
16 Bergsmannen 2016/03

Vad var det som lockade med den 
akademiska karriären för dig?
– Jag har alltid gillat matte och naturäm-
nena, speciellt kemi. När jag började på 
Materialteknik, nuvarande Materialdesign, 
kändes det helt rätt. Jag blev vansinnigt 
intresserad av fasomvandlingar och mikro-
strukturer och ville fortsätta fördjupa mig i 
det. Jag blev också väldigt inspirerad av min 
lärare Mats Hillert, idag professor emeritus 
men fortfarande verksam. Jag fick ynnes-

ten att forma min doktorandtjänst ganska 
mycket själv vilket gjorde det ännu roligare. 
Jag blev färdig med min doktorsavhandling 
-97. Efter det var jag hemma med mina tre 
barn i sammanlagt sex år, men kom tillba-
ka till KTH och fortsatte mina akademiska 
bana. Jag var egentligen aldrig intresserad 
av att jobba ute i industrin.

Har du aldrig varit nyfiken sen dess på 
att testa ett ”vanligt” jobb?
– Jo, jag blev faktiskt erbjuden ett jobb på ett 
stålföretag förra året och testade det på halv-
tid och jobbade samtidigt kvar på KTH. Men 
i slutändan föredrar jag ändå akademin.

Vad har du för vision för Institutionen 
för materialvetenskap?
– Jag tog på mig att vara prefekt för att jag 
har en drivkraft och önskan att påverka 
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och göra institutionen bättre som helhet. 
Att göra det tillsammans, det tror jag att 
alla vinner på. Jag har blivit inspirerad av 
forskningscentret Hero-m som jag är före-
ståndare för. Alla gör olika små delar, som 
sammanfogas som ett pussel, det lyfter alla. 
Jag skulle vilja ta det ett steg längre på in-
stitutionen. Visst konkurrerar forskarna med 
varann, men jag tror ändå att alla i slutän-
dan tjänar på att vi är en helhet.

Vad hade du för förväntningar på upp-
draget som prefekt?
– Jag visste ungefär vad det innebär och att 
det är mycket jobb. Men det är roligare än 
jag trodde. Jag ser strukturer och får vara 
med och påverka. 

Vilka är de största utmaningarna 
för institutionen?
– Vi är ju ansvariga för materialdesignpro-
grammet, där har vi en stor utmaning att 
få upp söktrycket. Att få långsiktig finan-
siering är en annan utmaning. Vi har forsk-
ningsanslag, men behöver mer. Jämställd-
het är också något vi behöver jobba med. 
Det ser bra ut på professorsnivå, men tit-
tar man neråt bland lektorer och adjunk-
ter finns det knappt några kvinnor. Bland 
forskare som kommer underifrån finns det 
endast ett fåtal. Det är en utmaning att 
attrahera fler kvinnor. När vi utlyser nya 
tjänster så måste vi verkligen leta reda på 
och uppmuntra kvinnliga sökanden. Sen 
har vi initiativ som Harriet och Hera-N 
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som måste underhållas. Jämställdhetstänket 
måste upp i folks medvetande. 

Du har varit drivande i en del jäm-
ställdhetsprojekt på KTH, bland annat 
just Harriet och Hera-N. Kan du be-
rätta lite om dessa projekt och varför 
du valt att engagera dig i dem?
– Harriet drevs inom Hero-m (Hierarchic 
Engineering of Industrial Materials, reds 
anm) med extrafinansiering från VINNO-

VA och handlade om förändringsarbete 
ur ett genusperspektiv. Det pågick i tre år 
med olika aktiviteter som satte frågorna på 
agendan, både på KTH och på företagen 
som var med. Till exempel myntades ut-
trycket ”Vad skulle Harriet ha sagt?”, för 
att göra människor uppmärksamma på 
och motarbeta sexistisk jargong. Projektet 
är namngivet efter KTHs första kvinnliga 
professor Harriet Ryd. Hera-N är ett nät-
verk för kvinnliga ingenjörer som bildades 

ur Hero-M. Jag var först kritisk till kvinn-
liga nätverk. Det kändes på något sätt fel 
att exkludera personer av ett specifikt kön. 
Men jag insåg att det kan behövas. Det 
finns trots allt många kvinnor som arbetar 
och vistas i miljöer där de är i minoritet 
och då kan det vara bra med ett nätverk 
där man får träffa andra i samma situation 
och vädra tankar. 

Annika tillsammans med doktoranden Taoran Ma vid svepelektronmikroskopet.
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