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Nyligen blev jag ombedd att recensera Percy Barnevik som företagsledare i ett 
godmorgonprogram i tv. Det kändes lite förmätet, jag var ny som ekonomijournalist 
när Asea och Brown Boveri gick samman och Percy Barnevik var redan en superstar 
som flög jorden runt och höll hov för potentater. Boken jag skrev med Bengt 
Carlsson, ”Livsfarlig ledning” kom långt senare, när ABB hade kraschat och Percy 
Barnevik fått löpa gatlopp i medierna för sin miljardpension (som han är noga med att 
påpeka var på 800 miljoner kronor). Så jag sa kort att inget ska förta att Barnevik var 
en stor ledare som hade en förmåga att omge sig med fantastiskt bra medarbetare. 
Personer som genom åren har haft förmånen att få Barneviks öra var bara att 
gratulera, sa jag. 

Percy Barneviks memoarer ”Jag vill förändra världen” är mer än bara ett stycke 
svensk industrihistoria. Det är ett kreativt äventyr där allt händer i ett rasande tempo. 
Barnevik gör tydligt skäl för namnet beslutsmaskin och har som sådan fortfarande 
inte tid för någon tillbakadragen reflektion. Han klär fortfarande världen i siffror och 
kurvor. Men hans opretentiösa och underfundiga humor lyser igenom. En bildtext 
lyder: ”Curt Nicolin – min chef och mentor. Jag själv aldrig utan portfölj”. En annan 
lyder: ”Det blev många möten med ryske premiärministern Viktor Tjernomyrdin – här 
i nyktert tillstånd”. 

Stundtals känns Percy Barnevik nästan som romanfiguren Allan Larsson i Jonas 
Jonassons ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”, med den 
skillnaden att här är anekdoterna om möten med storheter hämtade från en person 
med en arbetsvecka på 80–90 timmar, förmågan att tänka stort, delegera och se nya 
möjligheter var helst han kommer. Exempelvis berättar Barnevik att han under en 
julsemester med familjen på Kuba hamnade i samtal med Fidel Castro om hur Polen 
hade förvandlats till en spirande marknadsekonomi och att Kuba nu kunde utvecklas 
åt samma håll. Men öppenheten – och möjligheterna för ABB – stoppades dessvärre 
sedan USA hade bombat Kuba med flygblad. Några allvarsamma reflektioner hinner 
Percy Barnevik med, liksom avslöjanden som varför han anser att det inte vore lyckat 
om Scania slogs ihop med tyska MAN, varför Marcus och Jacob Wallenberg borde 
byta uppdrag med varandra, eller varför han aldrig kommer att komma över den 
schweiziska finansmannen Martin Ebners agerande i ABB:s styrelse, som sänkte både 
ABB och Barnevik själv. 

I morgonprogrammet på tv dristade jag mig att påpeka att Percy Barneviks ledarskap 
har haft en baksida som yttrade sig i låg tolerans mot folk som kritiserade honom. 
Den sidan verkar nu ha förpassats till historien, för i boken framträder en ödmjuk 
Barnevik. Likt ett mantra upprepar han hur fel det var att han accepterade att bli 
ordförande i ABB, och ett antal gånger påpekar han att han bittert ångrar att han själv 
föreslog sin efterträdare på vd-posten. 

Bland Percy Barneviks 105 råd om ledarskap skriver han att det är viktigt att ha 
nejsägare i styrelsen, och att ingen vd gillar att få ett nej men att det är viktigt för 



samspelet med en övervakande styrelse. Sedan tillägger han att ”Jag hatade att få nej 
och utvecklade metoder att kringgå det. Jag ska inte lära ut metoderna”. 

Efter att ha läst Percy Barneviks memoarer är jag än mer övertygad om att Sverige har 
blivit av med en person som har varit, och är, en stor ledare. Framför allt borde 
Barneviks comeback i en helt annan roll i en helt annan bransch fungera som 
inspiration för andra ledare som lämnar offentligheten men har mer kvar att ge. 
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