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Utbildning 
 

 Communication for Development, Malmö högskola. Jan 2014-pågående. 

 Politices Magister-programmet, Uppsala universitet. Sept 1998-juli 2004. Statskunskap, statistik, 

förvaltningsrätt, nationalekonomi. Studieinriktning jämförande internationell statskunskap. Praktik 

mars-juli 2004 på svenska ambassaden i Dakar, Senegal. 

 Journalistikprogrammet, Uppsala universitet. Sept 2002-maj 2003. Praktik som researcher för Åke 

Ortmark vid programmet ”O som i Ortmark” på TV8. 

 Kurs i hållbar utveckling, Uppsala universitet. Juni-augusti 2001. 

 Arabiska A och B, Uppsala universitet. Sept 1999-juni 2000. 

 Cours de Langue et Civilisation Françaises de la Sorbonne, Paris, Frankrike. Sept-dec 2000. Nivå: 

”supérieur B”. Betyg: ”bien”. 

 Värnplikt 15 månader (kompanibefälsutbildning) vid ING3 i Boden. Jan 1997-mars 1998. Fysisk 

träning, stresshantering, chefskap, planering, samarbete och träning i radiomaterial. 

 Gymnasieutbildning: naturvetenskapliga programmet, teknisk linje; byggteknisk inriktning. Aug 

1993-juni 1996. Medelbetyg ≈ 4,8 av 5 enligt gamla betygssystemet. 
 

 

Pågående/tidigare anställningar – meritförteckning 
 

 Frilansjournalist och rapportskribent/copywriter i egen firma, oktober 2003-augusti 2016 på 

deltid; augusti 2016-pågående på heltid. Beslöt mig för att kasta mig ut i egenföretagande på heltid 

sommaren 2016. Har bland annat skrivit för Aktuell Hållbarhet, tidningen OmVärlden, Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, tidningen Expo, Aftonbladet etc. Har skrivit Skogsindustriernas 

hållbarhetsrapport, rapporter för biståndsorganisationen Forum Syd och Naturskyddsföreningen 

samt broschyrer till ett flertal internationella marknader. Dessutom PR-arbete gentemot svenska 

medier på uppdrag för tyska, holländska och danska företag. Nischkompetens framför allt kring 

internationella frågor; har till dags dato rapporterat för media från över 25 länder. 

 

 Pressansvarig vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), januari 2010-augusti 2016. 

Har skrivit mediestrategier, pressreleaser och debattartiklar, särskilt inom IVA:s miljö- och 

energirelaterade projekt (se exempelvis: http://www.dn.se/debatt/sa-kan-sverige-bli-ledande-

nation-i-resurseffektivitet/), hållit i mediekontakter, arrangerat seminarier (se exempelvis: 

https://www.youtube.com/watch?v=m3widuYCNwA) och mycket annat. Ansvarig för IVA:s 

sociala medier-initiativ, där jag har arbetslett ett tiotal anställda. Som kommunikationsansvarig för 

projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft har jag skrivit ett flertal rapporter 

om hur Sveriges näringsliv ska utvecklas i mer hållbar riktning. Har även arrangerat pressträffar 

med H.M. Konungen i Finland, Japan, Tjeckien samt på flera håll i Sverige inom ramen för IVA-

resor. Har också tagit initiativet till och arbetat med ett stort IVA-initiativ kring hur Sverige ska 

lyckas bättre med affärsverksamhet i Afrika, med ett flertal svenska (såsom Anders Borg) och 

utländska föreläsare. 

mailto:freelance@joakimradstrom.com
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http://www.dn.se/debatt/sa-kan-sverige-bli-ledande-nation-i-resurseffektivitet/
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 Utredningssekreterare vid Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA), september 2013-juni 

2014. EBA är en regeringsdelegation för biståndsutvärdering. Jag hade ansvar för kommunikation, 

inkl. webbsida, sociala medier och att arrangera seminarier med internationella forskare. 

 

 Tillförordnad press- och informationsansvarig på Svenska institutet (SI), maj 2008-juni 2009. 

Skrev för hemsida, skrev och skickade ut pressmeddelanden och uttalade mig inför media (bland 

annat Gomorron Sverige på nyårsafton 2008; se: http://www.youtube.com/watch?v=b0FR-

hGvRnk). Skrev SI:s kommunikationsplan och mediekrishanteringspolicy. Arrangerade 

tillsammans med kollegor en stor tävling för upphandling av SI:s nya grafiska profil och webb. 

Har också gjort PR för SI:s stödprojekt för arabiska bloggare och opinionsbildare kring den 

”arabiska våren”, för dess managementprogram för östeuropeiska affärsledare, ett 

ekodesignprojekt från SI på turné till Shanghai (se: http://www.dn.se/kultur-noje/konst-

form/svensk-design-pa-miljoturne-i-kina/), med mera. 

 

 PR-konsult för Westander, januari 2007-maj 2008. PR-byrån Westander har flera gånger 

utnämnts till Sveriges Bästa PR-Byrå och Årets Byrå. De kunder jag arbetade med var bland annat 

Naturvårdsverket, E.ON, Svenska FN-förbundet och Handikappförbunden. Arbetet innefattade 

kundkontakter, research, skriv- och presentationsarbeten, lobbying m.m. 

 

 Kontaktsekreterare för föreningen Svalorna, Indien-Bangladeshsektionen, januari 2005-

november 2006. Arbetade i fält på den indiska landsbygden under två år Skrev ansökningar till 

finansiärer, distribuerade bistånd till partnerorganisationer på miljöområdet i Indien, informerade 

om vår och deras verksamhet till svensk media samt föreläste runtom i Sverige. 

 

 Praktikant vid Sveriges Ambassad i Dakar, Senegal, mars-juli 2004. Gjorde denna praktik som 

ett led i min politices magister-utbildning. Medverkade i ambassadens rapportering tillbaka till 

Sverige, och gav egna analyser och rekommendationer. Samverkade med internationella organ på 

plats i regionen, såsom FN, IMF och Världsbanken. Också ansvarig för röstmottagning inför 

Europaparlamentsvalet. 

 

 Forskningsassistent på statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, vintern 2002-

2003. Huvudsakliga arbetsuppgifter förbereda seminarier i jämförande politik samt göra statistiska 

datorkörningar och ta fram information om demokratisering världen över. 

 

 Journalist på Södra Dalarnes Tidning samt TV-programmet ”O som i Ortmark”, under 

2003, 2004 samt vid andra tillfällen. Jag har i omgångar arbetat på Dalarnas äldsta tidning Södra 

Dalarnes Tidning, där jag både arbetade på redaktion i Hedemora med flera kollegor och på egen 

hand skötte tidningens Säterredaktion. Bland annat skrev jag om polismordet i Hedemora 

sommaren 2004 och om knarkfynd i begagnad bil. Jag arbetade dessutom på redaktionen för TV-

programmet ”O som i Ortmark” på TV8, under den legendariske Åke Ortmark. Först arbetade jag 

då som praktikant genom min journalistutbildning, därefter – då Ortmark var mycket nöjd med 

mitt jobb – som anställd. 
 

 

Övriga erfarenheter 
 

 Deltagare i utbytesprogram Sverige – Thailand, mars-augusti 1998. Tillbringade sex månader 

med en thailändsk parkamrat som inte kunde tala svenska eller engelska i ett 

ungdomsbytesprogram. Jag arbetade och bodde med en värdfamilj först i Sverige, sedan i 

Thailand. Arrangör: CIU (Centrum för Internationellt Ungdomsbyte). 
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 Ordförande för Utbildningsrådet för Politices Magister-utbildningen vid Uppsala 

Universitet, januari-december 2001. Undersökte kvaliteten på utbildningen tillsammans med 

lärare och elever, och tillsåg att förändringar utfördes när så var nödvändigt. 

 

 Medlem i Mensa International, sedan sommaren 2007. Har genomgått ett av Mensas prov under 

övervakning, och efter lyckat resultat kvalificerat för medlemskap i organisationen. 

 

 Sekreterare i biståndsorganisationen Framtidsjorden, maj 2007-april 2009. Framtidsjorden har 

extensiva samarbetsprojekt i Indien och Latinamerika. Arbetade bland annat med 

tjänstetillsättningar på kontoret, representerade organisationen vid nätverksmöte i Uruguay, 

medlade i föreningsinterna konflikter samt agerade bollplank i PR-frågor till styrelsen. 
 

 

Språkkunskaper 
 

Engelska: utmärkt uttrycksförmåga, hörförståelse, läsförståelse och skrivförmåga. 

Franska: mycket god uttrycksförmåga, hörförståelse, läsförståelse och skrivförmåga. 

Spanska: god uttrycksförmåga, hörförståelse, läsförståelse och skrivförmåga. 

Tyska: god uttrycksförmåga, hörförståelse och skrivförmåga. Utmärkt läsförståelse. 

Tamil: viss till god uttrycksförmåga. Viss hörförståelse, läsförståelse och skrivförmåga. 

Arabiska: viss uttrycksförmåga, viss hörförståelse, viss läsförståelse samt viss skrivförmåga. 

Dessutom har jag studerat thai och kinesiska på nybörjarnivå. 
 

 

Datorfärdigheter 
 
Office (Word, Excel, PowerPoint) mycket god nivå. 

Internet: mycket god nivå såväl inom användarinterface (olika 

webbläsare) som inom research på internet i stort. 

Mejlprogram (Outlook med flera): mycket god nivå. 

Utskicksprogram (Cision m.fl.): mycket god nivå. 

CMS-system (Episerver, Wordpress etc.) mycket god nivå. 

Adobe Photoshop:  mycket god nivå. 

SPCS:   god nivå. 

CRM-program:  god nivå. 
 

 

Körkort 
 

*BEC*** Taxi 
 

 

Intressen 
 

Jag är en dedikerad amatöridrottare, och har bland annat genomfört “En Svensk Klassiker” samt 

Stockholm Marathon. Jag tycker mycket om att läsa och skriva olika sorters texter, och spelar piano 

sedan jag var sex år gammal. Jag har spelat i en teatergrupp några år i Uppsala. Dessutom är jag 

mycket intresserad av mat – att laga och äta – gärna med ett glas vin till. Men framför allt älskar jag att 

umgås med mina barn (en son, två döttrar), fru och vänner – de utgör den viktigaste delen av mitt liv. 
 

 

Referenser 
 

Lämnas på begäran. 


