
2019 — 
PÅGÅENDE

Grafisk designer

 OKT 2020 — 
NOV 2021

Projektanställd

2020
Vårdbiträde &

personlig assistent

BIRB (EGENFÖRETAGARE)
Frilansar och tar konsultuppdrag inom grafisk och digital design.

GULLSTRÖM & CO (KARLSTAD)
Projektanställd som webbdesigner och grafisk formgivare.

KARLSTAD KOMMUN
Extrajobb under sommaren 2020 som vårdbiträde och personlig assisent på 
demensboendet Oskarslund i Karlstad.

AKTIVITETSBYRÅN (KARLSTAD)
Hos Aktivitetsbyrån var jag anställd som grafisk formgivare, fotograf, retushör och 
webbdesigner. Jag utförde originalarbeten på kundmagasin, omslagsfotografering, 
varumärkesdesign, filmproduktion och webbdesign för små eller medelstora företag. 

ALPACHA (KALMAR)
Hos Alpacha började jag min tjänst som teknisk support för deras bokning- och 
kassasystem. Strax därefter hoppade jag in på grafisk formgivning för utskick, 
systemdesign, sociala medier samt höll externa utbildningar i sociala medier. 

GRUMS KOMMUN
Under fyra år arbetade jag både heltid, halvtid och som vikarie inom LSS och en 
snabb sväng i hemtjänsten och på korttidsboende i Grums kommun. Under dessa år 
har jag fått träffa många sorters människor och fått förståelse för behov, närhet och 
ensamhet. Moment jag fick utföra som personlig assistent var tex lyft med diverse 
hjälpmedel, medicinering, toabesök, dusch i duschstol, assistera vid besök hos 
familj, sondmatning, peg och trach. Allmän socialisering mellan mig och kunden. 
I hemtjänsten utförde jag medicinering, hjäl vid matintag, toalettbesök och dusch.

FRILANSARE
Under dessa tre år var jag egenanställd via Frilans Finans och tog allt från små till 
större uppdrag. Jag utbildade mig till grafisk formgivare på Brobygrafiska under 
denna tid och fick uppdrag från bl.a  ICON Magazine, ICON Brands och Bukvy. Jag 
jobbade dessutom både ideellt men också på timmar för SSU Värmland och tog 
fram diverse trycksaker, logotyper, content till sociala medier och kursmaterial, bl.a.

2018 — 2019
Grafisk formgivare 

& webbdesigner

2017 — 2018
Grafisk formgivare 
& teknisk support

2013 — 2016
Frilansare

SF BIO (KARLSTAD)
Försäljning, städ, bioansvarig.

UNIFLEX (KARLSKOGA)
Säljare och kundservicemedarbetare för Bredbandsbolaget för försäljning, faktura-
frågor, tjänster, uppsägning, merförsäljning.

2012 — 2013
Biografanställd

2012 — 2012
Ambulerande 

tjänsteman

2013 — 2017
Personlig assistent,
vårdbiträde/vikarie

MICAELA
GUSTAVSSON
gustavsson.micaela@gmail.com
+46 73 817 84 50

Drottninggatan 42 B
652 25 Karlstad

1992-05-02



UTBILDNING
BROBYGRAFISKA 2014 - 2016
Grafisk formgivare/tekniker

KARLSTADS UNIVERSITET 2011 - 2012*
Webb och multimedia
*Påbörjade en treårig utbildning, men hoppade av 2012 med några informatikkurser i ryggen.

BROGÅRDSGYMNASIET 2008 - 2011
Estetiska programmet - Bild och form

SPRÅK
SVENSKA
Modersmål

ENGELSKA
Mycket goda kunskaper i både tal och skrift

MERITER
A & B-KÖRKORT

ADOBE-SVITEN
Illustrator, Indesign, Photoshop, Adobe XD, After Effects

WORDPRESS

HTML5 & CSS


