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Friluftsliv ger energi i vardagen 

Kristina Ejstes Svensson har arbetat inom flera olika 

områden under sin yrkeskarriär. Hon känner sig 

priviligierad som alltid fått arbeta med saker som 

engagerar henne. Nu fyller hon 50 år. 

  



 

FAKTA 

Personligt 

NAMN: Kristina Ejstes Svensson 

AKTUELL: Fyller 50 år den 28 januari. 

YRKE: Product manual manager, webmaster vid Product Web Telia Sonera i Uppsala. 

FAMILJ: Maken Ulf, dottern Caroline, 16 år. 

BOR: I Vassunda. 

BAKGRUND: Mångskiftande. Har varit lokalredaktör i Orsa för Mora Tidning, jobbat på 

Kulhuset och Papell i Uppsala, på LVF handling och som incheckare på Arlanda. Novia 

Promotor, Telia Sonera. Flyglotta med befälsutbildning. Som butikschef på Papell var 

hon delaktig i bildandet av Gottsunda centrums företagarförening. 

INTRESSEN: Promenader, golf, skidor, skridskor, sång. Gillar att skotta snö och hugga 

ved. 

LÄSER JUST NU: Dödgrävarns dotter av Joyce Carol Oates. 

ENGAGEMANG: Medlem i Vassunda golfklubb. 

OM SIG SJÄLV: Energisk, ivrig, otålig. 

UPPSKATTAR HOS ANDRA: Kunskap och humor, ödmjukhet och ärlighet. 

UDDA UPPLEVELSER: Vann under ett skolår i USA på 70-talet en skönhetstävling och 

utsågs till skolans German Club Princess. "Jag var iklädd valda delar av Moradräkten, och 

det köpte dom." 

 

 

 

En utåtriktad, rättfram och äppelkindad dalkulla, som trivs bäst i friska 

luften. Så karaktäriserar Kristina Ejstes Svensson sig själv, och den 

beskrivningen visar sig vara mycket träffande, för innan hon släpper in oss i 

30-talshuset som familjen bott i sedan 1992, kan hon inte motstå att ta 

sopkvasten och borsta bort en del av den nyfallna snön ute på plattgången. 

 

Kristina Ejstes Svensson är född i Transtrand, Sälen, och flyttade sedan 

med föräldrarna till ännu en dalametropol, Älvdalen. Så säregna är -

dialekterna däruppe att hon hade svårt att förstå vad klasskamraterna sa, 

när hon började skolan, ett år i förtid. 



Sin blivande man ("han är min bästa coach") träffade hon första gången 

som tioåring. Vid det laget hade familjen flyttat till Mora. 

- Min mamma och hans pappa hade gått på kurs tillsammans, och Ulf och 

hans familj blev uppbjudna till Sälen för att åka skidor. Jag fick i gengäld 

åka till Skåne, där de bodde. 

Som tonåring studerade Kristina Ejstes Svensson vid Midwest city high 

school i Oklahoma, USA. Hon beskriver det som ett givande år som gav 

henne flera udda upplevelser. Efter gymnasiet arbetade hon som 

sommarvikare på Mora Tidnings Orsaredaktion. 

- Det var lärorikt och roligt, men jag tyckte tidspressen var jobbigt och har 

än i dag svårt att skriva om saker jag inte är intresserad av, säger hon. 

 

Kristina Ejstes Svenssons blivande make blev flygvapenofficer på F16 och 

flyttade till Uppsala. Han skickade henne en jobbannons från UNT, och den 

bidrog till hennes beslut att flytta efter. Hon fick förstås jobbet som 

butikschef för Kulhuset på Svartbäcksgatan, 20 år gammal. 

- Sedan dess har det bara rullat på. Jag vet att jag är oerhört privilegierad 

eftersom jag alltid varit i den situationen att jag haft jobb som engagerat 

mig, och som gett mig energi. 

 

Under 90-talet arbetade hon med flyg- och incheckningssystem på 

Arlanda, och beskriver de elva åren där som den mest utvecklande tiden i 

hennes yrkesliv. 

- Arlanda är en mycket speciell arbetsplats. Man får lära sig allt på plats, 

och har man jobbat på en flygplats kan man jobba på andra. 

Hon reste mycket i tjänsten och fick ett stort internationellt kontaktnät. 

Under de sista åren i branschen utförde hon konsultuppdrag åt bland annat 

en tysk flygplatsoperatör. 2001 anställdes hon på Telia Promotor, 

sedermera Telia Sonera. 

- Jag ingår i en grupp som utvecklar Telia callguide, som är en 

kontaktcenterplattform för företag och myndigheter. Jag ansvarar för 

produktens alla manualer, administrerar en produktwebb och ingår i 

produktionen av det mesta av teknisk och marknadsinriktad dokumentation. 



Hon trivs mer än bra med jobbet. 

- Det är en förmån att ofta kunna jobba i bostaden. Det spar både tid och 

miljö. 

Privat är Kristina Ejstes Svensson en lättrörd person som "gråter åt vilka 

banala snyftscener som helst" på film och tv. Men hon har lärt sig en del 

tricks för att bemästra sina känslor. 

- Det där kan vara knepigt eftersom jag ibland sjunger på begravningar här i 

trakten. När jag inser att känslorna börjar komma nyper jag mig i benen 

eller stirrar i taket. 

 

Hon är golfintresserad, men hävdar att hon saknar såväl bollsinne som 

talang. 

- Jag har strax över 20 i handicap som allra bäst, så spelkvaliteten är 

fortfarande låg, men jag ser golfandet som en långsiktigt energistärkande 

hobby. Vår dotter har också börjat spela, så golfen har blivit en viktig 

familjeaktivitet, ett tillfälle för oss att vara ute hela dagen i friska luften. För 

mig är golf mer en livsstil än en sport, säger hon. 


