
 
Reseberättelse 2014 

 

1. Namn:  
Keyvan Edrisi 
 
2. Program & inriktning på KTH:  
Kemivetenskap, Kemiteknik för energi och miljö 
 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 
 
4. Visum (J1 eller F1)?  
J1 
 
5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)?  
All kontakt skedde med Prof. Foglers assistent, Laura. Det jag behövde skicka in var 1. Bank 
statement (för att visa att jag hade tillräckligt med pengar enligt reglerna för J1-visum), 2. 
Kopia på mitt pass, 3. Ett formulär som heter DS2019. Allt detta mailades in till universitetet 
den 6:e mars. Den 15:e april fick jag mitt bearbetade DS2019 i brevlådan (dock fick jag en 
inskannad kopia mailad till mig den 7:e så att jag kunde boka tid hos ambassaden). Den 21:a 
april var jag på ambassaden och den 25:e fick jag mitt visum. 
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 
Jag jobbade från den 9:e juni till 15:e augusti, alltså 10 veckor. 
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 
Tiderna var flexibla. Jag brukade jobba cirka 7-8 h per dag. Den enda gången jag jobbade på 
helg var 3 timmar på en lördag. 
  
8. Ämnesområde för arbetet:  
De projekt som gruppen jobbar med handlar till stor del om transportfenomen och 
kolloidkemi. Gruppen undersöker hur deposition av diverse kemikalier i olje-pipelines 
uppkommer.  
 
9. Beskriv kort ditt projekt!  
När jag kom dit fick jag första veckan arbeta med att korrekturläsa och lösa exempel till en 
bok som heter ”Strategies for Creative Problem Solving”. Därefter jobbade jag tillsammans 
med studenter från Indien med att utveckla en Solution Manual till de kommande utgåvorna 
av Chemical Reaction Engineering böckerna (Elements och Essentials). Parallellt med detta 



jobbade med en doktorand med att undersöka hur olika fysikaliska egenskaper påverkar 
agglomerering av så kallade ”asphaltenes”. 
 
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 om kolloidkemi samt blivit bättre på att använda Matlab. Eftersom att 
jag jobbade med en doktorand fick jag även inblick i hur det är vilket är en bra erfarenhet att 
ha om man funderar på att doktorera.  
 
Jag kände att mina förkunskaper inom kemiteknik var tillräckliga.   
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
Professor Fogler var närvarande under sammanlagt 3 av 10 veckor eftersom att han är 
väldigt upptagen. Dock gick samarbetet bra. Han är väldigt tydlig med vad han vill att man 
ska göra och väldigt tillmötesgående; om man behöver fråga något är det bara att gå förbi 
hans kontor eller skicka ett mail. 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
Jag skaffade en försäkring på $100 per månad genom universitet. Denna försäkring är 
obligatorisk. Skaffade inte någon försäkring från Sverige. 
 
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 fick en lön på $1650 per månad, eller $9.5 per h. Dessa pengar räcker till boende och 
försäkring samt att det blir över.  
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
$1650 per månad. Man tvungen att ha ett amerikanskt bankkonto. UM har en egen bank 
som heter University of Michigan Credit Union. Att skaffa ett bankkonto där är väldigt enkelt 
– jag skaffade mitt första dagen på jobbet. 
 
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 ICC vilket är kooperativ, se http://www.icc.coop/index.php.  Jag bodde på 
North Campus (Escher house). Hyran var cirka $500 per månad och då ingår frukost och 
middag 5-6 dagar i veckan samt enklare luncher att ta med i matlåda. Maten lagades av en 
kock och höll mycket god kvalitet. Dock var man tvungen att jobba cirka 3 h varje vecka. Jag 
trivdes väldigt bra där - rekommenderas starkt. 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
All transport är gratis med UM-kortet. Mat och dryck samt kläder och elektronik är billigare 
än i Sverige. 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
Jag betalade 8500 kr och då ingick en enkelbiljett till SF där jag hade semester i en vecka 
innan jag åkte hem. 



 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
Gillar man tivoli så bör man besöka Cedar Point som ligger i Ohio. Jag åkte dit med en 
arrangerad tur via UM. Chicago ligger några timmars bussfärd från Ann Arbor vilket man 
absolut borde besöka. Det finns även gratisbussar till Detroit.  
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
 
 
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? 
Visst. 
 
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 
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