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Vilken politisk fråga håller dig uppe 
om natten?

– Den grova brottsligheten, bar-
nen som far illa och drömmarna 
som gängkriminaliteten krossar.  

När väcktes din politiska glöd? 
– Samhällsengagemanget har 

jämt funnits där. Jag blev alltid ut-
sedd till  elevrådsordförande och  
i gymnasiet fick jag frågan om jag 
inte borde syssla med politik i stäl-
let för att tjafsa med rektorn. Så 
blev det. 

Nämn en situation när det politiska 
blir personligt för dig. 

– Jag är pappa till fyra barn. När 
jag var på besök i Rinkeby för att 
se hur det grova våldet eskalerat 
träffade jag förälder vars barn  
blivit ihjälskjutna. Det gick rätt in  
i hjärtat på mig. 

Hur tänker du dig världen 2050? 
Vilket är ditt bästa scenario – och ditt 
värsta?

– Bästa scenario är att allt fler 
länder har demokratiserats, att 
auktoritära styren har vänts till 
starka demokratier. Det är i demo-
kratier vi löser konflikter och sto-
ra globala samhällsproblem, som 
klimatkrisen, effektivt. 

– Mitt värsta scenario handlar 
om att de demokratiska länderna 
bygger bildliga men nödvändiga 
murar, mot till exempel Ryssland, 
för att markera och stänga ute,  
vilket skulle få konsekvenser. 

Vilken annan partiledare tar du 
gärna en kaffe med?

– Nooshi Dadgostar är väldigt 
trevlig, jag och Annie Lööf disku-
terar gärna och Ulf Kristersson är 
lättsam. Jimmie Åkesson är väl 
den jag är längst ifrån. 

Vilken politisk fråga vill dina  
vänner ofta diskutera med dig?

– Skolfrågan – och det faktum 
att det finns för få obehöriga  
lärare. 

På tal om dina vänner, hur skulle 
de beskriva dig?

– Prestigelös, glad, positiv och 
nära till skratt. 

Om du skulle byta karriär, vad  
skulle du arbeta med? 

– Jag är ju jurist i grunden, och 
det är vad som ligger närmast den 
dag jag lämnar politiken. 

Nämn en okänd talang?
– Jag är bra på att åka Vasalop-

pet i sakta mak och springa marat-
hon långsamt. 

… och din akilleshäl?
– Jag har ofta för höga ambitio-

ner och tar på mig för mycket. 
Vad är det mest olagliga du har 

gjort? 
– Jag har kört mot rött och har 

provat substanser som cannabis  
i min ungdom. 

…och när skulle du kunna tänka 
dig att bryta mot lagen?

Sveriges senaste partiledartillskott, Liberalernas Johan 
Pehrson, vill se tydligare tag mot den grova brottslig- 
heten. Men visste du att han är känslomänniska privat?
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– Det finns alltid nödvärns- 
situationer, där risk vägs mot risk. 
Men som demokrat accepterar jag 
lagarna. 

Vilken är din mest kontroversiella 
åsikt?

– Att fler borde orka engagera 
sig politiskt för att bygga vårt land. 
Många klagar över hur Sverige 
sköts och då är mitt råd: Engagera 
dig i ett politiskt parti. Fler krafter 
behövs för att driva Sverige fram-
åt. 

När gapskrattade du senast? 
– Åt humorprogram som  

Svenska nyheter och Herr talman. 
Ett av mina politiska mål i livet 
har varit att bli en docka i Herr  
talman. Dockan är väl någorlunda 
lik, men de måste jobba mer för 
att få till min dialekt. 

När blir du riktigt arg? 
– Ibland blir jag galen på att  

mina fyra älskade barn inte förstår 
att tvätt inte automatiskt förflyttar 
sig till tvättkorgen. Jag hanterar 
det genom att stänga dörren och 
låta tvättberget växa.  

Och vilken är din favoritsvordom 
då?

– Fan kan nog ha undsluppit 
mig ibland, trots att jag inte tillber 
högre krafter.

Berätta något som få vet om dig. 
– Jag gråter till sorgliga filmer 

och när jag ska hålla tal till familjen. 
Jag är en känslomänniska privat. 

Vilken låt är soundtracket till ditt 
liv? 

– Winnerbäcks Någonting,  
kanske stjärnorna. 

När dansar du?
– Så fort det är fest och mörkret 

har sänkt sig. 
Vilken är den viktigaste milstolpen 

i ditt liv?
– Att bli pappa. 
Vilket är ditt livsmotto?
– Barnprogramledaren Grynet 

sa: ”Ta ingen skit”. Det tycker jag 
är ett bra motto. Men jag lägger 
gärna till: ”… och ge feedback till 
den som beter sig”. 

Till sist, beskriv din politik med tre 
adjektiv. 

– Tydlig, varm och framåt- 
syftande.   

Vilken är den viktigaste 

åtgärden för att före- 

bygga gängkriminali-

tet?
– Se till att alla klarar 

skolan med godkända 

betyg i sexan, nian och 

gymnasiet. Då slås  

rekryteringen till gängen 

ut. 

Hur ska Sverige bli  

fossilfritt?
– Genom att fortsätta en 

elektrifiering av vårt land. 

Vi ska låta den koldioxidfria 

energin växa, bygga ut 

vindkraft och kärnkraft och 

satsa på Sverige som en 

stark framtida vätgas- 

nation. 

Vad är försvarets  

största utmaning?

– Att växa effek-

tivt och med full 

kraft. En enorm upp-

byggnad krävs efter 

en snabb nedmon-

tering. Vi behöver 

bygga ut värnplikten 

– massivt. 
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Tre korta valfrågor

 Nooshi  
Dadgostar:
”Jag är bra  
på att grilla”

”Att lyssna på politiker som tar sig själva på för stort allvar. Man 
ska ta samhällsproblem på allvar men man behöver inte vara själv-

god. Man måste bjuda på sig själv, särskilt i en ledarroll.” 
Aldrig: ”Att träffa familj och 

vänner. Det betyder 
mest för mig.”

Alltid:

”Jag gråter när 
jag håller tal  
till familjen”


