
Peter Wallenbergs utfall i tv skadade Barnevik i Sverige. 

 
Percy Barnevik tar bladet från munnen i ett av de hårdaste 

angreppen någonsin inom näringslivet. "Medierna lär gotta sig åt 

mitt inlägg",    

 

Uppmärksamheten är stor kring Percy Barneviks memoarer. 

 

Boken "Jag vill förändra världen" (Albert Bonniers förlag) har tagit ett år 

att skriva och när den utkommer i dagarna är det många som längtar 

efter att få läsa om karriären, pengarna, biståndsprojektet, boksamlingen 

- och attacken på familjen Wallenberg. 

"Det är helt bisarrt", säger Barnevik. 

För första gången bemöter Percy Barnevik nu den förödande kritik som 

han fick år 2007 av finansfamiljens överhuvud Peter Wallenberg. 

Under rubriken "En svikares anatomi" tar Barnevik på 6 av totalt 480 

sidor heder och ära av den 85-årige nestorn. 

Trots att han var en av styrelseordföranden som hade signat alla papper 

om Barneviks pension i ABB, var Peter Wallenberg knäpptyst under 

mediestormen 2002. 

"Det var styrelsen som satte min ersättning, men i och med att Peter 

Wallenberg gick och gömde sig var det ingen som kunde förklara den", 

säger Barnevik. 

I stället gick Wallenberg till våldsamt angrepp i en släktdokumentär 

2007, där han kallade Barnevik - familjens tidigare favorit-vd - för en 

usel företagsledare som lämnat ABB på ruinens brant. Wallenberg 

antydde till och med att det kunde finnas oegentligheter i bokföreningen. 

Percy Barnevik bedyrar att han inte är bitter, men ilskan lyser igenom i 

boken. 

"Peter Wallenberg har, som alla andra, både starka och svaga sidor. Hade 

inte hans grundlösa anklagelser mot mig spelats upp för miljoner 



svenska tv-tittare 2007 hade jag förmodligen bara konstaterat vilka de 

var", säger Barnevik till tidningen. 

Han kallar uttalandena för "bisarra" men anser att de skadade främst 

Wallenberg själv. 

"Det hela reflekterar en brist på verklighetsförankring hos Peter 

Wallenberg och en tro på att själv stå över normala juridiska krav och all 

anständighet", säger Barnevik, som kallar "Pirre" för såväl obeslutsam 

och svag som okunnig. 

"Jag kände väl till hans svaghet i kriser och hans vacklan vid stora beslut. 

Han var inte någon att hålla i handen när det blåste", skriver Barnevik, 

som tyckte att Peter Wallenbergs påståenden i den uppmärksammade tv-

dokumentären var så märkliga att han undrade om Peter Wallenberg var 

frisk: 

"Jag fick då klarlagt från närstående att han var mentalt frisk, i varje fall 

lika frisk som vanligt". 

Peter Wallenbergs utfall i tv skadade Barnevik i Sverige. 

"För de som har någon insikt i ämnet har det även, och inte minst, skadat 

honom själv", skriver Barnevik, enligt TT. 

"Det var bittert då det gällde en person som jag jobbat med ganska nära 

och förtroendefullt i huvuddelen av tjugoett år. Därför har det också tagit 

emot att skriva detta avsnitt." 

Dagens Industri skriver på ledarplats att Barneviks bok utan tvekan 

kommer att bli "en av de mest omdiskuterade och lästa, inte bara i 

näringslivet". 

"Han bör kommas ihåg för mer än pensionen",   konstaterar att Barnevik 

inte bara bidragit till globaliseringen av svenska bolag och en 

storstädning i styrelserna, utan bygget av biståndsorganisaitonen Hand 

in Hand som hjälper miljontals kvinnor i världen bort från fattigdom. 

Men tidningen tror att Barnevik är klarsynt när han säger att medierna 

lär fokusera på de 6 sidor som där han svarar på angreppen från Peter 

Wallenberg. 



"Det är givetvis oemotståndligt när två gamla makthavare fajtas inför 

öppen ridå",   

 


