New York förväntas att göra. Jag besökte alla sevärdheter, åkte Manhattan by sail 
och besökte en bar högst upp på en av skyskraporna med Empire State Building som vy. I 
Ann Arbor finns det väldigt många barer och pubar som brygger sina egna ölsorter med alla 
möjliga kombinationer. De mest populära barerna som brygger sin egen öl är Ashley’s och 
ABC. Generellt är priserna väldigt låga men under ”happy hour” blir de löjligt låga och vissa 
barer har speciella kampanjer varje dag, som till exempel på måndagar får du en martini för 
halva priset och på tisdagar en Corona för en dollar. Alla klubbar, barer eller caféer är öppna 
till senast två, därefter kan man alltid hitta ett amerikanskt houseparty om man inte vill gå 
hem. Efter en lång natt var det helt underbart att gå med gänget till  en av alla 
frukostrestauranger, där de serverade gigantiska äggomelettsportioner och amerikanska 
pannkakor med sirap.  
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: Jag 
var inte informerad om att banken hade, som säkerhetsåtgärd vid en eventuell stöld, en 
maxgräns för kortköp i andra stater. När jag tänkte handla för en summa över denna gräns i 
en annan stat spärrades därför kortet av säkerhetsskäl. Kortet förblev spärrat i tre dagar tills 
jag kunde ta kontakt med banken och förklara situationen.  

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 
Tips på att se hur det är i Ann Arbor är att se den mysiga filmen ”The Five-Year Engagement” 
som spelades in och hade officiell premiär i Ann Arbor strax in jag åkte.  
 


