
Alumniutskottet  i  intervju med Jasmin Aherdan  
 

 
 
Hade du något extrajobb under studietiden?  
Absolut, på Danske Bank i Linköping och Norrköping, som redovisningsansvarig på ICA 
Buktiksadministration i Västerås, och enstaka konsultuppdrag. 
 
Om ja följdfråga: Hur mycket värderar arbetslivet att du varit aktiv inom studentlivet 
respektive arbetslivet? 
Speciellt i början av karriären tror jag det är bra att visa att man varit aktiv under studietiden, 
det visar att man är motiverad och social som person. Även volontärarbete värderas högt – 
t.ex. har jag varit volontär på Stadsmissionen i Linköping och Amnesty International i Århus, 
vilket jag tror har hjälpt mig mycket både som personlig erfarenhet, men även för att få 
rekryterare att slänga en extra blick på min ansökan.  
 
Vad arbetar du med idag? Berätta mer om ditt jobb!  
Just nu arbetar jag som handläggare för humanitära frågor på EU:s delegation vid FN i New 
York. Vi är ett litet team på tre personer som täcker allt som rör det humanitära, både 
geografiska men även tematiska områden, som t.ex. barn, utbildning och jämställdhet som jag 
ansvarar för. Vi följer vad som sker i humanitära kriser runtom i världen, förhandlar FN-
resolutioner och representerar EU i förberedelserna inför viktiga toppmöten, som FN:s första 
humanitära toppmöte i Istanbul och migrations- och flyktingtoppmötet i New York förra året. 
EU-samordning är också en viktig del av vårt arbete, t.ex. inför förhandlingar där vi 
representerar EU:s 28 medlemsstater med en röst. 
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
Det kan skilja sig otroligt mycket beroende på vilken tid på året vi befinner oss i. Om vi inte 
är i förhandlingsperioder (då den mesta tiden spenderas på att utforma EU:s 
förhandlingspositioner, hålla samordningsmöten och förhandla på FN) så kan en vanlig dag se 
ut såhär: 09:00 morgonmöte på delegationen med de övriga diplomaterna; 10:00 briefing om 
den humanitära situationen i ett land, i säkerhetsrådet eller annat sammanhang; 13:00 lunch; 
14:00 kaffe med en FN-kollega för lite skvaller och planering; 15-18:30 läsa mail, skriva 
rapporter och arbeta med långsiktiga projekt.  
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Föreningsaktiv under studietiden?  
Ja, i flera av AJF:s utskott. 
!



Är du nöjd med din arbetssituation/arbetsposition idag? Drömmer du om att komma 
ännu längre? 
Jag älskar det jag arbetar med idag! Det är väldigt lärorikt och en fascinerande arbetsplats, 
men självklart vill man alltid komma längre och göra mer. Jag är bara i början av min karriär 
och det ska bli spännande att se vad jag hittar på härnäst. Mina drömmar förändras konstant, 
men så länge jag brinner för det jag arbetar med är jag öppen för det mesta. 
 
Vad är det bästa med ditt arbete? 
Det måste vara det faktum att jag får arbeta för EU och FN på samma gång. 
 
Har du alltid velat plugga juridik och jobba med det du gör nu? Om inte, vad har du 
annars haft för ”framtidsgoals”? 
Jag har alltid haft som dröm att arbeta med internationella frågor och samarbeten, och med att 
bidra till att göra världen till en bättre plats (klyschigt men sant). Juridiken har jag alltid sett 
som en bra grund för det. 
 
Om du skulle få chansen att göra någonting annorlunda, t.ex. i skolan eller karriär, vad 
hade det då varit?  
Det fanns inte mycket vägledning när jag letade universitetsutbildning, och jag sökte Affjur 
för att det verkade superspännande och unikt. Idag hade jag nog pratat mer med någon som 
kunde hjälpa mig hitta det perfekta programmet för mig, och kanske gjort min master 
utomlands. Men jag ångrar ingenting, mina år i Linköping skulle jag aldrig byta bort. 
 
Vad är det viktigaste du tagit med dig från programmet? 
Studiemässigt är det disciplinen man fick – att lära sig att lära sig är det viktigaste man gör 
enligt mig. Annars är det absolut mina vänner! 
 
Vad tycker du är mest intressant inom affärsjuridiken? 
Konkurrensrätten! 
 
Är det något du skulle vilja påverka i framtiden? Exempelvis införa en ny lag eller 
liknande? 
Jag vill bidra till ökad förståelse mellan människor, och ökad jämställdhet mellan kvinnor, 
män, flickor och pojkar. 
 
Tre snabba: Gillar mitt jobb för att… 
1. Jag befinner mig i händelsernas centrum. 
2. Jag får arbeta med det jag brinner för. 
3. Mina kollegor är guld. 
 
Om du fick resa tillbaka i tiden och återuppleva en händelse, vilken skulle det vara? 
Jag skulle inte tacka nej till att återuppleva ett av mina första år på Affjur, även om jag 
misstänker att jag kan ha förträngt en hel del… 
 
Har du någon mer utbildning än din affärsjuridiska examen?  
Jag har läst lite nationalekonomi, statistik och internationella relationer av rent intresse, men 
har ingen annan examen. 
 
 
 



Hur har du kommit dit du är idag? (har det varit en lång resa med dalar och toppar?) 
Jag hela tiden strävat efter tydliga mål och inte gett upp även om jag först fått ett nej. Det 
kräver mycket tid och energi, men jag tror att om man verkligen vill något så hamnar man där 
till slut.  
 
Vilka språk talar du? 
Svenska, engelska och franska flytande, en del bulgariska och marockansk arabiska och 
tillräckligt mycket spanska för att överleva. 
 
Hur påverkar brexit och presidentvalet i USA delegationens arbete? 
Hittills har Brexit lyckligtvis inte haft någon stor effekt, utan den stora förändringen i år 
kommer nog bli den nya amerikanska presidenten. Det är för tidigt att säga exakt hur stor 
påverkan detta kommer ha, men de tydligaste hoten just nu är en möjlig minsking av deras 
bidrag till FN, och de bakåtsträvande åsikterna han har inom vissa områden, bland annat i 
abortfrågor vilket hotar många organisationers arbete, för att inte tala om kvinnors och 
flickors liv runtom i världen. Han är heller inte EU:s största supporter… 
 
Hur är det att bo i ett annat land än Sverige?  
Underbart! Jag har bott i åtta olika länder, fyra av dem efter min universitetsexamen (Belgien, 
Schweiz, Sydafrika och USA), och det finns inget bättre än att upptäcka nya länder. Frågan är 
om jag någonsin kommer vänja mig vid att bo i ett och samma land. 
 
Studierna på de affärsjuridiska programmen fokuserar till största del på svensk rätt. 
Har det varit ett hinder för dig?  
Faktiskt inte. Under mina studier var jag mest interesserad av EU-perspektivet och under min 
master pluggade jag faktiskt bara en termin i Sverige (kobben!), medan resten av mina kurser 
fokuserade på internationell rätt. Tvärtom har min affärsjuridiska examen faktiskt väckt 
nyfikenhet hos flera av mina arbetsgivare.   
 
Vilken är din ”hjärtefråga”? Vad brinner du för? 
Barns rättigheter och jämställdhetsfrågor, helst i kombination!  
 
Finns det några beslut som du har varit med och påverkat är stolt/nöjd över?  
Jag är alltid glad när jag lyckats förhandla in mina hjärtefrågor i resolutioner. 
 
Vilken lagstiftning jobbar du för det mesta med? Tex EU-rätt.  
I min nuvarande tjänst arbetar jag mest med folkrätt och annan internationell rätt, men i 
tidigare tjänster har jag även arbetat med EU-rätt och nationell rätt i olika länder. Hos EU-
samordnaren för kampen mot människohandel fick jag bland analysera om medlemsstaternas 
lagstiftning var i linje med EU-direktivet.  
 
Saknar du studietiden? 
Jag kan sakna vissa delar av studietiden, särskilt gemenskapen man hade med sina 
klasskompisar och hur hela livet var en fest.  
 
Har du några förebilder?  
Min farmor, som gick bort i höstas, och min mormor. De är coolast på denna jord. 
 
 
 



Har du några tips för studenteter som vill jobba på ett internationellt plan?  
Jag skulle tipsa er om att läsa internationell rätt och göra utlandspraktik – utöver de svenska 
ambassaderna erbjuder även EU:s institutioner, FN-organen och de flesta internationella 
organisationer praktik. Språk är guld så lär er åtminstone ett utöver svenska och engelska. 
 
Är det ofta delade åsikter när delegationen sammanträder? 
Inom delegationen har vi våra olika ansvarsområden, däremot kan åsikterna mellan EU-
medlemsstater skilja sig inom vissa frågor. Vår uppgift är att hitta en linje som alla kan gå 
med på så att EU kan stå enat. 
 
Hur skiljer sig synen på humanitära frågor inom delegationen? 
Delegationen har olika sektioner som fokuserar på olika delar av FN-arbetet och de övriga 
delegationsenheterna har ingen direkt syn på humanitära frågor. Däremot kan de komplettera 
vissa områden som överlappar, t.ex. kan den juridiska sektionen bidra med expertis inom 
folkrätt, den politiska sektionen om det politiska klimatet i länder där humanitärt bistånd 
behövs, och utvecklingssektionen om länkar mellan humanitärt bistånd och utvecklingsstöd. 
Synen på humanitära frågor kan dock skilja sig mycket mellan olika FN-medlemsstater, t.ex. 
är frågan om humanitärt tillträde otroligt komplicerad och ibland infekterad då den rör 
suveränitetsprincipen. 
 
Något speciellt som Sverige vill få igenom i FN? 
Sverige har valts in som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd för perioden 2017-18 
och detta kommer vara deras fokus de närmaste två åren. Säkerhetsrådets huvuduppgift är att 
upprätthålla internationell fred och säkerhet, och Sverige planerar att bidra till detta genom att 
säkerställa att folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv utgör 
grunden för rådets arbete. De vill fokusera bland annat på konfliktförebyggande arbete, nya 
säkerhetsfrågor som migration och klimatförändringar, stärka FN-insatser runtom i världen 
och se till att jämställdhetsfrågor står högt på agendan. Sverige vill även stärka samarbetet 
mellan FN och regionala organisationer som EU.  
 
Vad ska du göra när du svarat klart på alla dessa frågor? 
Jag ska ut och springa!  
 


