
Dagens namn 

HÅKAN HAGWA LL: 

Staffan Burenstam Linder 

Som icke-socia list och således tillhörig den väl

j a rgrupp på vilken Sveriges regering sed a n fyra 

år baserar sig, bli r ma n j u lä tt betryckt över a tt 

fin na att den enda a kti ve svenske politiker som 

ha r ett någorl unda bekant namn utom la nd s är 

O lof Pa lme. 

I bland kan man dock i vissa kre tsa r höra 

ytte rligare en om nämn as med insikt och re

spekt, Sta ffan Burensta m Li nder. Men då ä r 

det egen tligen inte poli tikern SBL uta n natio

nalekonomen d et gäll er. 

Staffa n Burensta m Linders doktorsavhand

ling om ha ndeln mella n u- och i-länder, ha ns 

s tagna tionsteori och inte minst den tankeväc

ka nde boken Den ras tlösa välfä rdsmänniska n 

ä r läsning som väckt mi ns t lika stort intresse 

utomla nds som hä r hemma. 

Staffa n Burens ta m Linders originalitet och 

namnkunnighet som na tiona lekonom kan for

a nleda att man utomla nd s få r höra intresserade 

frågor om d et inte innebär en väldig formån a tt 

ha en såd an ve tenska plig kapacitet i en rege

ring. 

Vad svara r man på sånt? 

Ka nske a tt även en ekonomi p rofessor en 

regering mås te underordna sig politikens reali

teter, vilka inte a lltid står i ett tydlig t positi vt 

forhå llande till intellektuell ana lys och ideolo

gisk konsis tens. 

Staffan Burensta m Lind ers politiska ka rriä r 

sa tte igå ng med rivs ta rt. Ha n valdes in i riksd a

gen 1968. M ycket sna rt blev den unge ekono

midocenten en av a ndra kammarens mes t upp

märksammad e profil er. Genombrottet kom re

dan med jungfrutalet, som ha ndlade om Du r

axalfå ren (om nu någon kommer ihåg den 

skanda len frå n den idylli ska tid d å nä ringspoli 

tiska fi askon utt rycktes i milj onta ls och tiomil -

jonta ls kronor. ) Premiäranforand et beteckna

des av nestor Bertil Ohlin som det tyngs t vä

gande jungfruta l som hå llits på länge. 

Det var det forsta provet på Staffan Buren

s ta m Linders mycket effektiva metod , som han 

seda n tillä mpade ända fram till regeringsskiftet 

1976. Den gå r ut på a tt man sä tter sig minuti

ös t in i den fråga d et gä ller. Detta forutsätter 

a tt man ha r folk som hj älper till ; Stalfan Buren

sta m Linder var den forsta enskilda riksdags

mannen som höll sig med eget kansli . Man 

vä lj er som motstå nda re enbart sta tsråd. Man 

ha r sina debattinlägg i d eta lj fo rberedd a och 

gör inte av med all a mmunition red an från 

börj a n uta n kommer igen i replikerna med nya 

och forkrossand e fa kta och argument . 

M an är dessutom spa rsam med sina framträ

da nden i ka mmaren och ger sig inte in i debat

ter d är inte a lla de här forutsättningarna rare

ligger. 

Staffan Burenstam Linder tog itu med den 

sta tliga närings politiken. Debatten om Durax

affåren fcilj des av uppgörelser om a poteksso

cia liseringen och sta tlig foretagsamhet i all

mä nhet. 

Staffa n Burenstam Linder blev den sta tliga 

fciretagsamhetens mest frukt ade revisor. Om 

man i svensk politik kan peka på ett fa ll där en 

end a politiker genom en rent politisk insats 

knäckt en politisk motstånda re, så gä ller det 

Burenstam Linders uppgörelser med Krister 

vVickman. Efte r dem kunde Wi ckman helt en

kelt inte fortsätta som industriminister. 

Eft er ett enda år i riksdagen hade Stalfan 

Buremsta m Linder blivit en av de absolut 

frä msta i Modera ta samlingspartiet. Nä r mar

ken i börj an av 1970 börj ade gunga under Yng

ve Holmberg nämndes Staffan Burenstam 



Linder vid sidan av Gösta Bohman som den 

tänkbara efterträdaren. 
Nu blev det inte så. När partiledarstriden 

fick sin lösning efter diverse egendomliga turer 

på partistämman där Staffan Burenstam 

Linder genom sina uttalanelen kom att spela en 

mvcket betydelsefull roll, stod Gösta Bohman 

som partiledare med Burenstam Linder som 

förste vice orclforande. 

Vid presskonferensen efter stämman pratade 

Gösta Bohman om att det här nog inte skull e 

vara så länge och att han nog snart skulle få en 

mycket yngre efterträdare osv. Allt under det 

han menande tittade på Staffan Burenstam 

Linder. 

Det blev inte så heller. I stället for att bli 

någon sorts interimspåve med främsta uppgift 

att forbereda sitt efterträdande blev Gösta Boh

man sjuttita lets mest framgångsrika svenska 

politiker. 

Staffan Burenstam Linders chans att bli par

tiledare kom 1970 och lär inte återkomma. Om 

det någon gång sku lle bli aktuellt att utse efter

trädare till Gösta Bohman torde han hämtas ur 

en generation än yngre än Burenstam Linder. 

Inte lär Staffan Burenstam Linder bli ledsen 

for det. 

Han har blivit handelsminister och med det 

är han nöjd. Det lär också departementsper

sonalen vara. Burenstam Linder är en av rege

ringens effektivaste och smidigaste departe-
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mentschefer, ett " bra" statsråd. 

Många hade räknat med att Burenstam 

Lineler skulle bli industriminister när det blev 

dags. Men centern vi lle nödvändigt ha indu

stridepartementet. Det var tur for Stafbn och 

ett dåligt val av centern . 

Staffan Burenstam Linder har en självklar 

och grundmurad marknadsekonomisk inställ

ning. Som handelsminister har han att fora en 

tändig kamp mot allsköns krav på pillande 

med den fritt verkande ekonomins mekanis

mer. Här krävs prisstopp och importskydd. 

Här krävs reklamforbud, förbud mot enarmade 

banditer, forbud mot alkoholrek lam , affärstids

reglering, forbud mot krigsleksaker. Från den 

svenska beskäftighetens bålverk, Konsument

verket, kommer i trid ström kraven på regle

ringar som på olika sätt skall sätta myndigheter 

i konsumentomdömets ställe osv. 

För det mesta står Staffan emot. Men ibland 

får han ge sig fOr den politiska övermakten. Det 

är då han skriver propositioner om vilka man 

vet at t deras forfattare ingen högre önskan har 

än att riksdagen skall avslå dem. 

1\llting är relativt. I Sverige måste det räknas 

som en framgång att raserandet av marknads

ekonomin ändå sker under största möjliga mot

stånd från den ansvariga ministern. Allt kunde 

vara värre. 

Så visst är Staffan Burenstam Lineler en ti ll

gång i regeringen. 


