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Med en debatt fokuserad på ansvar och samarbete vill Aron Modig, 
29, göra avtryck. Som nybliven riksdagsledamot är han redo att sticka 
ut hakan och påverka med sina åsikter. ”Den dimensionen jag vill 
driva saknas i dagens politik”, säger han.

Klockan är strax efter åtta på kvällen och det har varit 
mörkt en stund. Aron Modig, promenerar längs Sveavägen 
i Stockholm efter en after work med kollegor, öl och tysk 
korv med surkål. Luften är ljummen. Asfalten knastrar 
under Arons sneakers och ur hörlurarna strömmar toner 
av kvällsmusik. Det plingar till i telefonen. ”GRATTIS!” 
En gång. Två gånger. Tretton gånger. Fyra dagar har gått 
sedan riksdagsvalet. Det är torsdagen den 18 september 
2014 och det ska precis gå upp för Aron att de fyra år 
han har framför sig kommer att se väldigt annorlunda ut.  
Aron hade mer eller mindre gett upp hoppet om en plats i 
riksdagen när han vandrade hemåt den kvällen.
– Jag hade nästan räknat bort det helt faktiskt. Det såg 
ganska mörkt ut. Jag hade börjat förbereda mig psykiskt, 
fundera på vad jag skulle göra istället. Men det kändes 
väldigt roligt när det var klart, säger Aron och sträcker lite 
på sig i den nedsuttna skinnfåtöljen.
Han har varit riksdagsledamot i en vecka när vi träffas 
över en kaffe i centrala Göteborg, där han gått på LM 
Engströms gymnasium och läst vid Handelshögskolan.

Varför valde du just detta café?
– I valrörelsen hade jag semester från mitt jobb i tre 
veckor och var i Göteborg och kampanjade. Då åt jag 
lunch här varje dag. Så detta ställe kändes väldigt naturligt.

Det som skiljer Aron från många svenska politiker är 
hans inställning till det vanliga arbetslivet. Han säger att 
flera av de kända profilerna inom politiken har börjat sin 
karriär i ett ungdomsförbund och sedan glidit vidare till 
långa uppdrag inom sina partier. 
– Problemet med det är att man får en väldigt smal 
världsbild. Det är jag helt övertygad om. Har du inte 

pluggat eller jobbat med någonting annat blir din 
bekantskapskrets ganska snäv, säger han.
Aron förklarar att man till slut bara umgås med kollegor 
som har ungefär samma åsikter och man övertygar 
varandra. 
– Jag tror att det i dessa fall finns en risk att man inte gör 
det som i slutändan är allra bäst för samhället. Man gör 
istället saker för att försvara sin egen position i partiet eller 
för att man är så djupt rotad i partiets filosofier. 

Därför tycker Aron att det är viktigt att ha ett nätverk 
utanför politiken. Erfarenheter från andra sammanhang. 
Detta är en av anledningarna till att Aron fortsatt sin 
karriär på betaltjänstföretaget Klarna samtidigt som han 
varit politiskt aktiv. Aron lyfter upp sin kaffekopp men 
hejdar den halvvägs till munnen och fortsätter att prata 
om sitt mål att driva debatten vidare. Flera gånger under 
vårt samtal dyker ordet samarbete upp. Aron pratar om 
vikten av det gemensamma ansvaret för att samhället ska 
kunna drivas framåt.

Som barn var Aron blyg. Han berättar att han inte 
hade mycket egen vilja utan gjorde samma saker som 
kompisarna. Han ”hängde med”. Något han inte alls 
vill göra idag. Det finns de som har ambition att sitta i 
riksdagen väldigt länge. Men inte Aron Modig. Han vill 
hellre göra ett avtryck under sin tid och är inte rädd för att 
sticka ut. 
 – Vill man vara långvarig i riksdagen ska man helst inte 
tycka så mycket, mer än att vara sitt partis företrädare. 
Självklart ska jag vara det för mitt parti, men jag har också 
ambitionen att ta lite mer plats. Leder det till att jag bara 
sitter en period så får det vara så. 
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Aron tar en snabb klunk av sin latte och sätter ner 
koppen samtidigt som han flyttar sig längre ut på fåtöljen.
– Min politiska grundfilosofi är att i Sverige tar 
människor för lite ansvar för sina egna handlingar, sina 
egna liv, sina medmänniskor. Alltför ofta skyller man 
ifrån sig ansvaret för sina handlingar och sin livssituation. 
Man tänker inte instinktivt att det är en själv som har 
ansvar.

Den blyghet Aron berättade om känns väldigt 
främmande för mig. Han för sig med självsäkerhet och 
pratar engagerat. Med passion. Det är tydligt att han 
kommer jobba hårt för att få fram sina tankar om hur 
Sverige ska formas.
– Jag tycker att den dimensionen som jag vill driva 
saknas. Ansvarsbiten. Alla måste hjälpas åt. Alla måste 
göra sitt bästa i alla lägen. Samhället går inte ihop om inte 
alla gör vad man kan för att göra det bättre. Den debatten 
blir mitt mål.
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