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Det är !ör enkelt att bara 
prata om gott och ont. Det 
är sällan antingen eller. 
Det vet vi ju alla, egentli-
gen, och det understryks 
av en av de färskaste advo-
katerna i Kristianstad, som 
du kan läsa om idag. Maria 
Ljungdahl och Anna Gun-
narsson valdes in i Advo-

katsamfundet i fjol och 
träffar i jobbet de som bli-
vit utsatta för brott, och de 
som utfört något brottsligt. 
I dag kan du läsa om hur 
de resonerar kring brott 
och straff och kring juridi-
ken som problemlösare.

Trevlig helg!
ÅSA CARLSSON

God morgon! 
Allt är inte svart 
eller vitt

DAGENS NAMN

Hilding
I dag har Hilding namnsdag. Hilding är fornnordiskt och 
kommer av ordet ”hildr” – ”strid”. Namnet var ur bruk 
fram till första halvan av 1800-talet, då man började 
romantisera svensk forntid. Cirka 5 200 heter Hilding, 
omkring 700 har det som tilltalsnamn eller första för-
namn. I morgon har Pia namnsdag.

DAGENS CITAT

”Kasta inte bort tårar 
på gamla sorger!”
EURIPIDES
grekisk antik dramatiker, cirka !"#-
!#$ f Kr

KRISTIANSTAD

Hur ser ni på att den 
äldre advokatkåren 
består av män och 
bland de yngre är 

kvinnorna i majoritet?
Maria: – Det är trevligt 

att kvinnor blivit accepte-
rade och kommit in i advo-
katkåren. Det är viktigt att 
båda könen är represente-
rade. 

Anna: – Jag reflekterar 
inte över detta dagligdags, 
vi var många tjejer redan 
under utbildningen. Men 
en lagom blandning är bra.

Finns det något i er upp-
växt som påverkat yrkesva-
let?

A: – Redan på högstadiet 
drömde jag om att bli advo-
kat. Jag är inte uppväxt i en 
akademisk familj men för 

mig var det givet att läsa 
vidare. Jag ville något mer.

M: – Pappa och min äldre 
bror är advokater så jag har 
på gott och ont alltid vetat 
vad advokatyrket innebär. 
Men det var långt ifrån 
givet att det skulle bli juri-
diken. Jag är väldigt histo-
riskt intresserad och funde-
rade även på arkeolog, psy-
kolog och journalist. 

Vad är det som lockar med 
juridiken?

M: – Det problemlösande 
arbetssättet.

A: – För oss är juridiken 
verktygen för vårt problem-
lösande.

Hur tänker ni om gott och 
ont?

M: – Många vi träffar har 
utsatts för brott eller begått 
brott. I de flesta fall finns 

det olyckliga omständighe-
ter. Det blir fel ibland, även 
om det inte är en ursäkt för 
att begå brott.

A: – Jag tänker väldigt 
sällan utifrån gott och ont, 
man gör det väldigt enkelt 
för sig om man delar in det 
så. 

Efter juristexamen har 
Anna arbetat på Kristian-
stads tingsrätt som dom-
stolssekreterare och tings-
notarie, därefter som biträ-
dande jurist på Kristian-
stad Advokatbyrå där hon 
nu jobbar som advokat. 
Maria arbetar sedan stu-
dietiden på Ljungdahls 
Advokatbyrå men är också 
anlitad som föreläsare på 
Lunds universitet. Vid 
nästa årsskifte sker ett 
generationsskifte på advo-

katbyrån då Maria ska 
överta och driva vidare 
verksamheten.

Som nya i yrket började 
de bland annat med famil-
jemål, uppdrag som målsä-
gandebiträde och särskild 
företrädare för barn, samt 
med olika typer av tviste-
mål. Efter tre år av kvalifi-
cerat juridiskt arbete och 
godkänt antagningsprov 
blev de i höstas färdiga 
advokater. 

A: – Det är en kvalitets-
stämpel.

M: – För mig var det ett 
självklart delmål, som öpp-
nar upp för fler typer av 
uppdrag. 

De får sina ärenden 
antingen via tingsrätten, 
till exempel när de förord-
nas som offentliga försva-
rare, eller när de blir kon-
taktade av klienter. De träf-
far människor som befin-
ner sig i någon form av 

krissituation. Deras arbete 
bygger på förtroende och 
klientintresset är det vikti-
gaste.

A: – Det handlar inte om 
att vinna eller förlora utan 
att göra det bästa av situa-
tionen. Vi har inga makt-
medel, vi kan hjälpa till 
med att analysera rättslä-
get och göra juridik av en 
fråga.

M: – Som advokat är man 
väldigt lösningsorienterad. 

Maria Ljungdahl och Anna Gunnarsson vill göra skillnad och arbeta med människor. FOTO: LASSE OTTOSSON

Maria Ljungdahl och Anna Gunnarsson satsade, som många kvinnor gör i dag, på juridiken och 
är nyblivna advokater.

Med juridiken 
som verktyg

Kvinnorna är i majoritet på juristutbildningarna 
och andelen kvinnliga advokater fortsätter att 
öka! Maria Ljungdahl och Anna Gunnarsson är 
Kristianstads nyaste! Förra året avlade de advo"
katexamen och antogs i Advokatsamfundet!
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!"##: Nina Simone $öds
För 82 år sedan, 1933, föddes artisten Nina Simone. 
Hon var klassiskt skolad pianist, men slog i slutet av 
1950-talet igenom som sångare med sin uttrycksfulla, 
djupa röst. Till hennes repertoar hörde gospel, blues, 
jazz, soul, ballader och protestsånger mot rasismen i 
USA. Mest kända är kanske hennes tolkningar av ”I 
put a spell on you” och ”My baby just cares for me”. 
Hon avled 2003.

För !" år sedan #öddes jazz- 
och bluesmusikern Nina 
Simone . FOTO:  TT

76 år
Börje Ahlstedt
För 76 år sedan, 1939, föddes skådespelaren Börje Ahlstedt. Hans 
genombrott kom i de uppmärksammade ”Jag är nyfiken”-filmerna 
av Vilgot Sjöman i slutet av 1960-talet. Men det var på Dramaten 
Ahlstedt syntes mest från 1965 till 2010, då han lämnade nationalsce-
nen. Numera ses han som Pápá Fouras i tv-programmet ”Fångarna på 
fortet”. (TT)

% FAKTA

Maria Ljungdahl
Ålder: !" år.
Uppvuxen: på hästgård 
utan#ör Kristianstad.
Familj: sambo Elias och 
våra båda familjer.
Bor: på gård utan#ör Kris-
tianstad.
Husdjur: Henry, en 
snart $-årig shetland 
sheepdog.
Skrattar åt: mycket och 
gärna, ibland åt Monty 
Python.
Mest rädd !ör: vildsvin, ”då 
är jag ändå jägare”.
Engagerad i: självhushåll-
ning, juridiska fakulteten i 
Lund där hon undervisar i 
rättshistoria.
Har på nattygsbordet: 
”Vindens skugga” av Car-
los Ruiz Za#ón, bok om 
odling i pallkragar och 
studentuppsatser, som 
ska rättas.

Maria Ljungdahl och Anna Gunnarsson vill göra skillnad och arbeta med människor. FOTO: LASSE OTTOSSON

% FAKTA

Anna  
Gunnarsson
Ålder: %& år.
Uppvuxen: på lantgård 
utan#ör Hörja.
Familj: sambo Per.
Bor: lägenhet i Kristian-
stad.
Husdjur: två hästar: ett 
halvblod, som ska ha #öl, 
och en #jordhäst.
Skrattar åt: ”mycket, jag 
#örsöker se det positiva 
i allt”.
Mest rädd !ör: #åglar och 
smådjur.
Engagerad i: dressyr-
sektionen i Hässleholms 
hästsport#örening.
Har på nattygsbordet: 
”gärna deckare men just 
nu en bok om #ölning”.

% FAKTA

Advokatyrket
 ! Kräver cirka fem års juridisk utbildning och juristexamen 
vid universitet.

 ! Däre#ter minst tre års praktisk kvali#icerad juridisk verk-
samhet. För att antas i Advokatsamfundet krävs också 
muntlig advokatexamen.

 ! Alla advokater är skyldiga att #ölja det som kallas god 
advokatsed.

 ! De ska vara lojala med klienten, oberoende, stå fria från 
intressekon#likter och har tystnadsplikt enligt lag. 

Ibland ger vi råd som klien-
ten inte vill höra, men vi är 
rådgivare, inte ja-sägare.

De kan ha fler än 50 ären-
den igång samtidigt och 
jobbar inte alltid normala 
arbetstider utan beskriver 
sitt yrkesliv mer som en 
livsstil.

Vad är det bästa med ert 
jobb, och det svåraste?

M: – Att man känner att 
man gör skillnad för en 
människa. Att arbeta med 

människor är det bästa och 
samtidigt det svåraste.

A: – Omväxlingen, frihe-
ten, människorna är bäst. 
Det svåra är att möta 
mycket människor i kris. 
Som advokat ser du mer av 
samhällets baksida än vad 
människor i allmänhet gör.

Vad gör ni om tio år?
A: – Jag hoppas att jag är 

delägare i Kristianstad 
Advokatbyrå där jag job-
bar.

M: – Jag hoppas och tror 
att jag utvecklat mig själv 
och Ljungdahls Advokat-
byrå ytterligare.

TEXT
BIRGITTA MATTISSON

birgitta.mattisson
@kristianstadsbladet.se
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”Jag tänker väldigt 
sällan utifrån gott och 
ont, man gör det väl-
digt enkelt !ör sig om 
man delar in det så. ”

ANNA GUNNARSSON
nybliven advokat


