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Hans Wigzell om forskning och kreativitet

”Tacka vet jag
ett rejält gräl”

Den svenska snällheten – utslätat, lika
till alla – har ingen vän i Hans Wigzell.
Åtminstone inte när det gäller forskning-
en. Nej, forskarlusten sporras av hård
(men sund) konkurrens och animositet:
häftiga diskussioner »för att visa den jä-
veln att han/hon har fel» kan ge nya idéer.
Lika välgörande kan stilla dagdrömmeri
vara!

INTERVJU .

BIRGIT WILHELMSON

FOTO .



Hans Wigzell är inte den som
hymlar med vad han tycker.
Och varför skulle han det?

Han är ett av »underbarnen» i svensk
medicinsk grundforskning, med snart
40 år som forskare i ryggen. Han börja-
de forska 20 år gammal: »Det var en ren
slump. Jag tyckte det var tråkigt att bara
läsa medicin.» 

Idag är han rektor vid Karolinska in-
stitutet – den medicinska högskola där
han själv hade det tradigt som läkarstu-
derande! – och aktiv professor och
forskningsledare vid MTC (Mikrobio-
logiskt och tumörbiologiskt centrum)
där. En nestor inom immunologin.

Som 23-åring fick han en sjuårs-
tjänst som forskare i Storbritannien, fri
att arbeta med »vad jag ville». Efter
några år kom han hem igen. Läkarlegi-
timationen fick han så småningom efter
några år. Men det är forskare han varit –
och är.

– Det är häftigt när jag tänker tillba-
ka. Jag hade tur, det var en oerhört ex-
pansiv period för grundforskningen.
Och jag var väldigt ung. Här i Sverige
satsade då Cancerföreningen hårt på
unga forskare – en enorm fördel för
forskningsutveckling: att få ihop unga
människor tidigt i en kreativt rik miljö.

Genomsnittligt sett är forskare näm-
ligen som bäst före 35-årsåldern. Hans
Wigzell nämner senare års nobelprista-
gare: 23 av 25 hade gjort den nobelpris-
belönade upptäckten innan de fyllt 35!

Men visst finns också exceptionella
forskare som har kvar hög kreativitet i
hög ålder. Hans Wigzell är irriterad över

vissa forskningsråds beslut att inte be-
vilja anslag till forskare över 65 år. Dis-
kriminering! 

– Om inte forskningsprojektets kva-
litet är ledstjärna för anslagsbedöm-
ningen, då är man ute på mycket tunn is. 

Säger Hans Wigzell, och berättar om
den gode vän och kollega som hade tre
topprioriterade projekt på gång som han
sökte medel för hos »en stor svensk an-
slagsbeviljande organisation» (inte Me-
dicinska forskningsrådet). Men refe-
rentgruppen ville inte bevilja anslag för
alla tre med argumentet: »Vi ska spara
den här personens hjärna.»

– Spara hans hjärna! Till vad då? Det
är befängt. Det är ett suppressivt resone-
mang, det är jante.

Det är viktigt att det finns flera olika
anslagsinstanser – med olika filosofier,
poängterar han.

Men den tilltagande »fossili-
seringstendensen» inom
svensk medicinsk grund-

forskning oroar Hans Wigzell mycket.
Doktoranderna blir allt äldre, professo-
rerna likaså.

Villkoren i forskarlivet är alltför sta-
tiska, tjänsterna alltför säkra. För myc-
ket pengar går till halvdåliga forskare,
för litet kan satsas på de bra.

– En forskare i full fart inom moleky-
lärbiologin kostar ungefär 1 miljon om
året. Om forskningen då är trivial, då
blir det för dyrt. Många måste lämna
forskningen.

Professorerna borde vara färre, anser
Hans Wigzell och efterlyser ett system
där forskningen är mer utsatt för konkur-

rens, med mer av projektanställningar.
– Idag är det för mycket av utjäm-

ning och utsmetning, ett geografiskt
tänkande. Den svenska snällheten! Jag
tycker att man i stället i forskningsråds-
sammanhang och liknande ska höja rib-
ban rejält, och ge större anslag till dem
som klarar ribban.

Differentierade forskningsan-
slag är ett sätt att få fart på
konkurrensen – och kreati-

viteten.
Lycksalighetens ö!, det vore att ha

tillräckligt med »fröpengar» och sedan
kunna gödsla ordentligt om det ur den-
na sådd spirar något riktigt intressant, så
länge det är livskraftigt och växer fint,
menar Hans Wigzell, också hängiven
fritidsblomsterodlare.

Forskning – ett abstrakt begrepp,
men på djupet högst konkret. Forsk-
ning, det är människor och forskarmil-
jöer och skaparkraften där.

Och det är människor, riktigt bra
människor, som är den helt avgörande
förutsättningen för bra forskning, anser
Hans Wigzell. Hos människor finns
kreativiteten – forskningens yttersta
drivkraft och stöttepelare. »Hur skapar
vi då situationer där det kreativa kan
blomstra?»

För sina doktorander försöker Hans
Wigzell t ex komponera forskningspro-
jekt så att de kan utmana kreativiteten:
helst ska projekten innehålla både en
»högriskgrej» som kan bli något fantas-
tiskt om det slår in och en något mer sä-
ker forskningskomponent.

– Jag kan inte skjuta iväg mina stu-
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– Lycksalighetens ö för forskningen det vore att ha tillräckligt med »fröpengar» och att
sedan kunna gödsla ordentligt om det ur denna sådd spirar något riktigt intressant, säger
Hans Wigzell, rektor vid forskarväxthuset Karolinska Institutet, tillika entusiastisk
fritidsodlare.



denter till månen och hoppas att någon
landar. Det vore fel.

Vem som blir en bra forskare är
omöjligt att förutse. Det enda är att låta
den som vill få försöka i labbet, »trial
and error».

– Det kan komma in en välkammad,
verbal A-student, och det kan vara kört
– för litet självständighet, för litet krea-
tivitet. Sedan kan det komma någon
som ser ut som … jag vet inte vad – men
jättebra. 

Iden sanna forskningen måste fin-
nas viss osäkerhet. I den sanna
forskningen styr slumpen. Ett öp-

pet sinne för detta oväntade – det är det
som kännetecknar en bra forskare, an-
ser Hans Wigzell.

Det klassiska exemplet är Sir Alex-
ander Flemings upptäckt av penicilli-
net:

– Fleming studerade bakterier i od-
lingskulturer. Plötsligt började svamp-
sporer växa på odlingsplattorna. Kring
sporerna blev det en zon där bakterier-
na dog. De flesta skulle tyckt att detta
var elände: här får man in mögel när
man ska odla bakterier.

– Men Fleming var öppen för detta.
Han insåg att svampen gjorde ett ämne
som dödade de sjukdomsframkallande
bakterierna. Det blev penicillin.

Kanske är detta öppna sinne medfött
– en nyfikenhet, en förmåga att tänka i
nya banor, tror Hans Wigzell.

Men det är nog också möjligt att stär-
ka och stötta människors kreativa kraft
– genom att ge rum för intellektuellt in-
spirerande forskarmiljöer.

Det är t ex viktigt att bygga forskar-
hus med fria kontaktytor där människor
från olika forskargrupper och områden
naturligt råkar hamna ihop. Oplanerade
diskussioner i fikarum kan ge »ferti-
litetsskapande, oförutsägbara kopp-
lingar».

– Och så har vi personkemin, den är
viktig. Människor kanske arbetar bättre
tillsammans med någon tvärs över jor-
den, än med den i rummet intill.

Och dagdrömmeri! Nog så kreativt
att få tid till att låta tankarna flyta. Eller
en temporär sjukdom, att fri från det ru-
tinbundna få ligga och tänka efter. Eller
det kreativa flöde som kan uppstå ur en
personlig kris.

Att medvetet skapa kreativa
enheter talar Hans Wigzell
också om. En forskare kan

t ex vara mycket idérik, men »ha tum-
men mitt i handen» och därför handi-
kappad att genomföra sina idéer. En an-
nan kan ha mer av hantverksmässig ska-
parkraft. Tillsammans kan de två bli ett
starkt kreativt team – »anden och han-
den».

Hans Wigzell nämner Storbritannien
och Japan som två ytterligheter på den
medicinska grundforskningens kreati-
vitetsskala. Japaner är erkänt duktiga på
att förfina, förbättra – men har haft svårt
att kreera själva, de har lågt »kreativi-
tetsindex».

– Jag vet inte hur mycket som ligger
i den japanska kulturen i sig och hur
mycket som beror på att de inte tidigare
egentligen satsat på grundforskning.  

– Storbritannien, däremot, har be-

traktats som ett mirakelland. Engels-
männen har varit enormt kreativa. Var-
för?

Kanske bottnar det till en del i
den engelska tillåtande dis-
kussions- och pubtraditio-

nen. Varje fredagkväll går hela gäng
från de stora forskningsinstitutionerna
till puben. Dricker öl, kastar pil, och så
diskuterar och grälar de. »Det är fantas-
tiska diskussioner som skakar om or-
dentligt, man ska visa »den jäveln att
han/hon har fel». Det är en animositet
som rensar, plötsligt kan man attackera
saker på nytt sätt.»

Dessutom har det engelska medi-
cinska forskningsrådet tidigare satsat
speciellt på duktiga forskare i ett slags
»excellence». De fick där forsknings-
pengar för kanske en femårsperiod i stö-
ten.

– Exakt vad de jobbade med brydde
rådet sig inte så mycket om. Om resul-
taten var bra fick forskarna fortsatt stöd,
de behövde inte skriva några anslagsan-
sökningar om vad de skulle göra de
nästkommande åren, det var inte intres-
sant.

Och det är ju inte intressant heller,
poängterar Hans Wigzell. »Om man
mycket väl vet vad man ska göra de när-
maste åren – då är det utveckling, inte
forskning.» 

Forskning är förutsättningslös och
oförutsägbar. »I sann forskning vet man
aldrig hur det kommer att gå.»

Och just det är forskarens verkliga
utmaning, poängterar Hans Wigzell,
chansen att oväntat finna ett »nytt okänt
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Rektorns almanacka. Hans Wigzell garderar sig mot
ustration genom att ha flera projekt igång samtidigt.

»Research» – sök igen, om igen. Forskning är hårt, väldigt hårt. Forskning selekterar
för uthållighet: här finns gemenskap, men här finns också ensamhet, säger Hans Wigzell,
här tillsammans med laboratorieassistent Berit Olsson på forskningslaboratoriet.



berg att bestiga». Grundforskning kan
ge de mest häpnadsväckande, märkliga
rön.

Men, å andra sidan – forskning kan
också vara långa perioder av frustration,
när inget fungerar.

Det engelska ordet »research» be-
skriver situationen – sök igen, om igen.

– Forskning är hårt, väldigt hårt.
Forskningen kräver disciplin, ärlighet,
integritet. Och man måste tåla att miss-
lyckas, de flesta försök går ju åt skogen.
Forskning selekterar för uthållighet: här
finns gemensamhet, men här finns ock-
så ensamhet.

– En del forskare är briljanta i sin
forskning. Men i andra sammanhang,
utanför själva forskningssituationen,
kan de vara kraftigt socialt handikappa-
de. De mångsidiga »da Vinci»-männi-
skorna – de som är utmärkta forskare
med gott omdöme och som dessutom
klarar av social komplexitet, de som t ex
kan bli bra personalledare – de är ex-
tremt sällsynta.

Hans Wigzell själv försvarar
sig mot de tvära kasten mel-
lan »bergsbestigningens»

fascination och misslyckandets frustra-
tion genom att ständigt ha flera, olika,
projekt i gång. Chansen är då större att
det går bra åtminstone någonstans.
Dessutom är Hans Wigzell fängslad av
de synergieffekter det kan ge.

– Men kanske är det också ett sätt att
sortera bort min egen leda. Den åter-

kommer ständigt. En del forskning kan
jag så bra att den bara blir jättetråkig.

Vad är det då som driver? Hans Wig-
zell forskar ännu – projekten är många
– trots att han kanske i stället kunde sät-
ta sig litet mer bekvämt tillrätta i rek-
torsstolen.

Jo, det är just denna ständiga väx-
elverkan mellan leda och fasci-
nation som är drivkraften, säger

han. Fascinationen ligger i nya utma-
ningar: att finna nya gränser, nya områ-
den, nya sammanhang att försöka för-
stå.

– Och forskarmiljön är spännande,
rolig. Jag tycker om att träffa yngre
människor, att bolla fram och tillbaka.
Men jag har lämnat den situationen då
jag kunde alla tekniker i labbet, då jag
kunde säga »det här beror på att celler-
na har snurrats för hårt». Det var en
skön känsla.

– Förr kunde jag själv kontrollera
ödet, nu måste jag delegera till någon
annan att kontrollera ödet.

Nu handlar forskarrollen mer om
övergripande diskussioner kring bl a
forskningsresultat. Den danske filoso-
fen Søren Kierkegaards resonemang
om »paradoxens sanning» har inspire-
rat Hans Wigzell.

– Att vända på resultaten, det positi-
va blir negativt osv – det ger en bra ut-
gångspunkt för att diskutera komplexa
sammanhang. »OK, nu har vi resultatet,
vi tror att det är så här, låt oss i stället tro

att det är precis tvärtom.» Det är mycket
stimulerande att tänka som Kierke-
gaard.

Men forskningen blir alltmer kom-
plex, kunskapsmassan inom medicinen
fördubblas på sex à sju år. Idag finns fler
forskare än tidigare sammanlagt i
mänsklighetens historia.

– Då jag började läsa immunologi
kände jag nästan alla immunologer i
världen. Idag finns det 10 000-tals. Och
informationsflödet är enormt, varje dag
publiceras ett par tusen sidor inom im-
munologin, mitt område.

Men, poängterar Hans Wigzell, tack
vare den moderna informationsteknolo-
gin kanske det idag ändå är möjligt att
ha bättre överblick än tidigare.

Ny teknologi ger också nya
möjligheter att hantera oer-
hört komplex informations-

massa i den grundforskning som blir
alltmer fragmenterad, t ex kartlägg-
ningen av människans arvsmassa.

Det är fascinerande – och till en del
intellektuellt förolämpande, anser Hans
Wigzell. 

– Det är möjligt att få så mycket in-
formation om t ex en cell – proteiner,
arvsanlag, interaktion med andra celler
etc – att vi inte längre har en chans att
förstå hela innebörden.

– Datamaskinen kan själv ställa frå-
gor och ge svar. Det är intellektuellt för-
olämpande – att göra något som man
bara begriper till en del! •
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I sann forskning vet man aldrig hur det kommer att gå. Och just detta, det oförutsägbara, är
forskarens verkliga utmaning, chansen att oväntat finna ett »nytt okänt berg att bestiga».
Grundforskning kan ge de mest häpnadsväckande, märkliga rön. Men – forskning kan också
vara långa perioder av frustration, poängterar Hans Wigzell som själv garderar sig mot det med
att ha flera olika projekt igång samtidigt.


