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Monika Stridsman har utsetts till hedersdoktor på SLU. Hon ser fram 
emot att engagera sig i universitetets arbete och bidra med kunskap 
och erfarenheter från sin långa och innehållsrika skogliga karriär.
–Monika Stridsman har varit 
ett föredöme för alla kvinnliga 
jägmästare som de senaste 
decennierna vågat utmana 
mansdominansen i skogen. 
   Det konstaterar Urban 
Nilsson på institutionen för 
sydsvensk skogsvetenskap, 
vilken nominerade Monika 
Stridsman. 
   – Hennes  engagemang i 
forskningskommunikation
har bidragit till att våra resul-
tat fått ett brett genomslag och 
gjort skillnad för det dagliga 
arbetet i skogen.

I MITTEN av 1970-talet fanns 
det runt tio kvinnor i hela lan-
det med examen som jägmäs-
tare. Monika Stridsman var en 
av dem. Under utbildningen 
fick hon ett telefonsamtal från 
Domänverket med en förfrå-
gan om att bli aspirant i Pajala. 
Glatt överraskad svarade hon 
ja med en gång. Efter samtalet 
hämtade hon en kartbok för 
att kolla var Pajala ligger. 
   Det visade sig vara oväntat 
långt bort. Hon kom i alla fall 
att trivas i norr och karriären 
tog fart, även om det var en 
del prövningar. Ett av de första 
var att lägga ner flottningen i 
Kalixälven.
   Åter i Mälardalen blev hon 
vd för Skogsvårdsförbundet, 
därefter ansvarig för jakt-
frågor på Naturvårdsver-
ket, generalsekreterare för 
Världsnaturfonden och vidare 
till Skogsstyrelsen, först som 
länsjägmästare och därefter 

generaldirektör 2009 - 2015.
   Nu är hon en aktiv pensi-
onär, vilket innebär en hel 
del arbete som ordföran-
de för skogsavdelningen i 
KSLA (Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademien) och 
Föreningen Skogen.

BESKEDET om utmärkelsen 
kom som en glad överrask-
ning.
   – Jag ser det som ett erkän-
nande från det universitet 
jag haft kontakt med hela 
mitt yrkesliv. Under åren har 
jag flera gånger föreläst om 
jämställdhet, ledarskap och 
andra frågor. Det fortsätter jag 
gärna med. Om jag nu blivit 
hedersdoktor vill väl universi-
tetet ha lite nytta av mig, säger 
Monika Stridsman.
   Hon tycker det är angeläget 
av flera anledningar.
   – Universitetet har natur-
ligtvis en nyckelroll för forsk-
ning och utbildning, men det 

I DET ingår att arbeta gränsö-
verskridande.
– Under flera år var jag leda-
mot i styrelsen för MISTRA, 
som arbetar med miljöstrate-
gisk forskning. Det var givan-
de på många sätt. Inte minst 
lärde jag mig hur den skogliga 
forskningen både kan lära av 
och befrukta andra forsk-
ningsområden. Det är bra att 
se frågor ur flera perspektiv. 
När olika forskningskompe-
tenser träffas lär vi oss förstå 
på djupet.
   Det bygger också på samver-
kan mellan olika universitet 
med liknande ämnesområden.
   – Den nya masterskursen 
om skog med många möjlig-
heter, som SLU/Alnarp och 
Linné universitetet startar till 
hösten är ett utmärkt exempel, 
säger Monika Stridsman.

DÅ DET gäller utbildning 
konstaterar hon att skogen lig-
ger rätt i tiden, men intresset 
kommer inte av sig självt.
   – Vi behöver bli bättre på att 
förstå kommande generatio-
ner, lyssna mer på omvärlden 
och förstå hur man kommu-
nicerar. 

  

har också hög trovärdighet. 
I dessa tider med ryktes-
spridning och falska nyheter, 
”fake news”, har det blivit en 
bristvara. 
 – Vi har ett fungerande 
vetenskapligt system som 
kvalitetssäkrar universitetens 
arbete. Det är institutioner vi 
kan lita på och det är viktigt 
att de tar plats i debatten.

DESSUTOM handlar det om 
att nå ut med forskningsre-
sultaten till användarna, vil-
ket en hjärtefråga för Monika 
Stridsman.
   – Vi måste bli ännu bättre 
på att överbrygga glappet 
mellan kunskap och hur man 
gör i praktiken. 
   – Att det inte alltid fung-
erar blev  tydligt när vi på 
Skogsstyrelsen gjorde upp-
följningar av föryngringarna. 
Då blottlades på sina håll ett 
avgrundsjup mellan kun-
skapsläget om föryngringar 
och hur de utfördes i verklig-
heten. Plantor hamnade på 
fel platser och ibland gjordes 
ingen markberedning, trots 
att det är grundläggande 
kunskap.

ATT förmedla forsknings-
resultat är förstås en del, 
men det handlar också om 
ledarskap, att få människor 
att göra rätt saker.
   – Jag är en lösningsinriktad 
person. Vi måste lyssna på 
varandra och inte bara hitta 
motargument.
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Här har kunskapen nått hela vägen


