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forskarutbildningen vid Institutionen för fysiologisk botanik

1. Beskrivning av forskarutbildningsämnet

Vid Institutionen för fysiologisk botanik (Fysbot), Umeå universitet, omfattar 
specialiseringen av forskarutbildningen studier om fysiologiska, molekylära och 
utvecklingsmässiga aspekter av växter. Det omfattar också studier av hur växter interagerar 
med varandra och deras lokala miljö och de ekosystem där de spelar en roll. Det omfattar 
också praktisk användning av växter och växtbaserat material inom jordbruk, skogsbruk och 
andra industriella tillämpningar. Även om växtvetenskap delar likheter med andra allmänna 
studieområden som fysiologi, molekylärbiologi, bioinformatik, biokemi, cellbiologi och 
ekologi, bör doktorsavhandlingen fokusera på en fotosyntetisk organism, inklusive men inte 
begränsat till växter, alger och fotoautotroph prokaryota arter. 

Innehavare av examen i växtvetenskap förväntas ha en god överblick över ämnet och en djup 
kunskap inom sitt specialområde. Det senare framgår av förmågan att bedriva forskning som 
ger betydande bidrag till området enligt ovan. För att göra det möjligt för studenten att nå 
detta djup är antagningen till forskarutbildning begränsad till specialiseringsområden där 
lämplig handledning av seniora forskare kan garanteras. 

2. Forskarutbildningsmiljö
.

Fysiologisk botanik (Fysbot) institutionen hade, i dec 2020, pa 6 professorer: Catherine 
Bellini (anstalld 50 % har, 50 % pa INRA i Frankrike), Stefan Jansson, Leszek Kleczkowski, 
Markus Schmid, Anita Sellstedt, och Åsa Strand. Vidare 6 universitetslektorer (Laszlo Bako, 
Maria Eriksson, Johannes Hanson, Nathaniel Street, Olivier Keech och Anders Nordström), 1 
FoAss (Alizee Malnoe) och 2 forskare (Benedicte Albrectsen och Kathryn Robinson). Sedan 
1999 är Fysbot en del av Umeå Plant Science Center (UPSC), en paraplyorganisation för 
Fysbot (Umeå universitet) och Institutionen för skogsgenetik och växtfysiologi (SLU). De två 
avdelningarna delar gemensam vetenskaplig miljö och forskningsanläggningar, men de har 
sin egen administration och avdelningschefer (prefekter). 



Fysbot institutionen hade, i december 2020, 16 aktiva doktorander (9 män och 7 kvinnor). 
Under året disputerade 5 doktorander och 1 planerar att disputera 2021. 3 doktorander har 
antagits. De flesta av våra doktorander går ny på vår ”nya” studieplan, där litteratur och 
kurser motsvarar 30 HP, inte som tidigare 60 HP. 

Leszek Kleczkowski är huvudexaminator och har i egenskap av detta mött doktoranderna för 
att diskutera olika spörsmål. För flera år sedan bildade vi en institutionsstudentutbildnings-
grupp (SEG), som för närvarande omfattar Leszek Kleczkowski, Johannes Hanson, Markus 
Schmid and Olivier Keech, som diskuterat doktorandfrågor och som har stramat upp våra 
principer för bl a doktorandantagning, referensgruppsmöten (inklusive ISPs) och 
doktorandseminarier och kvalitetsmål. Samtliga aktiva doktorander – utom de som var 
sjukskrivna eller barnlediga – genomförde referensgruppsmöten och uppdaterade ISPn i tid. 

Handledarkompetensen är hög, och många (men inte alla) doktorander arbetar i 
forskargrupper som har regelbundna gruppmöten/journal clubs. Något som skulle behöva 
förbättras är utbudet av doktorandkurser, på fakultet, KBC eller UPSC-nivå. 

Doktorander (och postdoktorer) ger seminarier varje måndagsmorgon (för hela UPSC). Det 
motsvarar minst en presentation per år för en viss doktorand. Studenterna och 
postdoktorerna arrangerar också sina egna diskussionsmöten i form av F.I.K.A. (F – Friday I 
– Information K – Knowledge A – Activity) med olika teman om forskning, miljö och 
labmetoder diskuteras. De deltar också i sociala aktiviteter i UPSC, t.ex. UPSC Wellness-
gruppen som har organiserat flera aktiviteter per termin efter arbetstid under året, inklusive 
UPSC-lunchpromenader/ orientering etc. Andra aktiviteter där doktorander är involverade 
är origami-workshops, trädgårdsarbete, brännboll, film, fototävling m.m. De förekommer 
mer eller mindre regelbundet, tillgängliga för alla på UPSC.

 2.1. Aktiviteter under pandemitiden 
 Tidigt när Covidpandemin kom till Sverige (mars 2020) har vi börjat ge ut UPSC:s 
nyhetsbrev varje vecka på engelska, särskilt riktat mot utländska doktorander och 
postdoktorer inom UPSC.  Huvudsyftet var att få en effektiv "Corona-relaterad" 
informationskanal till alla på UPSC, och ett forum för utbyte av tips och erfarenheter i dessa 
svåra tider. Fram till sommaren 2020 dök nyhetsbrevet upp varje vecka och sedan, från 
september 2020, månadsvis. Förutom pandemiinformation som tillhandahålls under 
"zoomade" institutionsmöten har doktoranderna också haft möjlighet att delta i ”Online 
Fika” och "Zoom coffee room" dagligen. 

3. Tidigare års VB/VP eller nyligen genomförd extern granskning

Vi har inte haft årsredovisning och verksamhetsplaner skrivna föregående år. Emellertid för 
att stimulera doktorandernas teoretiska bakgrund till doktorandprojektet introducerade vi 
2019 en ny obligatorisk kurs/projekt; ”Introductory thesis”. Den skall skrivas av studenten 
under det första året, behandla den teoretiska bakgrunden till det egna doktorandprojektet 
och beskriva (med referenser) de mest betydande vetenskapliga landvinningarna inom 
området (studenter tjänar 4ECT för godkänd introduktionsavhandling). Det beslutades också 
att införa en ”slutlig kontrollpunkt” två månader innan disputationen då den preliminära 
avhandlingen skall läsas och godkännas av referensgruppen och huvudexaminatorn. Båda 
dessa initiativ har genomförts under 2020. 



4. Säkring av nationella examensmål

För varje doktorand övervakas framstegen med att uppnå nationella kvalitativa mål årligen 
genom att bedöma studentens ISP och en utvärdering från studentreferensgruppen. Vid 
bedömningen, förutom forskningsutvärdering, beaktas studentens deltagande i obligatoriska 
kurser som erbjuds av universitetet, som syftar till att uppfylla de nationella målen, men 
också till att presentera studentens egen forskning under institutionsseminarier och på andra 
håll. Vissa studenter är också involverade i uppsökande verksamhet till allmänheten, 
organiserad av UPSC, t.ex. Fascination of Plants Day, välkomnande elever från lokala skolor, 
etc.   

På Fysbot är det både examinatorns och doktorandens referensgruppers medlemmars uppgift 
att övervaka och bedöma varje PhD student genomförande av nationella mål, vilket i 
slutändan bör återspeglas i innehållet i doktorsavhandlingar och i studenternas prestationer 
under doktorsförsvaret. 

5. Internationalisering i utbildningen

Fysbot, som en del av UPSC, erbjuder en mycket internationell arbetsmiljö. UPSC som helhet 
är värd för forskare och studenter med mer än 40 nationaliteter (2020 räknas: 44). Denna 
mångsidiga nationalitet av personal säkerställer omfattande kontakter mellan UPSC och 
utländska institut/ universitet och hjälper till att rekrytera doktorander med olika bakgrund. 
Av institutionens 16 aktiva doktorander är för närvarande 6 svenska och 10 från utlandet.     

Var och en av våra huvudforskare (PIs) har ett ganska omfattande internationellt nätverk, 
som deras doktorander drar nytta av. Dessa PI-kopplade kontakter är den vanligaste grunden 
för att göra en gemensam forskning för en student, men andra nätverk finns också 
tillgängliga, t.ex. UPSC-samordnade samarbetsnätverk med ledande utländska 
forskningscentra i INRAE i Frankrike och CRAG i Barcelona (INUPRAG-samarbete).  

En viktig del av våra studenters utbildning/erfarenhet är att presentera sina egna data 
utomlands, under konferenser, workshops m.m. Varje student förväntas delta i sådana 
evenemang, och de kan tjäna ECTS-poäng för det. Under 2020, på grund av Covidpandemin, 
har resandet upphört, men vissa studenter har ändå deltagit i onlinekonferenser, till exempel 
Scandinavian Plant Physiology Societys möte "From basics to bioeconomy" som specifikt 
riktar sig till doktorander.   

Ett av de omedelbara målen efter Pandemin är att återuppta samarbetskontakterna och öka 
studenternas rörlighet (både forsknings- och presentationsmässigt). 

6. Jämställdhetsintegrering 

Likabehandlingsarbetet har förändrats de senaste åren. På arbetsplatsmöten har det 
informerats om att vi har nolltolerans mot diskriminering och trakasserier och tydliggjort 
möjliga kontaktvägar vid sådana problem. Lista med kontaktvägar har även satts upp i 



postrummet i anslutning till administrationen. Nytt är att alla grunder för trakasserier och 
olika behandling med avseende på kön, etnicitet, religion eller annan tro, rörelsehindrade, 
sexuell läggning och ålder ingår.  

Likabehandlingsarbetet handlas av två personer vid institutionen: Anita Sellstedt 
(ordförande) och Thomas Hiltonen (ledamot). Från och med 2021 har Maria Eriksson tagit 
över efter Anita som ordförande. Frågan om likabehandlingsarbetet tas upp på en särskild 
punkt på varje arbetsplatsmöte. 

En likabehandlingsföreträdare från institutionen är närvarande vid rekryteringsintervjuerna 
för nya doktorander, vidare har företrädaren haft presentationer på institutionen om vad 
som ingår i arbetet. 

7. Samverkan och arbetslivsanknytning i utbildningen

Studenter uppmuntras att ta specialkurser, om sådana finns tillgängliga, vid övergång från 
student till anställning, vilket underlättar till exempel övergången från akademiska till icke-
akademiska jobbmöjligheter. Vi har haft flera exempel på studenter som är nära att avsluta 
sina doktorsexamen och välja icke-akademiska karriärer för att gå kurser inom sitt valda 
framtida område (t.ex. kurser om vetenskaplig illustration, patenteringsrätt etc.)   

De flesta PIs på Fysbot är medlemmar i Woodheads AB, med aktier i SweTree Technologies 
(växt- och skogsbioteknikföretag, som ger juridiskt stöd för patentering och 
kommersialisering av innovationer). Våra studenter är således väl medvetna om 
kommersiella möjligheter som kommer från deras arbete. 

Vidare har forskning vid UPSC samfinansierats av VINNOVA, som också tillhandahåller ett 
kompletterande professionellt nätverk till flera doktorander. Inom Vinnovas 
kompetenscentrum för skogsbioteknik kan doktorander komma i kontakt med flera företag 
som StoraEnso, Skogsfors m.m. Det handlar mest om SLU-studenter inom UPSC, men 
Fysbotstudenter kan också dra nytta av det.   

Slutligen bjuder UPSC då och då in externa talare från UMINOVA Innovation. Detta företag 
fungerar som en företagsinkubator och ger doktoranderna en översikt samt en första kontakt 
med en etablerad struktur som stöder nystartade företag, entreprenörskap och nya 
affärsmodeller. 

8. Perspektiv på hållbar utveckling

Det är relativt enkelt att arbeta med växter för att ta itu med åtminstone några av de 
utmaningar för hållbar utveckling som anges i FN:s Agenda 2030 (t.ex. ”Zero Hunger”; 
”Good Health and Well Being”, etc.). Alla doktorander på Fysbot arbetar med olika aspekter 
av växtbiologi, som täcker både grundläggande och tillämpade aspekter, med övergripande 
mål, t.ex. att förbättra växtproduktiviteten eller förbättra växtresistensen mot patogener. 
Studenterna är också fria att patentera sina upptäckter/innovationer via SweTree 
Technologies.    

Några av våra studenter är involverade i gruppen "Greener UPSC", som ger tips och råd om 
hållbara metoder i vår arbetsmiljö. 



9. Doktoranders inflytande

Våra doktorander har en egen representant i UPSC:s styrelse (för närvarande Sara Westman). 
Studenterna har varit aktivt involverade i planeringen av byggandet av det nya Fysbot-
laboratoriet (på tredje våningen), som stod klart 2020. I samband med detta deltar 
studenterna i månatliga möten i vår Common Lab Management-grupp (ledd av Johannes 
Hanson) som syftar till att förbättra organisation och aktiviteter i det nya labbet. Doktorander 
deltar också i planeringen av ombyggnad av anläggningar för tillväxt av inomhusväxter (på 
andra våningen), som kommer att slutföras i slutet av 2021. Studenter har möjlighet att välja 
kurser inom sitt eget ISP-område. 

Alla studenter ingår också i en studentkår, NTK i det aktuella fallet, som tillhandahåller en 
officiell struktur som hjälper doktorander i alla typer av representationer, diskussioner och 
förhandlingar under sina doktorandstudier. 

Framtida aktiviteter utifrån verksamhetsberättelsen - verksamhetsplan 

a) Verksamhetsplan inför det kommande året

Vi har arbetat med en ny allmän studieplan för vårt doktorandprogram. Den främsta 
anledningen till att ändra den befintliga studieplanen är att det hittills har erbjudits 2 
program ("växtfysiologi" och "växtcell och mol. biol."), men med samma mall. Den nya 
studieplanen kommer att innehålla ett program ("växtvetenskap").  Det ska vara klart 2021.     

Referensgruppseffektivitet i sina utvärderingar av studenternas framsteg kommer att 
utvärderas ytterligare. Detta kommer att baseras på blanketter (som infördes för 2 år sedan) 
som måste fyllas i av gruppmedlemmarna efter varje ref. gruppmöte med studenten (minst 
en gång per år). 

Eftersom Covidpandemin fortfarande är med oss, och kan stanna för oförutsedd framtid, 
måste vi tänka på den skadliga inverkan det ger på varje student. Vi måste mildra detta, men 
det kommer inte att finnas någon allmän plan. Lösningar måste ske på individnivå.    

Ett av de omedelbara målen efter Covidpandemin är att återuppta samarbetskontakterna och 
öka studenternas rörlighet (både forsknings- och presentationsmässigt). 

b) Långsiktiga strategier

På Fysbot ser vi en generationsförändring bland PIs. Under de senaste 3 åren har två 
professorer gått i pension och 2 kommer att gå i pension inom de kommande två åren. Nya 
gruppledare kommer sannolikt att rekryteras för att komplettera och förbättra de befintliga 
projekten. Som institution strävar vi efter att fortsätta med forskning av högsta kvalitet, vilket 
i sin tur bör ge en utmärkt miljö för doktorander i växtvetenskap.   



Vi strävar också efter att främja deltagande av externa talare med olika yrkesbakgrund för 
att stärka de tvärvetenskapliga projekten samt underlätta studentens efterdoktorala period 
och eventuellt den professionella övergången.       
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