
 
ARBETSLIVSERFARENHET
2021-2022 Grafisk designer/fotograf, Reningsborg/Ateljé Spaljé	 	
Jag har bl a fotograferat för Reningsborgs tidning och deras sociala media, skapat en logotyp samt trycksa-
ker för deras 30-årsjubileum samt designat inbjudningar för Ateljé Spaljé.
 
2016-2017 Designer, Hedlundgruppen	 	
Arbetet innebar att i ett högt tempo ta fram kommersiellt gångbara förslag till framförallt pappersproduk-
ter för olika högtidsstunder såsom påsk, jul, studenttider, halloween och midsommar och innebar även 
bildbehandling, förpackningsdesign samt katalogproduktion. 

2015-2016 Marknadskommunikatör, KAMIC Installation AB  
Löpande uppdatering av webbplatser och sociala media, layout och produktion av kataloger, broschyrer, 
produktblad, inbjudningar, säljbrev, digitala nyhetsbrev, pressinformation och annonsplanering, produkt-
fotografering och bildbehandling, profilreklam mm för affärsområdet med ca. 80 anställda. 

2008-2015 Designer & fotograf, Setterberg design + foto/petrified in pink 
I min webbshop petrified in pink sålde jag glada grafiska tryck och personliga inbjudnings- och julkort. 
Designade min egen gratulationskortskollektion och sålde dessa genom återförsäljare så som Liten Karin 
och Josephssons Glas & Porslin men även i min egen webbshop. Jag formgav en populär bok för ICA Bok-
förlag och fotade familjer, bröllop och miljöer. Till andra småföretagare skapade jag logotyper, webbsidor 
och trycksaker.

1999-2009 PR and Marketing Co-ordinator, Sveriges Ångfartygs Assurans Förening 
Under ledning av mig och två kollegor startade vi upp en intern produktionsbyrå. Bland mina arbetsupp-
gifter ingick att leda arbetet med att ta fram företagets nya grafiska profil samt se till att den efterlevs,  
producera det mesta tryckta materialet, bland annat årsredovisningen, samt planera och utföra annons- 
och PR-kampanjer. 

UTBILDNING
2010  Pre-iQube 
Uttagen bland över hundra sökanden att gå igenom Pre-iQube-programmet, som stöd för att komma 
igång och starta sitt företag med egna affärsidéer. Under programmet erbjöds vi bland annat dedikerade 
affärscoacher, affärsutveckling och ett utbildningsprogram som löpte under hösten 2010. 

1997-1998 Affärsekonom, IHM Business College 
Heltidsutbildning i ekonomi och marknadsföring med målsättningen att utveckla ett praktiskt affärsman-
naskap. Teori varvades med praktik och utbildningen hade internationell inriktning.

1995-1996 San Francisco State University 
Tre terminer motsvarande 60 poäng. Fristående kurser inom bl a reklam, internationell ekonomi samt PR. 

KOMPLETTERANDE KURSER I URVAL
2011- pågående Fristående kurser Skillshare, Linkedin Learning, Lynda.com m fl 
Håller mig ständigt uppdaterad och tar regelbundet kurser i bl a wordpress, marknadsföring, SEO och  
Adobeprogrammen.

1999-2001  BEDA Utbildning, Göteborg (numera Batteri)
Diplomerad Grafisk Designer 2001 innefattande praktiskt och teoretiskt prov 

FÄRDIGHETER
InDesign
 
Illustrator
 
Photoshop
 
Premiere Pro

After Effects

Acrobat
 
Wordpress
 
Word
 
Excel
 
Powerpoint

Engelska

 

PERSONLIGT
Gift med Fredrik sedan 2000 och 
tillsammans har vi tre barn: Noah & 
Linnéa födda 2004 och Elin 2007. 

REFERENSER
Referenser och betyg lämnas på 
begäran.

PORTFÖLJ

Petra Setterberg
Grafisk FORMGIVARE OCH FOTOGRAF

KONTAKT
  Mölndal
  0706-119798
  hej@petrasetterberg.se


