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Aktiviteter under mottagningen 
Röd text avser ändringar som tillkom i sista minuten på grund av väder eller oförutsedda 
händelser, och därför skiljer sig från versionen vi bestämde med Susanne innan 
mottagningen. 

Datum Tid Exakt tid Beskrivning Lokal 

To 8/8 10:00-17:00   Genrep 
De teatrala momenten repeteras. 

F2 

Lö 10/8 16:00-18:30   Kick-off Info, extra 
fadderutbildning 
Faddrar får extra information. 

F2 

          

Sö 11/8 12:00-15:00   Tjejlunch för nyantagna+faddrar Kröken 

          

Må 
12/8 

10:00-12:45   Obligatoriskt upprop och 
introföreläsning 1 

Sing-Sing/F2 

    10:00 Avprickning mot listor Sing-Sing 

    11:00 Välkommen, 
Programansvarig+svl Teknisk 
fysik 

F2 

    11:15 Välkommen, F-ordf   

    11:25 Presentation fadderiet – alla 
faddrar 

  

    11:50 Paus   

    12:00-12:45 Inspirationsföreläsning, Nina 
Cyrén 

  

  12:45 - 13:45   Mottagningen bjuder på Lunch Kemigården 

  14:00 – 15:00   Matte-KS (skrivtid 60 minuter) Q31, Q33, Q34 

  15:00 - 17:00   nØllegruppsaktiviteter 
Lugnt pyssel och umgänge i sina 
grupper. 

Konsulatet, 
Maskinparken, 
L41, L42, L43, L44 

  17:00 - 18:00   nØlledansen Maskinparken 
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  18:00 - 21:30   Grill och parkhäng Maskinparken 

          

Ti 13/8 09:00 – 11:00   Matteföreläsning 1 D1 

  11:00-14:00   Introföreläsning 2 D1 

    11:15 Föhseri och Fadderi   

    11:45 Rast   

    12:00 Lunchföreläsning - Sveriges 
Ingenjörer 

  

    13:15-14:00 Introduktion till data, Hedvig 
Kjellström 

  

  14:00-15:30   nØlledansen och uppstart av 
Sidequest 

Sing-Sing 

  15:30-19:00   Introföreläsning 3 F2 

    15:30 Vettiquette– Föreläsning om 
festetikett på Fysiksektionen 

  

    16:00 Funka – svl+studenter   

    17:00-18:30 Gyckelskola – föreläsning och 
övning i att gyckla. De 
nyantagna får se exempel på och 
göra egna underhållande 
framföranden. 

  

  18:30-22:00   Övningsgasque Off-campus, Kons 

  22:00-24:00   Efterkör Konsulatet 

          

On 14/8 09:00 - 12:00  Matteövning 1 V33, V34, V35 

  12:00-14:00   Introföreläsning 4 med lunch E1 

    12:15 Information från THS   

    13:15 Föhseriet och Fadderiet   

  13:30 - 14:00  Styret bjuder på lunch Plätten vid 
Lill-Jansskogen 

  14:00 – 18:00   Karriärkväll - Ericsson Kista 
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To 15/8 09:00-12:00   Matteföreläsning 2 F2 

  12:00-13:00   Lunch  

  13:00 - 14:00   Festa smart F1 

 13:00-14:00  Ansvarsfull alkoholkonsumtion, 
Mårten Vuorinen 

F2 

  14:00 - 15:00   Sångföhs - längre teatralt 
framförande som visar exempel 
på lämpligt beteende vid olika 
typer av fester som förberedelse 
inför kvällen. 

F2 

  15:00 -17:00   Introföreläsning 5 F2 

    15:15-16:00 Inspirerande föreläsning till 
Teknisk fysik, Cathrine Bergh 

  

  16:15 Hälsa och balans  

    16:45 Föhseriet och Fadderiet   

          

  17:00 - 19:00   Välkomstföhs Maskinparken 

  19:00 - 24:00   Välkomstgasque Tält i maskinparken 

          

Fr 16/8 09:00-11:00   Dansövning KTH-hallen 

 11:00-12:00  nØllegruppshäng/sidequest Maskinparken 

  12:00 - 13:00   Lunchföreläsning – Comsol M1 

  13:00-15:00   Introföreläsning 6 M1 

    13:15 Introduktion till studieteknik av 
student på KTH - Linn Odelius 

  

    13:45 Föhseriet och Fadderiet   

    14:00 Paus   

    14:15 Information om utlandsstudier, 
Zibine 
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    14:45 Annan hjälp, ARC, Sara Akramy   

  15:00-17:00   Nämndaktiviteter: Frum & AktN Konsulatet med 
omnejd 

  17:00-21:00   Alumnipub Konsulatet 

          

Lö 17/8 14:00 - 18:30   Panikdans Kröken 

  18:00 - 23:00   nØllebanquette Årsta 

          

Sö 18/8 10.00 - 12.00  Brunch med JämN Konsulatet 

 12.00 – 17:00   Varning på Stan Borggården, 
Off-campus 

  17:00 - 21:00   Avslut Varning på Stan Konsulatet 

          

Må 
19/8 

09:00 - 12:00   Matteövning 2 Q15, Q17, Q31 

  12:00 - 15:00   Lunch i konsulatet + 
nØllympiska spelen 

Maskinparken, 
Konsulatet 

  15:00 - 16:00   Introföreläsning 7 M1 

    15:15-16:00 Intro till Mekanik, Fredrik 
Lundell 

  

  16:00-16:30  Fadderiet och Föhseriet Soprummet 

  16:30-18:30   Nämndaktiviteter - nyantagna 
introduceras till Fysiksektionen, 
FN, fkm*, f.com 

Konsulatet + 
M31, M32, M33 

  19:00-22:00   Binärmiddag Off-campus, Kons, 
Kröken 

  22:00-24:00   Efterkör Konsulatet 

          

Ti 20/8 10:00- 13:00   Introföreläsning 8 Q1 
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10:15-10:45 Introduktion till sambanden 
mellan fysik och matematik, 
Edwin Langmann 

  

    10:45 Spexföhs, Föhseriet och 
Fadderiet 

  

    11:00 Paus   

    11:15-12:00 Felkalkyl i flera dimensioner, 
Björn Olof Skytt 

  

   12:15-13:00 Lunchföreläsning - 
Studienämnden 

  

  13:00 -17:00   Spexföhs Nymble (Stora 
gasque, tv-, radio- 
och musikrummet), 
Spexförrådet 

 17:00-18:00  Avslutning spexföhs 
De nyantagna framför sina spex. 

E1 

  18:00-21:00   Färgglatt disco Konsulatet 

          

On 21/8 09:00 - 12:00   Matteföreläsning 3 E1 

  12:00-13:00   Lunchföreläsning - Ampfield E1 

  13:00-14:00   Introföreläsning 9 E1 

    13:15-13:45 Intro till matematik, John 
Andersson 

  

    13:45 Föhseriet o Fadderiet   

  14:00-16:00   Kårens dag Nymble 

  16:00-18:00   Aktivitet med flygsektionen Ugglevikskällan 

 18:00-20:00  Q-nØllan Maskinparken 

  20:00-24:00   Kårens kväll Nymble 

          

To 22/8 09:00-12:00   Matteövning 3 FB51, FB52, FB53 

  12:00-13:00   Lunch   

  13:00-15:00   Introföreläsning 10 FR4 
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    13:15-14:00 Intro till fysik med Mats Wallin   

    14:15 Föhseriet och Fadderiet   

    14:30 Lärarföhs, Maria Nordström   

  15:00-17:00   Doktorander berättar om sin 
forskning, rundvandring 
AlbaNova 

FB52, FB53, FB54 

  17:00-20:00   Svarta hålet AlbaNovas omnejd 

 20:00-22:00  Bad och häng  

          

Fr 23/8 09:00 – 10:00   Matteskrivning Q31, Q33, Q34 

  10:00-11:00   Pop. Vet. föreläsning Flera salar 

  11:00-13:00   Introföreläsning 11 M1 

    11:15-11:45 Svl Info   

    12:00 Paus   

    12:15 Föhseriet och Fadderiet   

    12:40 Qulturföhs (+ ev. Konsultföhs)   

  13:00-15:00   SMØ + lunch, nyantagna bjuds 
in till sektionsmöte 

M1, Konsulatet 

  15:00-17:00   Cyberföhs – programmering och 
interaktiv problemlösning 

Konsulatet + 
Glader, Prosit, 
Kloker, Toker 

  17:00-18:00   Grillning Ugglevikskällan 

  18:00-20:00   Föhsarbrännboll Ugglevikskällan 

          

Lö 24/8 09:00 - 12:00   Tunnelbanemiddagen Röda linjen 

  12:00 - 13:00   Lunch Borggården 

  13:00 - 02:00   Stuggasquen Osqvik 

          

Sö 25/8 17:00 och 
19:00 

  Mottagning Stadshuset   
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Kostnadsuppskattning 
I kostnadsuppskattningarna nedan är inte lokalkostnader för lokaler där bokningen gått via 
kansliet inräknad, då vi inte har de exakta siffrorna på hur mycket dessa lokaler kostade. 
Intäkter avser spons från företag, eller biljettpriser. På pub-aktiga evenemang i 
sektionslokalen avser kostnaden enbart dekor och annat, då mat- och dryckförsäljning sköts 
av klubbmästeriet och inte är kostnader/intäkter för mottagningen. 

Aktivitet Beskrivning Kostnad Ev. Intäkt 

Tjejluncher Fysiksektionen bjuder in 
icke-män till en lunch inför och en 
lunch efter Mottagningen 

1000 - 

Introföreläsningar Totalt elva infopass hölls med en 
rad olika föreläsare, från lärare till 
alumner och studenter. 
Exempelvis studieteknik, 
ämnesintroduktioner, 
kårengagemang och etikett vid 
fester behandlades. 

- - 

Gratis måltider Vid ett antal tillfällen bjöds nØllan 
på lunch, brunch eller middag, 
alternativt fick köpa till 
subventionerat pris. 

11 000 - 

Lunchföreläsningar Tre föreläsningar med företag 
och en föreläsning med 
studienämnen hölls, där nØllan 
också fick gratis lunch. 

24 000 48 000 

nØllegruppsaktivitet Varje nØllegrupp får pyssla 
tillsammans med sina faddrar för 
att lära känna varandra. 

5000 - 

nØlledans nØllan lär sig dansa årets 
nØlledans. 

- - 

Gyckelskola nØllan får lära sig gyckla genom 
att se exempel på och själva 
skapa korta framföranden. 

- - 

Övningsgasque Varje nØllegrupp har en egen 
gasque för att demonstrera hur 
den typen av sittning går till. 

7000 - 

Besök hos Ericsson Företagsevenemang hos 
Ericsson i Kista. 

200 20 000 

Alkoholföreläsning Ersatte Festa Smart av Avonova. 
En tidigare klubbmästare från 

- - 
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sektionen berättar om ansvarsfull 
alkoholkonsumtion. 

Sångföhs Föhseriet håller en teatral 
föreläsning om sång- och 
festetikett. 

- - 

Välkomstföhs En lek där nØllegrupperna får 
bygga och presentera olika 
“uppfinningar”. 

1000 - 

Välkomstgasque Den första stora gasquen för 
nØllan, med en blandning av 
studenter och alumner. 

26 000 30 000 

Dansövning nØllan får besöka KTH-hallen 
och lära sig ex. bugg och vals. 

- - 

Nämndaktiviteter De olika nämnderna på 
sektionen presenterar sig och 
håller var sin lek för nØllan. 

500 - 

Seniorpub nØllan får testa på att gå på pub i 
sektionslokalen och träffa 
alumner. 

- - 

Panikdans nØllan får öva dans eller spela 
brädspel inför sin första 
banquette. 

500 - 

nØllebanquette Den första banquetten för nØllan 
med finporslin och livemusik. 

31 500 24 500 

Varning på Stan Stadsorientering med olika 
stationer utspridda runtom i 
Stockholm. Syftar dels till att ge 
nyinflyttade möjlighet att se sig 
om i stan och dels till 
teambuilding. 

1000 - 

nØllympiska spelen En gemensam aktivitet med 
Sektionen för Öppen Ingång, där 
nØllan i blandade grupper får 
delta i stationsbaserade lekar 
(sponsrades av StudyBuddy). 

500 3750 

Binärmiddag nØllegrupperna går ihop två och 
två och har en lite finare middag. 
Tanken är att ge nØllan möjlighet 
att umgås närmare med dem från 
en annan nØllegrupp. 

7000 - 

Spexföhsning Sektionens spex informerar och 500 - 
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låter nØllan prova på att skriva, 
agera, sminka, spela och dansa. 
Det hela avslutas med en slags 
föreställning inför hela gruppen. 

Disco Disco med många tidigare 
fadderier som inte slutar lika sent 
som övriga fester. 

500 - 

Kårens dag THS kårföreningar håller en 
mässa för att visa vilka de är och 
hur man engagerar sig. 

- - 

Kårens kväll THS har en fest för alla nØllan på 
KTH. 

- - 

Aktivitet med Flyg nØllan från Fysik och Flyg får 
samarbeta och bygga 
flaskraketer. 

500 - 

Q-nØllan Quarnevalen ordnar lekar och 
mat i Maskinparken. 

- - 

Doktorandträff Några doktorander berättar om 
sin forskning och hur det är att 
doktorera. nØllan får också gå på 
rundtur i AlbaNova och besöka 
en ny vakuumkammare. 

- - 

Svarta hålet nØllan leker lekar runt AlbaNova 
och får även besöka Föhseriet 
och motta sitt nØlleuppdrag. 

500 - 

Bad och häng I princip inställt på grund av regn. 
Några faddrar och nØllan gick 
ändå och badade i Brunnsviken. 

- - 

SMØ Fysiksektionens styrelse 
informerar om sin aktivitet och 
håller lekstationer. 

- - 

Cyberföhsning Under mottagningens två veckor 
kan nØllan genomföra olika 
utmaningar för poäng i en 
onlinetävling. Under den 
schemalagda aktiviteten får de 
lösa olika programmerings- och 
matematikproblem och vinnarna 
får ett fint pris (sponsrat av 
Decerno). 

500 6000 

Tunnelbanemiddagen nØllan serverar Föhseriet en 
trerätters middag på tunnelbanan 

500 - 
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och borggården på KTH. 

Stuggasquen Intensivveckornas sista gasque 
hålls på Osqvik. 

43 000 25 500 

 

Mottagningsenkät 
Enkäten delades ut i pappersform i samband med inskrivningen och totalt fick vi in 108 svar. 
Totalt 140 nØllan började i år så vi är nöjda med svarsfrekvensen, även om vissa nØllan 
hoppat över vissa frågor (främst kring aktiviteter som de inte deltog på). Överlag är enkäten 
positiv och utan överraskningar, och de områden som inte fått lika hög poäng känner vi igen 
från tidigare år. 

För de kvantitativa svaren fick nØllan följande instruktioner: “Här mäts er allmänna 
upplevelse av olika delar av mottagningen. Ringa in den siffra som motsvarar din upplevelse 
av respektive punkt, där fem står för mycket hög uppskattning och ett för mycket låg 
uppskattning. Om du ej deltog på en viss aktivitet ringar du in strecket (-).” 

Vi noterade i fritextsvaren förvirring kring några av begreppen vi använt i enkäten. 
Exempelvis verkade Fadderiet, där vi avser fyra specifika personer, ha tolkats som alla 
faddrar som helhet av några nØllan. Eftersom enkäten är vårt viktigaste verktyg för att få en 
helhetsbild av nØllans åsikter om mottagningen är det ett problem om frågorna i den är 
otydliga, vilket vi också kommer att ta med i överlämningen till nästa år. 

Bemötande 

 

Även i år har vi goda resultat kring bemötande, genomgående lika bra eller marginellt bättre 
än 2018. Bland fritextsvaren är det mycket beröm kring faddrar och förfaddrars bemötande 
samt kring alkoholkultur, men någon anmärker på att vissa faddrar mest verkar delta för att 
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ha kul själva, och någon annan på att några faddrar är “skumma”. Några skriver att de varit 
nervösa inför “nollningen” men blev positivt överraskade, medan andra anser att vi kunde 
varit “mindre mjuka” kring exempelvis alkohol. Vi är rätt nöjda med dagens nivå. En sak att 
tänka på är att innan mottagningen kanske gå ut med mer information om vad det innebär, i 
och med att vissa fortfarande associerar den med gymnasienollning eller strykjärn på 
Lundsberg. Eventuellt är detta någonting som KTH skulle kunna hjälpa till med? 

Fadderiet och Föhseriet verkar överlag fortfarande uppskattat, men anses av vissa vara för 
barnsligt respektive överdrivet. Något fler anser att det är roliga koncept men att det blir 
repetitivt i längden. En sak att tänka lite extra på nästa år är att undvika onödig utfyllnad och 
se till att alla framträdanden har ett tydligt syfte. 

Fester 

 

Resultaten för festerna är överlag bra och liknar tidigare år i det att Seniorpuben (även kallat 
Alumnimingel) och discot är klart under medel för övriga fester. Det var dessutom färre 
deltagande på dessa i år än förra året. Gemensamt för dem är att det är fester vi ordnar som 
inte har någon sittning kopplad till sig. Till seniorpuben har det varit svårt att locka alumner 
men det är det enda evenemang vi har med det uttalade syftet att låta nØllan mingla med 
alumner, och vi vill att de ska kunna göra det på något sätt. Det bör vara något man tänker 
lite extra på nästa år. 

Vi är glada att de övriga festerna fortsätter uppskattas. De flesta har långtgående traditioner 
som verkar rimliga att fortsätta med då de uttryckligen uppskattas i enkäten. Det enda 
konsekventa klagomålet rör musiken som spelas, vilket vi fört vidare till vårt klubbmästeri. 
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Aktiviteter 

 

 

I år gjordes ett antal ändringar i aktiviteterna. Bland annat infördes “sidouppdrag” (även 
kallat Cyberföhsning, utmaningar nØllan kan sysselsätta sig med under dötid), en 
programmeringstävling kallad Endgame istället för det tidigare På spåret, samt en delad 
aktivitet med Flygsektionen. Vi tog också bort TIM-buildingen för att få plats med annat. 

Vi är glada att se att Endgame gått så bra då den lagts mycket engagemang på och varit ett 
lite osäkert kort. Vi har också hållit en extra utvärdering för både den och sidouppdragen och 
hoppas på att kunna göra det ännu bättre nästa år. Ett antal faddrar har sagt att även om 
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sidouppdragen inte var för alla så var det jättebra för de som inte tog lika mycket plats i 
nØllegrupperna, och de kunde ha kul utan att behöva delta i pauslekarna. 

Det är nog en idé att delegera samarbetena med de andra sektionerna på någon ansvarig 
utanför mottagningsgruppen, då dessa ofta halkade ner på priolistan och därför kanske inte 
blev lika uppskattade som de hade kunnat bli. Det eftersöktes också i några fritextsvar att 
göra dem till tävlingar mellan sektionerna snarare än samarbeten, vilket är något att 
överväga. I nuläget blandades grupper under båda de aktiviteterna. 

Överlag är vi nöjda med aktiviteterna och har en del konkreta tips att ta med till nästa år. 
Bland annat bör man utöka faddrarnas repertoar av pauslekar då de vi brukar använda ofta 
anses bli uttjatade (även om vissa anser att det är en del av charmen med dem). 

Föreläsningar 

 

Den största överraskningen här är att fejkföreläsningen av Björn-Olof Skytt är den aktivitet 
som fått högst betyg av alla under mottagningen, inklusive festerna. Övriga punkter är 
liknande tidigare år förutom Ericssonbesöket, som höjts en del då vi i år bad dem utesluta 
spökbollen som nØllan förra året var mycket kritiska till. En rolig sak är också att intromatten 
verkar uppskattas rejält, och någon pekar ut den som särskilt bra i fritextfältet. 

Gällande infopassen är det några som uttryckt att de kan förbättras på ett par punkter. Bland 
annat genom att i förväg gå ut med information om vad de kommer att ta upp, att ha fler 
studentföreläsare, att kondensera mer information till första dagen, och att ta upp mer 
konkreta saker som exempelvis hur Canvas fungerar. Många tycker också att det varit lite för 
många infopass, men det har uppskattats att mycket information gås igenom muntligen då 
KTH:s hemsida kan vara svårnavigerad för nya. Vi kommer att ta med oss det konkreta så 
att nästa år kan tänka igenom infopassen tillsammans med er. 
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Lunchföreläsningarna av företag har uppskattats ganska bra överlag men har rätt stor 
spridning. Flera tycker att det varit intressant att veta vad man kan göra som färdig fysiker 
medan lika många tyckt att det varit långtråkigt. Det är svårt att hitta företag som är 
intressanta för alla och hur bra en föreläsning är beror mycket på själva föreläsaren också. 
Vi ser gärna att man i framtiden siktar på lite fler variationer av företagssamarbeten och inte 
bara har föreläsningar, vilket förhoppningsvis blir mer givande för alla inblandade. 

Övrigt 

Maten Tillgång till information Mottagningen som helhet 

3,85 4,45 4,54 

I utvärderingen specificerade vi inte om maten avsåg den mat vi bjöd på, de caterade 
lunchföreläsningswrapsen eller maten på fester vilket gör att nØllan kan ha tolkat detta på 
olika sätt. Betygen har ganska stor spridning vilket delvis kan bero på att maten som bjöds 
på ofta var vegansk eller vegetarisk, vilket vissa verkar ha haft något principiellt emot. Det är 
dock lättast när man lagar åt så många och något vi nog kommer att fortsätta med när vi 
bjuder på mat, även om maten på fester brukar vara mer varierad. 

Tillgången till information verkar överlag ha varit bra och vi såg i år till att man kunde anmäla 
sig till fester via hemsidan, och inte måste vara på plats personligen för det. Det är dock 
fortfarande några som känner sig tvingade att vara på plats mer än de hade önskat av rädsla 
för att exempelvis missa viktig teambuilding eller information, och därför efterlyser en ledig 
dag eller två för att vila upp sig. Det är också något att ha i åtanke till nästa år - även om vi 
vill att så många som möjligt deltar på så mycket som möjligt kan det vara värt att ha någon 
lugnare dag i mitten, och gå ut i förväg med att det går bra att vila upp sig hemma utan att 
missa något. 

Vi bad också nØllan beskriva mottagningen med ett ord, vilket resulterade i följande grafik: 

 


