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Göran Hägglund, som inte bara 
har mångårig erfarenhet som 
politiker utan också innehar en 

rad olika styrelseuppdrag, funderade 
noga innan han tackade ja till det nya 
erbjudandet.

– Jag ställde mig två frågor: har jag tid 
och kan jag göra nytta? Det blev ett ja-
kande svar på båda frågorna. Jag kom 
fram till att inget uppdrag kan vara mer 
meningsfullt och angeläget än detta och 
jag har sett till att skapa tid genom att 
avsäga mig andra uppdrag, bland annat 
styrelsearbetet i Postkodföreningen. 

Han är för närvarande ordförande för 
Systembolaget, styrelseledamot i stiftel-

sen Forska! Sverige och har konsultupp-
drag för kommunikationsbyrån Reform 
Society.

– Efter många år i politiken känns det 
meningsfullt att fortsätta ta sig an frågor 
som berör, men nu på ett annat sätt. Jag 
har skaffat mig en viss kunskap om påver-
kansarbete och jag har ett mycket stort 
nätverk, säger Göran Hägglund som till-
trädde ordförandeposten i maj i år.

Han tycker att det är lite för tidigt att 
beskriva i detalj hur han vill leda arbetet 
de kommande tre åren. 

STABIL ORGANISATION

– Cancerfonden är en stabil, välstruktu-

rerad organisation som svenska folket har 
ett starkt förtroende för. Ett förtroende 
som vi måste vårda väl. Förra året slog in-
samlingen rekord och vi kommer att fort-
sätta arbeta i den utstakade och mycket 
framgångsrika riktningen. Det blir inga 
tvära kast och stora förändringar men i 
alla verksamheter behöver man växla folk, 
säger Göran Hägglund, som efterträdde 
förra LO-ordföranden Wanja Lundby-
Wedin som innehade posten i nio år, den 
maximala tiden för en Cancerfondsord-
förande som väljs vart tredje år.

Cancerfonden finansierar sedan 
många år omkring 75 procent av den 
svenska cancerforskningen.

Cancerfondens nye ordförande:

Vi måste vårda förtroendet 
– samtidigt ha antenner utåt
Kontinuitet men också förnyelse. Att vårda det djupa förtroende som finns, men samtidigt 
blicka framåt och fortsätta arbetet med att hitta de allra bästa forskningsprojekten. Det är 
några av de målsättningar som den före detta politikern och partiledaren Göran Hägglund 
tar med sig in i det nya uppdraget som Cancerfondens ordförande.
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Cancerfondens nye ordförande Göran 
Hägglund tycker att utvecklingen på 
cancerområdet är mycket hoppin givande. 
Foto: CANCERFONDEN
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EVELYN PESIKAN, 
FRILANSJOURNALIST OCH 

MEDICINSK SKRIBENT

– Forskning kräver enorma resurser 
och behoven ökar hela tiden. Cancerom-
rådet står inför stora förändringar med 
nya satsningar på bland annat preci-
sionsmedicin. Vi vill naturligtvis med-
verka till nya medicinska genombrott 
men sådana tar tid och vi vet inte när de 
kommer. Det är viktigt att Cancerfon-
den säkrar rollen som tung forskningsfi-
nansiär och hanterar resurserna rätt ge-
nom att kanalisera dem. Vi måste vara i 
takt med tiden och förändras i takt med 
nya möjligheter, fortsätter han och till-
lägger att det gäller för Cancerfonden att 
fortsätta att vara relevant eftersom det 
finns många konkurrenter inom insam-
lingsverksamheter idag. 

– Vi måste vara bäst på att hitta och 
stötta forskningsprojekt som har störst 
potential att åstadkomma bra resultat. 
Vi måste ha antenner utåt och se till att 

ha en god överblick över vad som rör sig 
i forskningen och uppmärksamma nya, 
framåt forskare.

KONTINUITET OCH FÖRNYELSE

– Det handlar om att hitta en struktur 
där kontinuitet fungerar parallellt med 
förnyelse.

Göran Hägglund har modererat 
många konferenser inom cancerområdet 
under de senaste åren och han tycker att 
utvecklingen inom cancerforskningen är 
mycket positiv.

– Det har gjorts helt fantastiska fram-
steg och Sverige står sig bra i den inter-
nationella forskningen, men det finns 
mer att göra. Vi måste se till att vi inte 
tappar kunskap och hamnar i bakvatt-
net, säger han och berättar att han, i lik-
het med så många andra människor, har 
personlig erfarenhet av cancer.

– Jag har själv inte haft cancer men 
just nu får personer i min närhet be-
handling mot cancer. Idag vet vi ju att 
cancer inte är EN sjukdom utan många 
olika som inte behandlas med ett och 
samma recept. Därför är det viktigt att 
vi inte bara stöttar det allra senaste inom 
forskningen, som till exempel precisions-
medicin, utan att vi stöttar projekt i hela 
vår behandlingsarsenal, som bland an-
nat inkluderar strålterapi och olika kom-
binationsbehandlingar inom cytostati-
ka.

– Utvecklingen är verkligen mycket 
hoppingivande för landets cancerpatien-
ter tack vare forskningen, men det finns 
också en ökad medvetenhet om olika 
riskfaktorer och prevention.


