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Håkan Mogren gjorde stora insatser i och för det svenska näringslivet. Vi ska här koncentrera oss på 

hans gärning som ordförande i Industriens utredningsinstitut (IUI), numera Institutet för 

näringslivsforskning (IFN). IUI/IFN är ett fristående forskningsinstitut som hade sin basfinansiering 

från SAF och Industriförbundet, numera från Svenskt Näringsliv. Internationellt sett är det unikt att 

näringslivets organisationer engagerar sig i ett institut för fristående forskning. Detta har heller inte 

alltid varit en självklarhet bland organisationens medlemmar. Institutets ordförande har därför en 

viktig roll som ambassadör verksamheten. 

Håkan var av många skäl väl skickad för denna roll. Han var själv disputerad och genom sina 

erfarenheter från egen forskning och som ledare av ett stort forskningsföretag – läkemedelsbolaget 

Astra – hade han en god bild av vilka förutsättningar som krävs för att kvalificerad forskning skall 

komma till stånd. Han var övertygad om att såväl en konstruktiv samhällsdebatt som samhälleliga 

framsteg i hög grad bygger på forskning. Håkans arbete som styrelseordförande genomsyrades av en 

strävan att IUI:s forskning skulle vara på den internationella forskningsfronten. 

Håkans ambassadörsroll blev särskilt viktig när IUI:s båda huvudmän, SAF och Industriförbundet, 

avvecklades för att ersättas med Svenskt Näringsliv. Denna process innefattade en rad 

omstruktureringar, nedläggningar och sammanslagningar av organisationer och verksamheter. Att 

IUI förblev opåverkat av denna omställning är i stor utsträckning Håkans förtjänst. 

Håkans starka personlighet och imposanta uppenbarelse gjorde det inte lätt för alla att se att Håkan 

var både en god lyssnare och en person med stort människointresse. Det förra gällde såväl 

professionella som mera privata frågor. 

Under åren som IUI:s ordförande kom Håkan i professionell kontakt med oss undertecknare. Han 

skapade privata relationer med oss alla, relationer som bibehölls även efter att han lämnat sitt 

ordförandeskap för institutet. Hans goda humör, smittande humor och enorma energi skapade alltid 

en fest och en nerv kring våra möten. Vi kommer att sakna Håkans mod och personliga engagemang, 

hans värme och hans klarsynthet. 
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