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••• forskarporträtt

Trots att denne nyblivne Jubi-
leumsdoktor (KI:s doktorspro-
motion i november 2019) har 

bott och arbetat i Houston, USA, länge 
nu är hans genuina stockholmska in-
takt och han har inte släppt taget helt 
om sitt kära Novum i Flemingsberg – 
en idag blomstrande, livaktig och inter-
nationell forskningspark som han var 
ytterst delaktig i att bygga upp för någ-
ra decennier sedan. Mer om detta se-
nare.

Innan vi träffas i hans arbetsrum på 
hypermoderna Neo som det heter idag 
noterar vi att det finns en föreläsnings-
sal som är döpt efter honom. En staty 
hade inte känts fel heller, för utan Jan-
Åke Gustafssons outtröttliga engage-
mang hade denna del runt dåvarande 
Huddinge sjukhus, nu Karolinska Uni-
versitetssjukhuset, kanske fortfarande 
bara varit ett livlöst, öststatsinspirerat 
betongkluster. Idag kryllar det av stu-
denter från hela världen som bland an-
nat pluggar på Södertörns högskola, 
här ligger KTH:s skola för Teknik och 
Hälsa; Röda Korsets högskola samt en 
rad olika KS- och KI-verksamheter, ca-
féerna är många och trendiga och det 
ligger en rad företag utspridda i områ-
det. 

Det hela har med andra ord blivit 
precis så som professor Gustafsson en 
gång tänkte sig, men det vore fel att på-
stå att vägen hit varit helt spikrak för 
denne världsberömde, vittbereste fors-
kare som byggt upp en rad internatio-
nella forskningssamarbeten, och som 
till sist kanske blev lite för stor för Sve-
rige.

Att säga att 76-årige Jan-Åke Gus-
tafsson, född i centrala Stockholm, 
uppvuxen i Vällingby och Täby, har 
haft lite bråttom i livet är ett understa-
tement. 

VILL SE SNABBA RESULTAT

– Ja, jag måste nog tillstå att en av mina 
sämsta egenskaper är bristande tåla-
mod. Jag har alltid velat se resultat så 
snabbt som möjligt, men med åren har 
jag lärt mig att bli mer tålmodig.

Som ung student var det verkligen 
snabba resultat som gällde. Han dispu-
terade redan 1968, endast 25 år gam-
mal, men hade otippat nog från början 
tänkt sig att bli präst.

– Ja, som barn var jag mycket intres-
serad av religiösa saker. Konfirmations-
prästen imponerade på mig och jag gil-
lade att hålla egna predikningar hem-
ma. Men att läsa latin tyckte jag var rik-

En utpräglad och åtminstone förr lite otålig tävlings-
människa som under sin långa och framgångsrika 
forskarkarriär inte bara har fått otaliga anslag och 
utmärkelser utan även många fiender. Det extrema 
mediedrev med starka inslag av personförföljelse som 
professor Jan-Åke Gustafsson, en av världens främsta 
hormonforskare, utsattes för 2006 fick honom att 
lämna Sverige och flytta till Texas. För gott.
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Jan-Åke Gustafsson 15 år efter mediedrevet:

”Mest nöjd med att ha 
handlett 150 doktorander 
till disputation”

Numera kommer professor Jan-Åke Gustafsson bara hem till Sverige några 
gånger per år. Sedan tio år har han sin huvudsakliga bas i Houston, Texas.
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tigt trist så när det blev dags för real-
examen hade jag bestämt mig för att 
satsa på att bli läkare, säger han och be-
rättar att pappa var kriminalkommis-
sarie på narkotikaroteln i Stockholm.

Det kan tyckas som om äpplet har 
fallit ganska långt från trädet här, men 
att lösa brott och att forska har onekli-
gen sina likheter. Båda handlar ju om 
problemlösning, att hitta förklaringar.

Med stora A i alla ämnen, förutom 
musik, teckning och gymnastik, kunde 

Jan-Åke välja vad han ville läsa på KI, 
där han började 1962. 

– Jag gjorde militärtjänstgöringen 
som läkare men insåg tidigt, efter att ha 
flörtat lite med medicin, att jag inte vil-
le arbeta kliniskt. Jag tyckte kemi var 
mer intressant och började forska om 
steroider och tarmflora parallellt med 
studierna på KI.

– Trots att jag aldrig har arbetat kli-
niskt har jag alltid haft patientperspek-
tivet som ledstjärna i min forskning. 

Att veta att det man gör är nyttigt för 
patienterna är det som ger stimulans i 
forskningsarbetet. 

UPPSKATTAD FORSKNINGSLEDARE

– En annan viktig drivkraft för mig har 
varit – och är fortfarande – att arbeta 
med doktorander, att involvera och in-
spirera dem. Jag har haft omkring 150 
doktorander hittills och ungefär lika 
många gästforskare. Att bygga upp ett 
fungerande lagarbete, att se till att 

••• forskarporträtt

Jan-Åke Gustafsson har gjort det mesta i livet i rekordfart, bland annat disputerade han redan som 25-åring.
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forskningen går bra, är väldigt givande 
och jag tror att jag anses vara en stimu-
lerande gruppledare, säger han lite an-
språkslöst.

De som känner honom vet att han 
alltid varit en mycket populär och erkänt 
entusiasmerande forskningsledare med 
stor talang för att få omfattande anslag. 

Han blev klar medicine doktor 1971, 
fick en vikarierande professur 1976 och 
blev professor i medicinsk näringslära 
1979.

– Det var få som sökte den tjänsten 
och med lite ansträngning gick det ju 
att koppla min forskning till nutrition.

Några år senare stiftade han sin för-
sta bekantskap med de södra delarna av 
Stockholmsregionen. En erfarenhet 
som tog fram en entusiastisk nybyggar-
anda hos honom.

– Vi var lite trångbodda på Kemi-
cum och flyttade därför till Huddinge 
sjukhus 1981. Här fanns det inte ens en 
pendeltågsstation på den tiden men det 
fanns gott om lokaler och här började 
vi i samarbete med landstinget, det lo-
kala näringslivet och tre forsknings-
stiftelser som jag var VD för, att bygga 
upp ett centrum för bioteknik – No-
vum Forskningspark.

Under många år kämpade han hårt 
för att södra Stockholm skulle bli en 
självklar etableringsregion, att alla sto-
ra satsningar inom den medicinska 
forskningen inte bara skulle hamna på 
den norra sidan. Han hade långt gåen-
de planer på att bygga Novum Bio City, 
en betydligt större forskningspark, 
med plats för både akademi och före-
tagande. Riktigt så blev det inte, kon-
flikterna mellan bland annat KI Nord 
och KI Syd och hans hårt kritiserade 
maktposition i forskningsstiftelserna 
skapade grus i maskineriet.

KONTROVERSIELLT PÅ 80-TALET

Det som är en självklarhet idag, att 
koppla ihop forskning och näringsliv, 
var alldeles nytt och kontroversiellt på 
80-talet men Jan-Åke Gustafsson, som 
hade sett kopplingen mellan akademi 
och läkemedelsindustrin i USA, såg ti-
digt potentialen i sådana samarbeten 
och startade bland annat forskningsfö-
retaget Karo Bio på Novum 1987. Han 
blev länge kritiserad och misstänklig-
gjord för sin hållning. Att vara före sin 
tid är aldrig lätt.

Trots att jag aldrig har arbetat 
kliniskt har jag alltid haft patient-

perspektivet som ledstjärna i min forskning. 
Att veta att det man gör är nyttigt för 
patienterna är det som ger stimulans i 
forskningsarbetet.
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••• forskarporträtt

Fram till mitten av 2005 ägnade han 
sig främst åt att forska inom nukleära 
receptorer, framförallt om den sensa-
tionella upptäckt hans forskargrupp 
gjorde redan 1996. 

– Vi såg att det fanns en helt ny öst-
rogenreceptor, ER Beta. Tidigare hade 
man trott att det bara fanns en receptor 
i cellernas kärna för östrogen, ER Alfa. 
Idag vet vi att samspelet mellan dessa 
två receptorer, som fungerar lite som 
yin och yang, kan ha stor betydelse för 
olika sjukdomsprocesser i kroppen, 
förklarar han.

– Att vi kunde påvisa att denna re-
ceptor binder till DNA är något av det 
mest spännande som har hänt i mitt 
forskarliv. Det var ett stort genom-
brott. Sedan dess har vi hittat många 
fler nukleära receptorer men ER Beta 
var den första upptäckten. 

– När det gäller ER Beta, ibland 
kallad den ”goda” östrogenreceptorn, 
har man kunnat se att behandling med 
ER Beta-agonister tycks kunna ha ett 
samband med minskad cancerutveck-
ling, tillägger han.

Under några år i början av 2000-ta-
let var Jan-Åke Gustafsson koordinator 
för en stor internationell studie om 
hormonstörande ämnen i miljön – det 
uppmärksammade EU-projektet CAS-
CADE vars resultat bland annat ledde 
till förbud mot vissa plaster, till exem-
pel Bisfenol A, i nappflaskor.

– Ja, det var ett spännande, banbry-
tande toxikologiskt forskningsprojekt 
som har spridit kunskap och gjort nytta. 

Hans forskargrupper har också varit 
mycket aktiva när det gäller en annan 
nukleär receptor, den så kallade Lever 
X-receptorn som finns i immunsyste-
met och bland annat reglerar kolesterol-
omsättningen i kroppen.

– Idag arbetar vi med LXR Beta där 
vi undersöker denna receptors funk-
tion i hjärnan och vi kämpar också med 
att övertyga urologer om att ER Beta 
kan ha en viktig roll vid prostatacancer. 
Men det har gått lite trögt att få ut den-
na kunskap i klinisk praxis, säger Jan-
Åke, som har grundat Center of Nu-
clear Receptors and Cell Signaling vid 
University of Houston, där han innehar 
Robert A Welchs professur i biologi 
och biokemi. Utöver en mängd andra 

hedersutmärkelser är han sedan länge 
medlem i den amerikanska vetenskaps-
akademin.

JAGADES AV JOURNALISTER

När han flyttade till USA 2009 fick han 
med sig tio trogna medarbetare.

– Jag trivs bra, det är en mycket trev-
lig atmosfär och det är betydligt lättare 
att få anslag än i Sverige. 

Under åren 2005 och 2006 var han 
personligen föremål för närmare 30 ar-
tiklar i Dagens Nyheter där han be-
skylldes för allt från korruption, otill-

låten representation, slöseri med skat-
temedel till allmänt fifflande och makt-
missbruk. Hela kampanjen, som ledde 
till en förundersökning hos Åklagar-
myndigheten, hade starka inslag av per-
sonförföljelse och journalisterna drog 
sig inte för att dra in hans privatliv i 
artiklarna. En smutskastning som än 
idag är ganska unik i svensk press.

– Jag vill inte prata så mycket om 
denna jobbiga tid nu, men trots att jag 
blev juridiskt friad på alla punkter – jag 
har alltså bevisligen inte gjort mig skyl-
dig till någon brottslighet överhuvud-
taget – har jag aldrig fått upprättelse 
eller en ursäkt från Dagens Nyheter. 
Och jag fick tyvärr inte något vidare 
starkt stöd från mina kollegor heller. 

– Mitt förtroende för KI var helt 
kört i botten då jag inte längre fick vara 
prefekt på grund av dessa påstådda, 
helt felaktiga anklagelser.

– Allt detta bidrog förstås till mitt 
beslut att flytta till USA, tillägger han 
lågmält.

Idag jobbar Jan-Åke Gustafsson inte 
riktigt lika mycket längre och han har 
dragit ned på resandet. Som den pen-
sionär han ju faktiskt är, åtminstone på 
pappret, händer det att han ibland roar 
sig med att titta på gäss och andra fåg-
lar i parkerna i Houston.

Några gånger per år besöker han 
Sverige där hans son är bosatt och han 
leder en liten forskargrupp på Neo.

I höstas blev han utnämnd till Jubi-
leumsdoktor på KI. Betyder det att allt 
gammalt groll nu är glömt?

– Nja, det är fortfarande lite smolk i 
glädjebägaren men det mesta har ju 
bleknat numera. 

När vi skiljs åt utanför Neo, mitt ute 
i det dynamiska folklivet, medger han 
att han är rätt så nöjd med hur detta 
område har utvecklats på bara tre de-
cennier. 

– Jo, på det hela taget har jag nog 
anledning att känna mig nöjd med det 
jag har åstadkommit i livet. Jag har 
gjort bra ifrån mig inom forskningen 
och är framförallt glad över att ha 
handlett så många fram till disputation.

EVELYN PESIKAN
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På det hela taget har jag nog 
an ledning att känna mig nöjd med 

det jag har åstadkommit i livet. Jag har gjort 
bra ifrån mig inom forskningen och är fram-
förallt glad över att ha handlett så många 
fram till disputation.
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Han har gjort mer än de flesta för att göra Flemingsberg till ett ytterst dynamiskt 
område och har nu fått en föreläsningssal uppkallad efter sig.
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