
Sjuk bransch är som maffian! 
Peter Rost jämför läkemedelsbranschen med maffian och hans kritik gav honom sparken som 
vice vd på Pfizer, världens största läkemedelsbolag. 

http://www.realtid.se/ArticlePages/200707/27/20070727151019_Realtid120/2007072715
1019_Realtid120.dbp.asp  

 
Skillnaden till kollektivtrafik branschen är marginell – läs 
och du inser snart att det finns mängder med likheter vad 
som sker inom svensk kollektivtrafik! 

 

Peter Rost som han kommer att se ut på 
baksidan till den amerikanska utgåvan av 
thrillerdebuten i september.  

 

Ett av de många tillfällen Peter Rost 
inbjudits att tala om den korrumperade 
läkemedelsindustrin. Bilden är från 2004 
när Rost hade presskonferens med tio 
senatorer och kongressmän i 
senatsbyggnaden på Capitol Hill.  

Måndagens Sommarpratare i P1 är en så kallad whistleblower. Så lyder också den engelska titeln på 
Peter Rosts bok: The Whistleblower. Ordet i titeln syftar på sanningssägare som tar personliga risker för 
att avslöja oegentligheter inom den bransch de verkar i.  
 
Peter Rost har gedigen erfarenhet inom läkemedelsbranschen och på svenska heter boken Sjuka 



pengar (Optimal förlag). Rost är läkare, född i Göteborg men uppvuxen i Örebro och bosatt i USA sedan 
20 år tillbaka. Han bor i New Jersey med fru och två barn. 
 
Rost har arbetat för Wyeth, med ansvar för de nordiska regonerna, och arbetade för Pharmacia där han 
varnade för den felaktiga och olagliga marknadsföringen av tillväxthormonet Genotropin. Hormonet 
marknadsfördes som ett medel mot åldrande.  
 
När Pharmacia köptes upp av Pfizer, världens största läkemedelsföretag blev Peter Rost vice vd där. 
Men i december 2005 sparkades Peter Rost från sin post på Pfizer, sedan han påpekat samma brister 
som han tidigare tagit upp under sin tid på Phramacia. I boken framkommer många alarmerande och 
pikanta detaljer om en industri omsätter 500 miljarder dollar årligen. Rost jämför med maffian. 
 
– Det sista jag ville när jag började på Pharmacia och Pfizer var ju att ha något slags strul! Jag var ju 
intresserad av atta göra ett bra jobb och ha en bra lön. Men jag fann att många saker var tveksamma 
och ställde frågor. Pharmacia gjorde en intern utredning. 
 
Stora Pfizers inställning var inte lika välvillig. 
 
– Jag informerade även Pfizer om det men jag fick ingen riktig feedback. Så småningom försökte de göra 
sig av med mig. 2003 tog bort över en efter en ur min personal, mina arbetsuppgifter försvann. et var 
psykologisk krigsföring. Till slut var det bara jag och min sekreterare kvar i en gigantisk byggnad som 
rymmer 500 personer. Det kom in byggarbetare i skyddshjälmar och började riva ner mitt kontor. Då 
förstår man att de vill bli av med en, säger Peter Rost och skrattar åt det absurda han varit med om.  
 
Rost verkar aldrig sova. Hans kommande bok innebär romandebut och heter Vargflocken (Killer drug 
på engelska) och kommer ut i september. En thriller om ett läkemedelsföretag som utvecklar ett 
biologiskt vapen genom ett samarbete med CIA. Mord, mutor och illegal marknadsföring är bara en av 
ingredienserna  
 
– När jag skrev den här boken hade jag ingen aning om att det som är ficton i min berättelse existerade i 
verkligheten. Genom mina år i läkemedelsindustrin hade jag ju sett hur samvetslösa och skrupelfria 
många aktörer kunde vara. Jag funderade på hur folk kunde tänka sig att gå, som Dr. Kevorkian.  
 
– Så jag höll på att ramla baklänges när jag fick veta att CIA och regeringen släppte tidigare 
hemligstämplade papper, ”The Family jewels” som de säger. 1000 sidor dokument där det fanns fanns 
en sida om att de faktiskt hade ett samarbetsavtal med den kommersiella läkemedelsbranschen. Det var 
medel som hade så stora biverkningar att CIA ville utveckla till sina egna syften.  
 
Idag driver Peter Rost flera rättsprocesser mot Pfizer, hoppas på goda reaktioner på sin romandebut och 
dagens sommarprogram. Musiken blir sydstatsrock, mexikanskt och latinamerikansk musik.  
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Toni kommentar: 
Den som inte känner igen symptomen från dagens kollektivtrafik rekommenderas att ta 
en ”time out” och studera hur det fungera i världen med fri konkurrens –efterfrågan 
styr, konsumenter kan välja i fri konkurrens som tillåts skapa något utan politisk 
inblandning!   
Åk inte till Tyskland där är det om än värre än i Sverige 
 


