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Runt en miljon kronor per år. Det får professor Jan-Åke Gustafsson av börsbolaget Karo-Bio för att bland
annat representera och resa för bolagets räkning. Nu vill Gustafsson ordna en doktorstitel åt bolagets
styrelseordförande.

Professor Jan-Åke Gustafsson startade Karo Bio tillsammans med vännen John Baxter i mitten av
80-talet. Affärsidén utgår från den forskning Gustafsson bedriver på Karolinska institutet (KI). Jan-Åke
Gustafsson har fått Stockholms läns landsting att investera 1,5 miljarder i forskningen, en forskning som i
hög utsträckning gynnar Karo Bio.
Förutom att sitta i styrelsen i Karo Bio har Gustafsson även ett konsultuppdrag åt företaget. För det får
han runt en miljon kronor per år av Karo Bio.
Den huvudansvarige för Gustafssons konsultpengar är Gustafssons styrelseorförande Per-Olof
Mårtensson, som tidigare var vd i
bolaget.
Per-Olof Mårtensson är även styrelseledamot i forskningsstiftelsen CSB, där Jan-Åke Gustafsson är vd.
Nu vill Jan-Åke Gustafsson att Per-Olof Mårtensson ska få bli hedersdoktor på Karolinska institutet.
Gustafsson har under flera års tid nominerat Mårtensson.
Jan-Åke Gustafsson motiverar nomineringen av sin styrelseordförande med bland annat att Mårtensson
"varit pådrivande under den tid då omfattande samarbeten byggdes upp mellan läkemedelsindustrin och
svenska akademinska institutioner".
Varje år utses endast några få medicine hedersdoktorer, en titel som är prestigefylld.
Än så länge har inte Mårtensson fått något doktorat. Men flera andra som varit centrala i uppbyggnaden
av Karo Bio och forskningscentret Novum har fått en doktorshatt.
I januari 2000 nominerade Gustafsson sin vän och partner John Baxter. Den amerikanske forskaren Baxter
var medgrundare till Karo Bio, han kontrollerar via en familjestiftelse drygt 270 000 aktier i bolaget och
han har, liksom Gustafsson, ett konsultuppdrag åt företaget.
Enligt Gustafssons motivering har Baxter "gjort en unik pionjärinsats när det gäller att skapa spin-offföretag inom biotekniksfären". Motiveringen, som är skriven på Gustafssons brevpapper, är även
undertecknad av tre andra personer. Samma år fick Baxter sitt hedersdoktorat.
Ytterligare en person med nära anknytning till Gustafsson och Novum har fått ett hedersdoktorat. Det är
ordföranden i de tre forskningsstiftelser som Jan-Åke Gustafsson kontrollerar, Tord Bergstedt. Han fick
sitt doktorat 1983, när han var hög tjänsteman inom landstinget. Senare var han en av de tjänstemän som
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var aktiva i Novumsatsningen.
Vem som nominerade Bergstedt finns inte längre sparat i KI:s arkiv.
Även Jan-Åke Gustafssons partner, försvarsminister Leni Björklund, har fått ett hedersdoktorat på KI.
Hon fick det 1995 efter en nominiering av en professor vid Huddinge sjukhus och ett antal forskare.
Jan-Åke Gustafsson var inte med bland dem som undertecknade
nomineringen.
Som landstingsråd på 80-talet hade Leni Björklund en central roll när forskningscentret kring Jan-Åke
Gustafsson byggdes upp med hjälp av landstingspengar.
Knut Kainz Rognerud
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