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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
Definitionen av portfolio är enligt Nationalencyklopedin en ”mapp med 
arbeten eller arbetsprover [...] man visar upp för en presumtiv 
uppdragsgivare”. Volk och Currier (2010) utvecklar definitionen och 
beskriver portfolion som ett sätt att visa upp sin unika identitet som 
professionell kreatör, sin estetiska och tekniska kunskapsnivå och sina 
tidigare erfarenheter. Då den används i syfte att marknadsföra kreatören för 
potentiella arbetsgivare och kunder bör den ge insikt i kreatörens mål, samt 
redovisa stöd för att denne har kunskap och möjlighet att ta sig dit (Volk & 
Currier, 2010). Användandet av en portfolio blir vanligare i allt fler 
yrkeskategorier (Myers, 2014). Inte bara kreatörer håller idag en portfolio, 
utan den används också av bland annat journalister och ingenjörer för 
karriärsavancemang och av lärare i undervisningssyfte. Myers anser vidare 
att det främst är arbetssökande, personer som vill byta kärriärsriktning eller 
bli befordrade som har mest nytta av en portfolio. Inom högre utbildningar 
blir det allt vanligare att studenter får sätta ihop en så kallad e-portfolio i 
syfte att attrahera arbetsgivare (Yu, 2011). Brammer (2007) beskriver e-
portfolion som en plattform för studenten att samla erfarenheter, cv, 
referenser och intyg. 

Branschen för grafisk design digitaliseras allt mer. Försäljningen av 
dagspress och tidskrifter fortsätter att minska (”TS – mediafakta”, 2014). 
Samtidigt ökar användandet av sociala medier på internet, enligt en studie 
om svenska folkets internetvanor (Findahl, 2014). Jansson och Rosbäck 
(2013) uttrycker även en, enligt dem, tydlig trend i digitaliseringen av 
portfolion, då det anses av arbetsgivarna vara en smidig lösning, samt att 
de arbetssökande anser den digitala webbplatsen vara den primära 
portfolion.  

Åsikterna inom litteraturen går dock isär gällande vilken typ av portfolio 
som är mest fördelaktig när det gäller att visa sina arbetsprover. Myers 
(2014) menar att både arbetsgivare och arbetssökande fortfarande anser 
den fysiska portfolion vara den mest passande, då den tenderar att vara 
genomtänkt och strukturerad. Taylor (2012) å andra sidan anser att den 
arbetssökandes personlighet och det praktiska nyttjandet av portfolion bör 
avgöra valet av typ. Vidare menar Taylor att det blir allt vanligare att 
kombinera en traditionell fysisk portfolio med en digital. Volk och Currier 
(2010) förordar en egenhändigt designad, bunden portfolio innehållande 
designerns alster. Denna portfolio ska reflektera designerns personliga 
identitet som sedan även förs över till webbversionen av portfolion (Volk 
& Currier, 2010). Volk och Currier beskriver också svårigheterna i valet av 
antingen fysiska och digitala arbetsprover. Digitala arbetsprover kan 
bifogas vid initialt kontakttagande, men chansen att en arbetsgivare tittar 
på dem är större om avsändaren är känd för mottagaren. Vidare visar Volk 
och Currier på att arbetsgivare kan uppfatta fysiska arbetsprover som 
uppfriskande i den annars stora mängden av skärmbaserat material. 

1.1.1 Rekrytering inom grafisk design 
Grafisk design är en bransch med en tuff arbetsmarknad. Enligt Sacos 
undersökning (”Framtidsutsikter, arbetsmarknaden för akademiker år 
2019”, 2014) är konkurrensen om jobben hög för både nyutexaminerade 
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och erfarna kommunikatörer. Saco ser inga tecken på att läget kommer att 
förändras inom den närmaste femårsperioden. Det är viktigt för en 
arbetssökande i en konkurrenskraftig bransch som grafisk design att 
utmärka sig och visa sin bästa sida redan vid första anblick. Här spelar 
portfolion en avgörande roll. 

Enligt Andersson och Anderssons kandidatuppsats (2014) sker 
rekryteringen av grafiska designers till största del på rekommendationer. 
Vidare menar de att byråer uppskattar spontanansökningar och att de i 
många fall kan leda till anställning även om byrån för tillfället inte söker 
efter en ny medarbetare. Detta går även i linje med Jansson och Rosbäcks 
kandidatuppsats (2013) där de beskriver spontanansökningar som ett bra 
sätt för en arbetssökande grafisk designer att göra sig sedd, då 
konkurrensen bland ansökningar inte är lika stor när företaget inte har en 
tjänst utlyst. Även Taylor (2012) förordar att ta kontakt och personligt 
besöka byråer som är intressanta för den arbetssökande, även om de inte 
aktivt söker nyanställa just vid tillfället i fråga. Taylor menar att det är 
viktigt att som arbetssökande göra sig känd på marknaden. Att träffa 
arbetsgivare och skapa kontakter där gemensamma ståndpunkter, åsikter 
och intressen etableras ger den arbetssökande ett försprång i framtiden, när 
arbetstillfället dyker upp. När den arbetssökande vid en spontanansökan 
känner samhörighet med personen i mötet menar Taylor att det finns 
möjlighet att fråga om det finns fler som skulle vara intresserade av att ta 
del av den arbetssökandes portfolio. På detta sätt utvidgas nätverket och 
den arbetssökande kan dessutom ta med sig en rekommendation från en i 
branschen etablerad till nästa spontanansökan. 

Att i förväg läsa på om arbetsgivaren som besöket gäller är av största vikt 
(Taylor, 2012; Myers, 2014). Förberedelse och kunskap i företagets 
historia är en del av första intrycket och visar att den arbetssökande är 
geniunt intresserad av att arbeta för just det specifika företaget (Myers, 
2014). 

1.1.2 Personligt varumärke 
Collin (2011) anser att det blir vanligare för anställda att investera sig 
själva i arbetet och han beskriver e-portfolion som en del av den 
investeringen. Volk och Currier (2010) beskriver portfolion som något mer 
än bara en behållare för arbetsprover. Portfolion är en del av det paket som 
är den kreativa personliga identiteten hos den arbetssökande. Den 
personliga identiteten ska enligt Volk och Currier ses som en 
sammanhängande helhet och designen ska återspeglas i portfolion, 
arbetsproverna, webbsidan och professionella marknadsföringsmaterial 
som till exempel visitkort och cv. Vidare menar Volk och Currier att allt en 
arbetssökande grafisk designer använder för att presentera sig själv med på 
något sätt kommer att definiera vem personen är.  

Ett varumärkeskoncept berättar en historia som får ditt varumärke att 
komma till liv på ett konkret sätt, vilket skapar ett sammanhang för 
dig och ditt arbete [min översättning] (Volk & Currier, 2010). 

Chritton (2012) anser att ett konsekvent och målinriktat intryck hjälper till 
att skapa det framgångsrika varumärke som är viktigt för att nå personliga 
och professionella mål. Dessutom menar Chritton att ett bra varumärke 
alltid är ärligt, vilket gör det omöjligt för bedragare att nå bestående 
framgång. Att utveckla ett personligt varumärke innebär att komma till 
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insikt med vem du är. Vilka dina kunskaper och värderingar är, din passion 
och personlighet, vem du vill tjäna som målgrupp eller publik och hur du 
skiljer dig från dina konkurrenter, i vilken unik nisch du verkar (Chritton, 
2012).  

Med detta tankesätt tycks arbetet med att marknadsföra sig själv som 
designer således vara samma arbete som designern utför när en identitet tas 
fram till ett företag. Samma strategier används här för att sälja in sig själv 
hos potentiella arbetsgivare. 

1.1.3 Sociala medier och nätverk 
Aldrig har det varit enklare att sprida information till så många, så snabbt 
som idag. Facebook har förändrat sättet som människor kommunicerar. 
Enligt en undersökning utförd av Jobvite är Facebook, tillsammans med 
LinkedIn, de nätverk som mest frekvent används för att rekrytera ny 
personal (”Social recruiting survey 2014”, 2014). Undersökningen visade 
vidare att det är mycket vanligt att arbetsgivare besöker den arbetssökandes 
sociala nätverk innan beslut angående anställning, LinkedIn främst för att 
överskåda den professionella erfarenheten och Facebook för att se om 
personen är kulturellt passande. 

En del av det personliga varumärket utgör närvaron online. Användandet 
av sociala medier i rekryteringssyfte ökar också i Sverige (”Rekrytering via 
sociala medier – bra eller bara hype?”, 2013), även om Sverige inte ligger i 
toppen i Europa när det gäller att använda digitala nätverk som hjälpmedel 
för nyanställning. Sociala medier är både kostnads- och tidseffektivt i 
jakten på ny arbetskraft, men oftast använder företag de sociala medierna 
som ett komplement till mer traditionella rekryteringsstrategier (Broughton 
et al., 2013). 

Chritton (2012) menar att en arbetssökande idag inte bara marknadsför sig 
i egen person, utan att en närvaro på internet är nödvändig. Denna närvaro 
ska, enligt Chritton, bestå av en central knytpunkt som agerar nav för all 
aktivitet online. Att koncentrera sig på ett fåtal nätverk och då främst de 
som har flest användare, som Facebook, LinkedIn och en personlig blogg, 
anser Schawbel (2010) vara mest effektivt. Schawbel poängterar dock att 
det är viktigt att tänka igenom sin aktivitet online. Kontroversiella poster 
och uttalanden kan få fel typ av uppmärksamhet och arbetstillfällen kan gå 
förlorade om en arbetsgivare googlar på den arbetssökandes namn. Det är 
av vikt att separera sin privata digitala närvaro från sin professionella 
digitala närvaro menar Volk och Currier (2010). Mest negativt reagerar 
arbetsgivare på ovårdat språk, som svordomar och stavfel (”Jobvite job 
seeker survey nation study”, 2014). 

1.2 Projektmål  
Inom litteraturen finns tidigare mest praktisk litteratur och personliga 
åsikter i ämnet portfolions utformning och sammanställning. Där ges 
specifika råd kringden visuella utformningen av alstren och hur den 
grafiska designern ska tänka i urvalet. Detta gäller både fysiska och 
digitala portfolios. Däremot verkar tidigare forskning saknas angående 
portfolion som medium i sig och vilka strategier den grafiska designern bör 
ha vid val av portfoliotyp, samt uppvisandet av sin portfolio.  
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Med digitaliseringen som bakgrund har syftet med denna undersökning 
varit att ta reda på: 

• vilken typ av portfolio som är mest värt att satsa på som 
arbetssökande grafisk designer. 

• vilka användbara webbplatser som finns på internet när det gäller 
att nå fram till potentiella arbetsgivare och vilka digitala nätverk 
som föredras av den grafiska branschen för att presentera grafisk 
design.  

• hur en arbetssökande grafisk designer presenterar sina arbetsprover 
på bästa sätt och vad som krävs för att fånga en potentiell 
arbetsgivares intresse. 

Arbetet har tagit över där tidigare examensarbeten Portfolions betydelse 
vid anställning inom reklambyråbranschen – ur arbetssökandes och 
arbetsgivares perspektiv (Jansson & Rosbäck, 2013) och Rekrytering av 
kreatörer och portfolions betydelse (Andersson & Andersson, 2014) 
avslutat. 

I förlängningen kan svaren på dessa frågor bidra till att underlätta för 
arbetssökande grafiska designers i valet av plattform att visa sina arbeten 
på, samt ge exempel på hur arbetsprover kan presenteras på ett fördelaktigt 
sätt i en mötessituation. Detta kommer att redovisas i en lista med 
rekommendationer baserat på undersökningens resultat. 
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2 Metod 
2.1 Datainsamling 
Tre semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med grafiska designers 
anställda på byråer, i mellersta Sverige och Stockholm. Urvalet gjordes 
utifrån ett bekvämlighetsurval. Respondenterna som intervjuades är 
anställda på medelstora byråer med mellan 5 och 20 anställda. Av byråerna 
är två traditionella reklambyråer och en titulerar sig designkontor. 
Respondenterna är eller har tidigare varit delaktiga i rekrytering av grafiska 
designers. Alla har varit aktiva i branschen sedan minst tio år tillbaka. Två 
är kvinnor och en är man, samtliga i åldern 35-50 år. Intervjuerna skedde 
på plats i de tillfrågades arbetsmiljö och varade mellan en och två timmar.  

De tillfrågade var innan intervjutillfället förberedda på ämnet, men inte 
detaljerna kring frågorna. Frågorna som förbereddes inför intervjuerna 
finns bifogade i bilaga 1. Intervjuerna spelades in med en digital 
inspelningsutrustning. Detta skedde efter att de intervjuade undertecknat ett 
godkännande av att informationen spelades in och användes i syfte att 
skriva en rapport i ämnet. 

2.2 Databehandling 
Intervjuerna transkriberades och jämfördes sinsemellan för att hitta likheter 
och skillnader i åsikter och tankar. Efter granskning sammanställdes 
resultatet under tre teman som kunde urskiljas ur samtliga de intervjuades 
attityder och tankar. Dessa teman redovisas och diskuteras i kommande 
resultat och diskussionsavsnitt. De redovisade citaten är ordagrant citerade, 
dock har i vissa fall inledande och avslutande ord tagits bort för att 
förenkla och avgränsa uttalandet. 

2.3 Metodreflektion 
Urvalet gjordes enligt bekvämlighetsprincipen, då tid och resurser var 
styrande. Resultatet kan således ha påverkats av antalet intervjuade. 
Intervjuerna som genomfördes var djupgående och kan räknas som 
kvalitativa svar på frågeställningen. Däremot är det kvantitativa resultatet 
bristande då antalet genomförda intervjuer är lågt. Vissa perspektiv kan ha 
uteblivit då teoretisk mättnad inte uppnåtts. Antalet intervjuer var för lågt 
för att nå en punkt där svaren upprepas och inga nya svar tillkommer. 

Samtliga intervjuer genomfördes på medelstora byråer, vilket också 
möjligen kan ha påverkat resultatet i en viss riktning. 
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3 Resultat och diskussion 
3.1 Inledning 
Då intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade och ledde till fria, 
skiftande diskussioner har de svar som behandlat liknande tankar och 
åsikter sammanställts under teman.  

De tillfrågades svar handlade i stor utsträckning om att bygga olika typer 
av portfolios för olika syften, genom att anpassa portfolion efter tillfälle 
och betraktare. Vare sig det är en digital eller en fysisk portfolio, återkom 
samtliga intervjuade till vikten av urvalet och antalet verk. Dessa två 
parametrar bör anpassas efter vem som ska ta del av portfolion och den 
tidpunkt när detta sker.  

Hur den arbetssökande ska tänka kring innehållet i sin portfolio 
diskuterades också. De intervjuade var överens om att ett arbetsprov kräver 
en beskrivning för att fylla sin funktion. Den fysiska portfolion får sina 
beskrivningar verbalt, medan den digitala portfolion måste kompletteras 
med skriftliga beskrivningar av verken. Här återkom uppdragsbeskrivning, 
beskrivning av arbetsgång och kontext som parametrar i diskussionen. 

Slutligen berördes huruvida sociala medier och digitala nätverk hjälper en 
arbetssökande i sin jakt på jobb. De tillfrågade verkade ha en överlag 
positiv inställning till digitala nätverk, även om graden av användande 
skiftar. Gemensamt ansåg de att synas är av stor vikt och att en webbplats 
förväntas av en nyutexaminerad student. 

I följande resultatavsnitt avhandlas dessa ämnen under tre teman; Olika 
typer av portfolio, Skapa ett sammanhang och Digitala plattformar. Under 
varje tema redovisas de intervjuades tankar i form av citat, som sedan 
diskuteras mer djupgående.  

3.2 Olika typer av portfolio 
Under intervjuerna framkom att en portfolio måste anpassas efter 
tidpunkten när den visas och betraktaren som den visas för. Anpassningen 
sker genom typen av verk som visas, här benämnt som urvalet, samt antalet 
verk som visas. Tre grundtyper av portfolio kunde urskiljas vid granskning 
av de intervjuades synpunkter. Här gjordes egentligen ingen skillnad på om 
det är en fysisk eller en digital portfolio, men båda plattformarna har sina 
begränsningar, vilka diskuteras i resultatet. Detta sätt att se på och dela in 
portfolion är nytt och har inte tidigare stötts på i litteraturen. Även om de 
separata delarna behandlas inom tidigare arbeten ges inte följande 
sammanhang. 

3.2.1 Det egna arkivet som urval för portfolion 
Den första typen av portfolio som omtalades var vad som här valts att 
kallas arkivet. Arkivet är en förutsättning för övriga typer av portfolio och 
en samling av den arbetssökandes samtliga verk, som senare ett urval kan 
göras ifrån.  

Arkivet är portfolion som enbart är till för personligt bruk. Mest logiskt blir 
att den byggs digitalt med tanke på plats och utrymme, men intervjuerna 
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visade också att det finns nytta med att spara fysiska referensexemplar av 
verk: 

En del människor kan ju vara väldigt nervösa för att träffa 
främmande människor. Då är det väldigt skönt med någonting att 
fippla med. 

Om jag då fick komma på möten så kanske jag ändå hade med mig 
något fysiskt. Om jag hade gjort en bok eller en förpackning eller 
om jag ändå hade med mig någonting som man kunde känna på. […] 
Och om man nu vill jobba med förpackningar, då kanske det är bra 
att visa upp att jag kan förpackningar. 

Samtliga intervjuade vittnade om att det i en mötessituation är bra att ha 
något fysiskt att samlas runt. En beskrev känslomässiga orsaker som 
nervositet inför okända människor som en anledning. Att den fysiska 
produkten kan ha en avstressande effekt genom att flytta fokus från mötet 
med människan till produkten på bordet. En annan talade om den fysiska 
produkten som ett bevis på kompetens. Exemplet ovan pekar på 
tredimensionella produkter som kan vara svåra att återge i helhet på bild 
och därför också tjänar på att visas fysiskt. 

Det rent praktiska i att ha sina verk samlade i ett arkiv framkom också 
under diskussionerna: 

Det bästa vore om man kunde göra en högupplöst webbplats med 
sina verk och därifrån skriva ut eller hämta sina arbetsprover man 
vill visa vid tillfället. 

Arkivet tycks således blir en grund för urval av verk att visa för kommande 
och potentiella arbetsgivare.  

En intervjuad talade även om arkivet som ett sätt för personlig utveckling: 

Jag tror att det är bra även för sin egen skull, många som jobbar här 
sparar ner jobben man har gjort när året är slut. Dels dokumenterar 
ju vi casen för vår egen hemsida men att jag också sparar det jag 
gjorde förra året, lite för sin egen skull liksom. Även om jag jobbar 
här i fem sex år, så kan det vara lite intressant att ha en röd tråd, att 
man skapar portfolion för sig själv, lite som en dagbok nästan. Utan 
att vara på väg någonstans. Så jag tycker att det är viktigt att man 
ändå sparar sina grejer. Och att om det är något som man är riktigt 
stolt över, att man har ref-ex som man kan ta på. 

Den intervjuade refererade här till sina samlade verk som en dagbok, vilket 
indikerar att verken är högst personliga och något som är värt att bevara i 
minnet och för framtiden. Nyttan med att ha ett arkiv med sina verk blir 
således att man kan följa sin egen utveckling. Genom att se framsteg kan 
självkänsla och yrkesstolthet byggas. 

En annan intervjuad var inne på en liknande bana i följande kommentar till 
äldre arbeten. Denna kommentar vittnar om att det även kan vara intressant 
för andra än formgivaren själv att se en utvecklingskurva: 

Det kan samtidigt vara intressant att se en persons resa och 
utveckling genom åren. 
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3.2.2 Den allmänt hållna och publika portfolion 
Den andra typen av portfolio som berördes under intervjuerna var den 
webbaserade portfolion. Denna portfolio kan i sin rena grundstruktur 
omöjligt vara fysisk. En webbaserad portfolio finns alltid tillgänglig och 
för alla som har tillgång till internet. Den kan till exempel komma i form 
av en webbplats för den enskilde grafiska designern eller som del av ett 
portfoliogalleri. Skillnaderna med dessa typer av portfolio berörs senare 
under temat sociala nätverk. I denna del beskrivs användningsområdet för 
en webbaserad portfolio, samt tankar kring urval av och antal verk. 

En intervjuad beskrev nyttan med en sådan webbplats som komplement till 
en fysisk portfolio i en arbetssökande situation: 

Om du kommer hit så vill jag att du har med dig en [fysisk] 
portfolio, för att det gör det enklare för oss att prata. Det är något för 
oss att titta och prata runt och så tittar vi på den och diskuterar. Och 
sedan när du går, så lämnar du antagligen efter dig någon form av 
identitetshandling i form av visitkort eller något sånt där. Det 
kommer jag att slarva bort. Och sedan kanske du mejlar dagen efter 
och säger: ”vad trevligt det var att träffas och här är länken till min 
digitala CV ifall att du skulle glömma bort, vilket du säkert inte 
skulle göra” [skratt]. Lite ironi, eller lite humor i det hela. Humor är 
alltid bra. Och så är det en länk till din portfolio. 

Nyttan med att ha en webbplats blir att arbetsgivaren efter det personliga 
mötet får något att gå tillbaka till och bli påmind om den arbetssökandes 
verk. Det digitala formatet gör att portfolion alltid är tillgänglig och att det 
går att återkomma till den vid en senare tidpunkt, något som verkar 
uppskattas av arbetsgivaren.  

En intervjuad beskriver att den räknar med att en arbetssökande student har 
en egen webbplats: 

Det förväntas att man har en hemsida när man kommer ut från 
skolan, det är då man har tid. Wordpress är ett bra verktyg för att 
enkelt bygga en digital portfolio. Även bloggfunktionen där kan vara 
användbar. Så skulle nog jag göra om jag var nyutexaminerad och 
arbetssökande idag. 

Förväntningen tycks ligga i att den arbetssökande precis lämnat skolan.  
Den intervjuade verkar således tycka att skolan är en plats där studenterna 
borde fått hjälp i form av tid och kunskap att bygga sin egen webbplats.  

En av de intervjuade berörde även ytterligare vem som har nytta av att ha 
en personlig webbplats: 

Men sedan när jag började frilansa där kände jag att det var otroligt 
viktigt att det jag skapade skulle finnas digitalt. Så då skapade jag en 
hemsida. Sedan så har den levt kvar när jag kom hem, för jag var 
osäker på om jag ville vara anställd eller så. 

Uttalandet tyder på att det är frilansande personer som känner behovet av 
en webbaserad portfolio för att marknadsföra sitt arbete. Detta går i linje 
med förväntningarna på de nyutexaminerade studenterna som också aktivt 
söker arbetsprojekt. Som anställd företräder man istället det företag som 
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man arbetar för och kan inte på samma sätt marknadsföra sig själv. Arbeten 
hamnar på företagets webbplats eller, som tidigare kommentar vittnar om, i 
den personliga databasen.  

Samtliga intervjuade vittnade om att de arbeten som man utför som 
anställd inte kan marknadsföra personen som är anställd. Dock verkar det 
som om dessa arbeten tillåts användas av den enskilda personen när 
anställningen upphört, eller när den är på väg att upphöra. Två av de 
intervjuade antydde liknande tankar: 

Jag tror inte att jag just nu kan lägga upp jobb på min hemsida som 
jag gör här. Nu är ju jag [företagsnamn]. Jag föreläser en del på 
Berghs och så och där är jag också som [företagsnamn] och visar 
upp det vi gör, men inte det jag gör. Men den dagen jag slutar här är 
det ju helt ok att lägga upp de jobben. 

Jag tänker att jag gjorde ju alltid så att jag förberedde min portfolio 
när chefen har gått hem. Och det gör man ju för att det känns ju på 
något sätt jävligt illojalt att göra, så man vill helst vara ifred. 

Några tydligt, uppsatta regler för hur anställdas arbeten inom företaget får 
användas verkar inte finnas. De anställda uttryckte lojalitet mot sitt företag, 
men använder ändå, under diskretion, de arbeten som de utfört inom 
företaget för att ta sig vidare i karriären. Detta ansågs av samtliga 
intervjuade vara tillåtet. 

Det verkar även vara av vikt att ta hänsyn till urvalet i en webbaserad 
portfolio. En av de intervjuade berörde antalet verk som kan finnas 
tillgängliga i en webbaserad portfolio: 

I en digital portfolio ska man fortfarande hålla sig från att visa för 
mycket. Sedan kan man ju ha möjligheten att ”klicka här” för att se 
äldre arbeten eller andra arbeten. Så att det tar stopp någonstans, för 
att vad som är problemet med det digitala är att det ju aldrig tar 
stopp på den där skiten. 

Den intervjuade beskrev ett upplevt problem med det digitala flödet, 
nämligen att det aldrig tar slut. Vikten av begränsning betonades. Att tänka 
på vad som visas upp, istället för att visa upp allt eftersom möjligheten 
finns. Någonstans tröttnar betraktaren. Den intervjuade förmedlade en 
känsla av irritation över för mycket information och input. Den tillfrågade 
gav även en möjlig lösning till den som vill ha ett större antal verk 
tillgängliga i sin webbaserade portfolio. En knapp som för betraktaren 
vidare till äldre arbeten, kan vara användbar. Det kan följaktligen då också 
vara viktigt att hålla sin webbaserade portfolio uppdaterad med de senaste 
verken. Majoriteten av de intervjuade antydde möjligheten att arbetsprover 
kan bli för gamla för att vara användbara i en portfolio. Detta berörs i nästa 
avsnitt om den tredje typen av portfolio. 

3.2.3 Den anpassade och riktade portfolion 
Den tredje typen av portfolio som kanske är den viktigaste ur en 
arbetssökandes perspektiv är portfolion som skräddarsys för det enskilda 
tillfället. Denna portfolio används för att skapa kontakt med en potentiell 
kommande arbetsgivare. Den kan vara antingen fysisk eller digital 
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beroende på den arbetssökandes val. Alla de intervjuade var dock överens 
om hur de föredrar att den initiala kontakten tas av en arbetssökande: 

Jag tycker att det är bra att skicka arbetsprover som en lätt PDF eller 
någon JPG-bild. Jag tycker att det är skönt när man får en PDF. En 
kort beskrivning om dig, tre eller två utvalda jobb och sedan ditt CV 
och kontaktuppgifter. Och också skriva i mejlet varför man hör av 
sig till just dem. Jag tror kanske inte att man kollar på en länk. Det är 
också skönt att ha det samlat i ett mail. 

En av de intervjuade beskrev samtligas gemensamma tankar angående 
jobbansökningar. Allt ska finnas samlat på samma ställe, för enkelhetens 
skull. En länk blir lättare bortsållad i flödet. Detta går i linje med 
Andersson och Anderssons (2014) enkätundersökning, som visade att 52 % 
av de som föredrog en digital portfolio även föredrog PDF-formatet när en 
digital portfolio skulle levereras. 

Vikten av urvalet blir påtagligt. Mailet får inte bli för tung och överbelastat 
med arbetsprover. Det ska, som en av de tillfrågade påpekade vara ”en 
teaser”, där den som ansöker om arbetet visar prov på sin stil och 
kompetens. Något som ger mersmak. En av de intervjuade beskrev vidare 
processen och vikten av urvalet: 

Om man ska skicka en bild utan att ha träffat en person, så ska den 
bilden, det arbetet, det verket mer än något annat symbolisera 
spetsen av det du vill framnå. Det var en väldigt bra reklambyrå i 
Berlin som sa något bra till mig, dom sa att: ”det är bättre att du 
kastar en tennisboll, för då har jag en chans att ta den. Kastar jag tio 
till dig så kommer du inte att ta en enda”. 

Det inledande arbetsprovet bör således väljas med omsorg och kapsla in 
det som är den arbetssökandes essens. Visa vad personen kan och vill 
arbeta med. Även här krävs att arbetsproverna finns digitalt. Alternativ till 
en digital första kontakt diskuterades under en av intervjuerna. Där mottogs 
även möjligheten att ta den inledande kontakten via traditionell postgång 
som något positivt, då det ger den arbetssökande en möjlighet att skilja sig 
från mängden. Om en sådan kontakt tas, finns möjlighet för fysiska verk att 
inkluderas. En koppling kan göras till Volk och Currier (2010) som pekar 
på att fysiska arbetsprover kan ses som uppfriskande i annars stora 
mängder av digitalt material. 

Följden av den initiala kontakten blir sedan (förhoppningsvis) ett personligt 
möte. Taylor (2012) och Myers (2014) menade båda att förberedelse 
genom att läsa på om företaget gynnar den arbetssökande i en 
intervjusituation. Detta menade även de intervjuade var viktigt inför det 
första mötet eftersom portfolioinnehållet då kan anpassas efter vad 
företaget arbetar med och vilka arbetsuppgifter som möjligen väntar: 

Det är viktigt att man tänker igenom innan vad det är för arbetsplats, 
vad de är fokuserade på och vad jag skulle kunna tillföra. Och då 
kanske man hellre bara visar tre projekt som man gjort än att visa 
tio, där vissa kanske är mindre bra eller kanske mindre passande. Så 
att man anpassar lite efter vem det är som ska titta på det. Det tycker 
nog jag är det viktigaste. 
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Mängden arbetsprover verkar inte vara det som avgör utan snarare att de 
visar prov på för situationen passande saker. Med tydlighet framkom att en 
portfolio som visas vid ett personligt möte måste skräddarsys individuellt 
för att visa hur den arbetssökande kan passa in i sammanhanget på 
arbetsplatsen. En annan av de intervjuade uttryckte liknande tankar: 

Urvalet av verk att visa är viktigt. Det är bra att anpassa urvalet efter 
det jobb som söks. Här är det viktigt att poängtera vad jag kan 
tillföra just det här företaget. Mina styrkor och varför de ska anställa 
mig. 

Med en anpassad portfolio kan således arbetsproverna också användas som 
en naturlig ingång för den arbetssökande att prata om vad den kan bidra 
med hos företaget. 

De intervjuade hade skilda åsikter när det gällde vilken typ av portfolio de 
föredrog att arbetssökande visade upp vid det personliga mötet. Här 
verkade tycke och smak gå isär om digital eller fysisk portfolio var det 
bästa. En av de intervjuade uttryckte sig angående vilket forum som 
föredras: 

Ja, själv tycker jag att det är lättare att ha det digitalt. Man kan 
snabbt gå igenom. Men det beror också på, vad det är och hur det ser 
ut det man ska visa upp. Om det är lockande bra bilder kan det vara 
ganska skönt att bläddra och att ha. Det viktigaste är att det ska 
kännas lättillgängligt. Det du visar digitalt måste vara enkelt, 
antingen för dig eller för personen som tittar att gå igenom, att kunna 
fokusera på. […] Det som jag kan tycka är jobbigt när man kommer 
till ett möte och man ska visa sina jobb direkt från sin hemsida, det 
är att det blir så hoppigt. Då tycker jag att det är bättre att du har en 
PDF eller en keynote-presentation där du har bestämt att du ska göra 
det i den här ordningen, istället för att sitta och scrolla och peka runt 
liksom. Och sedan om det är på en dator eller om det är på en Ipad 
det [rycker på axlarna], men jag tycker att det är lättare att du har 
bestämt ordningen och att varje sida kommer efter varandra. För det 
känns också som att då har du lagt ner lite energi, istället för att: ja, 
här är min hemsida, vad vill du se? 

Denna tillfrågade föredrog att titta på digitala arbetsprover, men uttryckte 
samtidigt en saknad av vad som kommer helt naturligt i den fysiska 
portfolions form, nämligen en utstakad riktning och följd i presentationen. 
Det stämmer överens med litteraturen, som uttrycker att arbetsgivare 
föredrar en fysisk portfolio, då den är mer genomtänkt och strukturerad 
(Myers, 2014). Genom att sammanställa en fysisk portfolio är den 
arbetssökande tvungen att tänka igenom urvalet av arbetsprover och i 
vilken ordning som de presenteras. Om valet istället faller på att visa 
digitala arbetsprover ligger möjligheten att ta fram sin dator och öppna 
webbplatsen nära till hands. Den intervjuade gav istället den arbetssökande 
en alternativ lösning som kommer att tala på ett bättre sätt till 
arbetsgivaren, nämligen att sammanställa sin digitala portfolio på samma 
sätt som en fysisk. Genom att förbereda en PDF kan den arbetssökande 
möjligen på ett tydligare sätt tvingas tänka igenom sina val och ifrågasätta 
varför. Det blir en mer personlig ingång till mötet och visningen blir mer 
anpassad efter betraktaren.  
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Tekniken kan upplevas som ett problem på många sätt. Att arbetsproverna 
blir svårtillgängliga genom navigation var en åsikt som redovisades. En 
annan tillfrågad uttryckte sig i frågan: 

I ett möte föredrar jag att titta på arbetsprover fysiskt. Jag tror inte 
att jag varit med en enda gång att webbplatsen eller den elektroniska 
lösningen har fungerat precis som det är tänkt. Jag tycker att det är 
behagligare när man har någonting framför sig. 

Tekniken verkar ha blivit en begränsning genom att den helt enkelt inte 
fungerar som den ska. Det kan vara en möjlig risk med den digitala 
plattformen. Att olika enheter inte är kompatibla med varandra, eller inte 
kalibrerade mot varandra och på så sätt blir resultatet inte det eftersträvade. 

Tydligt var att åsikterna om en fysisk eller digital portfolio är att föredra är 
känslostyrda. Valet av plattform verkar även reflekteras på personen som 
visar arbetsproverna. Några av kommentarerna angående valet av typ av 
portfolio pekade på olika invägda värderingar: 

Fysisk portfolio känns mer högtidlig och påkostad. 

Jag tycker att det är lite kul om, grejen är den att om du har en något 
större [portfolio] så är det viktigt för dig. Det är kanske mer det. 

Det känns som att alla har en digital portfolio. 

Således tycks portfolion påverka intrycket av den arbetssökandes ambition.  
En möjlig konsekvens kan bli vikten av att reflektera kring huruvida 
exempelvis högtidlig är en bra framtoning som visar personen bakom 
portfolion eller om det kanske inte alls rimmar med verkligheten. Som 
arbetssökande vill man sticka ut ur mängden, frågan är på vilket sätt? 

Intervjuerna visade också att kvalitetsaspekten är avgörande om den 
arbetssökande väljer att sätta ihop en fysisk portfolio: 

Ska man visa något fysiskt så ska det vara snyggt utskrivet. Jag 
tycker nog inte att det fyller någon funktion att bara skriva ut det på 
en vanlig färgskrivare, för fotopapper blir så mycket bättre. 
Portfolion ska kännas enkel och liksom ändå lite lyxig. 

Vi jobbar ju i en bransch där det inte finns utrymme för misstag. 
Därför påverkar kvaliteten på bilder och utskrifter omdömet. 

Av dessa kommentarer att döma skulle ekonomi kunna spela roll i 
huruvida den fysiska portfolion har en framtid. Fotografiskt papper för 
utskrifter är kostsamt. Så även bläck till skrivaren. Om det sedan är så att 
portfolion bör ha en betydande storlek kommer utskrifterna att medföra 
problem, speciellt för en arbetssökande som lever på studiebidrag. Kanske 
är det också därför som en fysisk portfolio uppfattas som högtidlig och 
lyxig. 

Vidare visade intervjuerna att de som är etablerade och har råd att kosta på 
sig en exklusivare portfolio inte längre har någon användning av den: 

Om det är så att man besitter ett ganska tungt cv, då är det nog 
onödigt att skicka med arbetsprover. Om man tycker att man har ett 
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bra cv och man har under många år, det är ju mycket namedropping i 
vår bransch liksom. Om man har jobbat med vissa uppdrag eller 
vissa personer så då talar väl kanske det mer än det man har gjort. 

Även portfolion bestående av arbetsprover verkar främst vara till nytta för 
nyblivna, icke etablerade grafiska designers och frilansande grafiska 
designers som är i behov av denna tredje typ av portfolio. För att visa vem 
man är, i syfte att fånga intresse och på så sätt få ett arbete och etablera sig. 

3.3 Skapa ett sammanhang 
De intervjuade fick även reflektera runt vad som är viktigt att tänka på i 
uppbyggnaden och presentationen av en portfolio, vilka aspekter som inger 
förtroende och utstrålar kompetens. De intervjuade efterfrågade berättelser 
kring skapandeprocessen. Kontext och skisser, utkast och uppslag är alla 
ord som vittnar om att det är historier som ska förmedla den 
arbetssökandes kunskapsnivå. Det ligger nära till hands att tänka på 
storytelling, som är en trend inom dagens marknadsföring. Strategin går ut 
på att genom berättarteknik skapa en positiv och lockande bild, för att 
känslomässigt knyta kunder till företaget (Pulizzi, 2012). Vidare menar 
Pulizzi att berättelser är ett enkelt sätt att differentiera sig gentemot 
konkurrenter. En bra berättelse har dessutom ett underhållningsvärde som 
gör att kunderna kommer ihåg produkten och i bästa fall bildar en relation 
till den. En betydande skillnad mellan att sälja en produkt genom 
storytelling och att marknadsföra sig själv som grafisk designer genom att 
skapa sammanhang, är att den grafiska designern aldrig bör dikta ihop 
något vid en anställningsintervju.  

En viktig del i att framstå som attraktiv arbetskraft verkar ha att göra med 
att veta vad man vill och att kunna uttrycka det, även genom de bilder som 
visas i en portfolio. Antalet uppdrag som visas har enligt tidigare 
redovisade utsagor mindre betydelse. Att komprimera och anpassa 
innehållet i portfolion tills den säger det som ska förmedlas just vid det 
specifika tillfället framstår som en viktig poäng: 

Om man vill jobba med förpackningar, då är det bra att visa upp att 
jag kan förpackningar, jag kan mat. Då behöver man kanske inte ha 
en så bred portfolio. Är man kanske också bra på att illustrera och 
fortfarande vill ha den biten med sig, men ändå vill jobba med 
identiteter och förpackningar, då är det ju bra att visa på det. För att 
det kanske också är intressant för uppdragsgivaren att: ja, bra, du 
kan illustrera, då kan vi spara in lite pengar på det. Så lite vad man 
vill som person och vad det är för företag. […] Så länge man gör det 
på ett sätt som gör att man inte uppfattas som en spretig person. 

Den intervjuade beskrev sin syn på vad en portfolio bör innehålla, 
nämligen jobb som redovisar det den arbetssökande vill arbeta med. De 
tillfrågade antydde även att portfolion ska visa vem personen bakom 
egentligen är. Detta går i linje med Chrittons (2012) synsätt på vikten av att 
räkna ut vem du är för att utveckla det personliga varumärket. Att den 
arbetssökande är medveten om vad den vill framstår som viktigt: 

Det handlar om visa dig som person, det kan man tänka på. För man 
vill ju sticka ut. 
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Även Volk och Currier (2010) beskriver portfolion i linje med de 
intervjuade. Deras definition av portfolion som ett sätt att visa upp en unik 
identitet som professionell kreatör stämmer överens med de intervjuades 
åsikter. En annan tillfrågad beskrev en liknande tanke genom att tala om ett 
samlat intryck och en linje genom portfolion: 

Lite specialist och lite generalist, det är dumt. Man får lov att 
bestämma sig vad man är liksom. 

Att tänka igenom målsättningar framstår som en viktig del av förarbetet 
dels när det gäller att sammanställa sina arbetsprover men främst inför 
valet av arbete och arbetsplats: 

Jag tycker att personen egentligen är viktigare än jobben som man 
presterar. Så man är mera intresserad av det som är runtomkring, så 
det är mera som ungefär som när man gör en bra 
powerpointpresentation så ska ju det som jag säger vara det som är 
intressant och inte det som står där [pekar på imaginär 
powerpointbild]. Det är bara någon form av kapitelindelning. 

Den intervjuade talade om portfolion som ett komplement till den 
arbetssökande personen. Den agerar som ett verktyg för att komma 
närmare kärnan, nämligen personen bakom portfolion. Ett hjälpmedel för 
att göra presentationen och i förlängningen insäljningen av den 
arbetssökande mer lättillgänglig och greppbar. Portfolion blir stödet som 
en Powerpoint agerar vid ett föredrag.  En arbetsintervju bör då rimligtvis 
också förberedas på samma sätt som ett föredrag förbereds, med 
genomtänkta bilder som stödord och övning. Situationen ska kännas 
bekväm när den arbetssökande befinner sig där. 

Den tillfrågade kom också in på essensen av vad som verkar vara 
avgörande vid en anställningsintervju, nämligen beskrivningar: 

Beskrivning av verken inkluderas alltid i en digital portfolio, men 
görs personligen vid uppvisandet av en fysisk portfolio. I 
beskrivningen ska det ingå en brief, samt dina tankar om hur du löste 
uppdraget. Att visa skisser över arbetets gång är en uppskattad detalj 
som blir allt vanligare. Det är intressant att veta hur skaparen har 
tänkt på sin väg till lösningen av uppdraget. Ibland är det 
intressantare än själva resultatet. 

Att kunna tala för sig själv och sina arbetsprover framstår som allt 
viktigare. Samtliga tillfrågade vittnade om denna uppfattning. Det som 
sägs utöver och i förhållande till bilderna i form av lärdomar, attityder och 
strategier framstår som minst lika viktigt som själva resultatet. Det verkar 
som reklambranschens egna medel på något sätt har spridit sig ända ut i 
deras rekryteringsprocesser. De tillfrågade efterfrågar berättelser kring 
skapandeprocessen och den arbetssökande får praktisera sin storytelling-
förmåga. Kontexter och skisser, utkast och uppslag är alla ord som vittnar 
om att det är historier som ska förmedla den arbetssökandes kunskapsnivå. 
Vid personligt uppvisande av en portfolio sker detta automatiskt genom 
verbal kommunikation, men i en webbaserad portfolio eller en bifogad 
PDF måste dessa beskrivningar inkluderas för att portfolion ska kunna tala 
för sig själv. De intervjuade efterfrågade upplysningar om kundens 
uppdragsbeskrivning, brief, samt en redovisning av arbetsprocessen och 
tankar kring hur uppdraget löstes. I en PDF görs detta lämpligen i ett 
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försättsblad innan arbetsproverna för jobbet visas. I en webbaserad 
portfolio väljs en lämplig lösning som ger möjlighet att lägga en enskild 
beskrivning till varje arbete. 

Följande citat från de intervjuade vittnade om att den arbetssökande inte 
bara ska kunna berätta om sina verk verbalt, men också genom layout och 
formgivning av sin portfolio: 

Glöm inte heller bort att om den [designen] har en kontext, om den 
är en del av en kampanj eller en webbplats så ska man tänka 
uppslag. Vissa verk ska man visa som uppslag. Kanske på vänster 
sida ligger foldern, eller på höger som är det först man ser och sedan 
butiken, då är det en bild på butiken. 

Jag tycker att det är bra att, oavsett om det är digitalt eller fysisk, ha 
flera sidor om ett case. Man kan ha någon uppförstorad, någon mer 
överblicksbild och gå in på detaljer. Så att man får en känsla, så att 
ett helt case är på en sida, för då blir det så plottrigt och det blir svårt 
att ta till sig. 

Varje uppdrag blir till en berättelse i sig, genom att det får ta plats på fler 
uppslag och visas i fler sammanhang. Utvecklingsprocessen ses möjligen 
som en viktig del av arbetet. Hur designerns tankar gick på vägen mot 
lösningen ses som kunskapsrelaterade. Den arbetssökande ges chansen att 
visa problemlösningsförmåga och tekniskt kunnande genom verbal 
redovisning, men också visuellt genom bilder. Det blir således viktigt att 
även spara utkast och delmål i sin databas för utförda arbeten. Skisser och 
idéer blir värdefulla delar av en historia om vägen mot resultatet. 
Anledningen till att föra sin personliga arbetsdagbok blir tydlig. Att tänka 
efter varför och att dokumentera svaren tjänar ett tydligt syfte. 

Som nyutexaminerad kan behovet av kontext medföra vissa problem då 
man kanske inte utfört några skarpa uppdrag, utan har skoluppgifter att 
visa i sin portfolio. En lösning kan då vara att lägga in sin design i en så 
kallad mock-up det vill säga en färdig bildmall där utseendet på produkten 
byts ut mot den önskade designen. Till exempel kan ett designat 
magasinomslag läggas in i en bild på en tidning placerad i en miljö. På så 
sätt får designen en fiktiv kontext. En av de tillfrågade påpekade nyttan 
med att använda en mock-up för att visa sin design: 

Om du ska presentera ett case för mig där du kanske har gjort en 
identitet, men som tar sig ut på olika sätt och att det är ett 
skolprojekt. Då är det ändå fint att se i en mock-up hur det skulle 
kunna funka på en Ipad eller så här tänker jag mig till exempel 
skyltar. Så blir det lite lättare att ta till sig, än att bara se den grafiska 
profilen i form av det här typsnittet och den här är skylten. 

Användandet av mock-ups ansågs som en godkänd möjlighet av samtliga. 
En påpekade att ”det är så man gör” för att se om de designer man skapat 
fungerar i verkligheten. Men det finns också risker att tänka på: 

Du måste vara tydlig med om det är en mock-up för att inte lura den 
som tittar. 

Att det tydligt framgår att jobbet är en skiss eller en skoluppgift framstår 
som viktigt. Det ligger i den arbetssökandes intresse att visa sitt rätta jag 
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och de kunskaper som den innehar, utan att ge intryck av att ha 
erfarenheter som egentligen inte finns. Detta kan styrkas av Chrittons 
(2012) reflektioner kring att ett bra varumärke alltid är ärligt och att en 
bedragare aldrig blir långlivad. 

På frågan huruvida jobb kan bli för gamla för att visas i en portfolio hade 
de intervjuade skiftande svar. En sa att så inte alls är fallet, utan att det har 
med tycke och smak att göra. En annan ansåg att jobb kan bli för gamla för 
att ingå i en portfolio, men att det inte är årtalet som bestämmer åldern. 
Mer stil och form, det vill säga trender. En tredje åsikt visade istället 
konkreta tidsuppfattningar i vad som bör ingå i en portfolio: 

Det första jobbet som du visar upp ska helst vara inom ett års tid. Ha 
sedan inte fler än tio alster. Max tre av dem ska vara skisser. Jobb 
kan definitivt bli för gamla för att visas i en portfolio. 

Här verkar möjligtvis tidigare uttalanden om en tydlig linje och att inte 
verka spretig spela större roll än själva årtalet på det inkluderade verket. 
Den arbetssökande blir tvungen att i anpassningen av sin portfolio själv ta 
ställning till vilken linje den vill gå på. 

3.4 Digitala nätverk 
De intervjuade tillfrågades även om vilka digitala nätverk en arbetssökande 
kan tjäna på att synas i och huruvida digitala nätverk är viktiga inom 
branschen för grafisk design. Litteraturen visade att det blivit allt viktigare 
att synas inom sociala medier även som professionell och att Facebook och 
LinkedIn är de två väsentliga nätverken när företag rekryterar personal.  

Nätverk uppfattades i sitt helhetskoncept som något positivt av samtliga 
tillfrågade: 

Nätverk är bra. Det är bra för branschen att vi hjälper varandra. Jag 
har undervisat en del och inom läraryrket, vissa tycker att det är 
dumt att lära ut sina yrkeshemligheter för att konkurrensen blir 
större. Nätverk handlar om det motsatta, att gå samman och pusha 
varandra. 

Den intervjuade uttryckte nyttan för branschen med att sprida information 
och att dela med sig av kunskap. Den förmedlade känslan antyder att 
internet borde ge kreatörer en möjlighet till inspiration och teknisk hjälp. 
De möjligheter som internet ger i form av sociala nätverk borde således 
gynna branschen och vara väl använda, men graden av hur mycket de 
själva använder sig av dem skiftar. 

En intervjuad uttryckte tankar som pekade mot att de sociala nätverken 
upplevs som mer riktade mot privat och personlig kommunikation: 

Men det finns några som jag tycker är jävligt duktiga och gör 
intressanta bilder och så. Så det är nog inte fel. Speciellt om man 
anser sig vara skapande och så. Men då får man ju vara noga med att 
det här är, vad som är viktigt om man till exempel marknadsför sig 
via sitt Facebookflöde eller Instagramflöde som annars är hyfsat 
privat. Då ska man komma ihåg att man gör det, då får man inte bli 
för privat. Då får det liksom inte bli bilder på när lilla söta barnet har 
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kräkts. Det är ju säkert jättegulligt och så, men det är ju inte 
publiken. 

Den intervjuade beskrev här även vikten av att separera det privata och det 
professionella agerandet på nätverken. Dessa åsikter överensstämmer med 
Schawbel (2010) när han säger att fel typ av uppmärksamhet kan göra att 
arbetstillfällen går förlorade genom en att en arbetsgivare googlar på ett 
namn. För en arbetssökande som vill bygga upp ett personligt varumärke är 
detta en viktig poäng att ta till sig. 

3.4.1 Sociala portfoliosidor 
För den enskilda arbetssökande grafiska designern såg de intervjuade också 
nytta med att synas digitalt. Detta berördes tidigare i avsnittet om 
webbaserad portfolio. Där påtalade den intervjuade att en arbetssökande 
student förväntas ha en personlig webbplats. Denna plattform är bra för 
arbetsgivaren att återkomma till efter ett möte. Den arbetssökande bör 
lämna spår efter sig när en arbetsintervju genomförts. Detta spår ska med 
fördel leda vidare till en webbplats med arbetsprover och 
kontaktinformation. 

Inom branschen för grafisk design kan digitala nätverk även handla om 
sociala portfoliosidor, där man som kreatör kan visa och dela sina verk, 
samt titta på, följa och gilla andra kreatörers alster. Angående de sociala 
portfoliosidor som finns att tillgå uttrycktes inte samma entusiasm: 

Det är säkert inte fel att synas på portfoliosidor som Behance. Bara 
sidan är hyfsat professionell och att man tycker att den fungerar. 
Behance kan användas som komplement till en egen webbsida. 
Vissa tycker att det är okej, medan andra är mer skeptiska. Känslan 
finns att det är många låtsasjobb som läggs ut på dessa sidor. 

Undantaget tillhörde en av de tillfrågade som vistats utomlands och där 
arbetat som grafisk designer. Den tillfrågade vittnade om att användandet 
av sociala portfoliosidor i arbetssammanhang är mycket större utomlands: 

I Singapore var det otroligt viktigt att synas på Behance och jag fick 
jobb i och med att jag hade portfolion på Behance. Och LinkedIn, 
jag tycker att man är mycket bättre på att använda det utomlands än 
man är i Sverige. 

Samma intervjuade fortsatte med att ge sin förklaring till varför man inte 
mer frekvent använder sig av digitala nätverk i Sverige: 

För att branschen är mycket mindre, man känner nästan alltid någon 
eller vet någon som … 

Intressant är att den intervjuade under sin utlandsvistelse verkade uppleva 
att de sociala medierna hade inflytande. Detta stämmer överens med den 
undersökning (”Rekrytering via sociala medier – bra eller bara hype?”, 
2013) som Stepstone utfört och som visade att användandet av sociala 
medier i rekryteringsprocessen ökar i Sverige, men inte lika fort som 
utomlands. Frågan är om den låga aktiviteten inom digitala nätverk i 
Sverige beror på att branschen är liten och ”alla känner alla” eller om 
Sverige möjligen ligger efter i utvecklingen och kommer att följa trenden 
på sikt. 
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Åsikterna gick således isär gällande portfoliosidor liknande Behance. En 
tillfrågad hade fått jobb genom att synas där, en annan avfärdade de 
upplagda verken som låtsasjobb. Det verkar som dessa sidor uppfattas som 
ett komplement för att synas. En webbplats är det som föredras och 
förväntas av en arbetssökande, medan portfoliosidorna möjligen kan ses 
som mer användbara för den arbetssökandes personliga utveckling och 
inspiration. 

3.4.2 LinkedIn 
LinkedIn var det nätverk som återkom under intervjuerna och som samtliga 
intervjuade gemensamt var mer eller mindre aktiva inom: 

Först och främst ska du finnas på LinkedIn. Det måste man. Därför 
att om man finns på LikedIn så gör man ju iordning sitt cv där. 

Att ha sina arbetsprover och sitt CV tillgängligt digitalt ger idag den 
arbetssökande möjligheten att visa upp sina erfarenheter och sin 
kunskapsnivå vid alla tidpunkter. En anledning som framfördes som viktig 
till att synas digitalt var att en arbetssökande på så sätt tvingas hålla sin CV 
uppdaterad. Bonusen blir också att referenser och andra arbetsintyg samlas 
på ett och samma ställe. Den arbetssökande har ordning på sina dokument 
och vet var de finns att hitta när det gäller. Detta gör att den arbetssökande 
alltid är redo om ett erbjudande skulle dyka upp: 

Du kan ju aldrig avgöra när det riktiga tillfället kommer. Det är 
slumpen, det finns inga samband, det är slumpen. Men därifrån är 
det samband och din kontext som du skapar. Så om du träffar en 
människa som är trevlig och som: ja, vi letar faktiskt efter precis en 
sådan människa och du känner att: ja, jag skulle kunna tänka mig att 
jobba där och det skulle vara roligt. Och att du sedan två minuter 
senare via mobilen kan skicka ditt cv från LinkedIn, då är du högt 
uppe där. Det gäller att vara beredd när chansen kommer. 
Förberedelse är alltid nyckeln till framgång. 

När tillfälle ges är det enkelt och snabbt att föra fram sina kvalifikationer 
till en potentiell arbetsgivare. Den arbetssökande kommer inte att missa ett 
arbetstillfälle på grund av för sent inkommen ansökan, eller uteblivna 
komplimenterande dokument. Ordning på dokument och tillgänglighet blir 
således en följd av digital närvaro. 

[…] Sedan kan man ju koppla ihop andra funktioner med LinkedIn. 
Till exempel Slideshare. Du kan ha din Youtube-kanal och den kan 
du länka in till. Men du ska göra LinkedIn till din professionella hub, 
om man säger så. Det är liksom epicentret, tycker jag. […] 

Den tillfrågade beskrev LinkedIn som en utgångspunkt för att samla sina 
övriga digitala plattformar. Ett nav som via länkar leder besökaren vidare 
från yrkeskompetenser och CV till arbetsprover på andra plattformar. Detta 
resonemang överensstämmer med hur Chritton (2012) beskriver bästa 
sättet för professionell aktivitet online, att använda en central knytpunkt 
som agerar nav för all annan aktivitet. Den intervjuade uttryckte ytterligare 
möjligheter för att vara redo när tillfället ges: 

Om det är någon du träffar eller om det är någon du tycker är bra 
och om du får visitkort från den personen, så kan du ju bara mejla 
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din LinkedIn-profil dit. Och så finns allting hubbat och då har du 
byggt en kontakt. Du har cv:t där och du har det uppdaterat. 

Dock beskrevs i tidigare avsnitt att nyttjandet av nämnda nätverk var mer 
påtagligt utomlands. En annan tillfrågad uttryckte liknande tankar: 

Jag har en profil på LinkedIn, men är inte speciellt aktiv. Jag 
upplever inte att branschen i allmänhet är speciellt aktiv där 

Samtliga intervjuade har en profil på LinkedIn, men åsikterna gick isär 
huruvida det är viktigt att synas där eller inte. En intervjuad betonade att 
LinkedIn är det mest väsentliga nätverket att finnas på. Dels för att man 
tvingas hålla sitt cv aktuellt, dels för att det är enkelt att koppla sina andra 
plattformar dit och göra det till ett centrum, men också för att skapa 
kontakter och göra sig påmind. När tillfälle ges är det enkelt och snabbt att 
föra fram sina kvalifikationer till en potentiell arbetsgivare. Det gör att man 
alltid är redo och förberedd. En annan intervjuad vittnade om att 
användandet av sociala medier i arbetssammanhang är mycket större 
utomlands och pekar på att en anledning till att vi i Sverige inte är så aktiva 
kan vara att branschen är liten och ”alla känner alla”. 
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4 Slutsats och rekommendationer 
4.1 Slutsats 
Portfolions utformning och layout reflekterar personen bakom portfolion 
och det är personen som är det väsentliga i jakten på ny passande personal. 
Den arbetssökande grafiska designern ska vara väl förberedd inför mötet 
för att ge ett bra första intryck på en potentiell arbetsgivare. Att läsa på om 
företaget, anpassa arbetsproverna efter betraktaren och lägga personlig 
prägel på materialet som visas och lämnas tillhör viktiga förberedelser. Ett 
genomtänkt material som representerar den arbetssökande grafiska 
designern som professionell ger ett seriöst intryck. Det personliga 
varumärket ska reflektera den grafiska designerns visioner och mål. Det 
framstår vara av vikt att kunna reflektera kring sitt eget arbete och verbalt 
uttrycka sina tankar kring valda lösningar. Att kunna berätta historier i 
form av layout av arbetsprover, men också kring skapandet av verken. 
Kanske har storytelling även blivit ett sätt att marknadsföra det personliga 
varumärket? Klart är att en portfolio som inte beskriver sammanhang inte 
duger för att sälja in sig som grafisk designer. 

Digitala nätverk mottas positivt av branschen, men det är främst en 
personlig webbplats som anses ha substans. De sociala portfolioplattformar 
som finns tillgängliga på internet uppfattas som komplement till den 
personliga webbplatsen. Portfolioplattformarna ses också som ett bra sätt 
att hitta inspiration och lära sig av andra. Som student, frilansande eller 
arbetssökande borde vikten ligga på att bygga upp sin egen webbplats och 
samtidigt spara alla sina verk i högupplöst format för att kunna skriva ut 
dem till en fysisk portfolio eller sammanställa den i en PDF.  

Den digitala portfolion är den dominerande på marknaden, medan den 
fysiska portfolion lever kvar som något personligt och exklusivt. Båda 
dessa fakta kan utnyttjas till fördel för rätt person vid skapandet av sitt 
personliga varumärke som grafisk designer. 

4.2 Rekommendationer 
Målet med denna undersökning var att underlätta för arbetssökande 
grafiska designers i valet av plattformar att visa sina arbeten på, samt att 
påvisa hur arbetsprover kan presenteras för arbetsgivare på ett fördelaktigt 
sätt. Med hänsyn till begränsningar i kvantitativt resultat kan följande 
rekommendationer ges till en arbetssökande grafisk designer. 
Rekommendationerna är sammanställda i punktform och följer de teman 
som framkom i intervjuerna. 

4.2.1 Olika typer av portfolio 
• Spara alla utförda arbeten digitalt. Spara även de skisser och utkast som 

varit vägen mot resultatet.  

• Arbetsgivare uppskattar att återkomma till en webbplats efter en 
arbetsintervju. Se till att begränsa och spetsa urvalet på webbplatsen. 

• Vid skriftlig ansökan om arbetsintervju hos en byrå inkluderas ett fåtal 
noga utvalda arbetsprover. Via mail bör dessa bestå av en lätt PDF eller 
JPG-bilder. 
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• Läs på om företaget som du besöker och tänk igenom vad du kan och 
vill bidra med för att sedan anpassa urvalet av arbetsprover. 

• Skapa en digital portfolio som visas vid en arbetsintervju i PDF-format. 
Anpassa urval och ordning på arbetsprover utifrån betraktaren. 

• Valet av portfoliotyp reflekteras på personen som visar den. Layouten 
av portfolion visar vem designern är och på vilket sätt designern vill stå 
ut och bli ihågkommen.  

4.2.2 Skapa ett sammanhang 
• Komprimera och anpassa innehållet i portfolion tills den förmedlar 

poängen för det specifika tillfället. Redovisa en samlad linje, visa prov 
på kompetens och stil.  

• Portfolion är stödorden till berättelsen om den arbetssökande som 
professionell designer. Förbered vad som ska framgå i den berättelsen 
och använd bilderna för att komma ihåg vad som är viktigt att få sagt. 

• Kundbrief, tankar kring arbetsgång, problemlösning och resultat bör 
ingå i beskrivningen. Vid personligt uppvisande görs detta verbalt, i en 
bifogad PDF kan detta göras som ett försättsblad inför varje arbetsprov. 

• Visa designen i olika möjliga kontexter och på flera uppslag. I ett fåtal 
arbetsprover uppskattas även uppvisande av skisser och utkast för att 
visa tankegången mot resultatet. 

• Använd mock-ups för att lägga in designen i en kontext om verklig 
kontext saknas, men var noga med att redovisa att projektet är en skiss. 

4.2.3 Digitala nätverk 
• Använd digitala nätverk för att få inspiration och ökad kunskap. 

• Vid en karriär utomlands är sociala portfolioplattformar som Behance 
användbara och kan generera uppdrag. 

• LinkedIn är bra för att organisera arbetsintyg och referenser. Nätverket 
kan användas som knytpunkt för att dirigera ut till arbetsprover på 
andra plattformar. Genom en profil på LinkedIn finns alltid möjlighet 
att visa upp kompetens när chansen dyker upp. 

• Separera på privat och professionell sfär inom användandet av sociala 
nätverk. 
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Bilagor 
Intervjuguide 

1.  Hur gick anställningsprocessen till när du fick ditt nuvarande arbete?  

Hur ansökte du om jobbet?  

Digitalt eller fysiskt?  

Vilken typ av arbetsprover visades? 

2.  Är du idag involverad i företagets anställningsprocess?  

Har du tidigare varit involverad vid nyanställningar? 

3.  Hur föredrar du att jobbansökningar görs?  

Digitalt via mail eller fysiskt via post?  

Vad bör inkluderas i denna ansökan?  

Arbetsprover? 

4.  Hur föredrar du att titta på en arbetssökandes arbetsprover? 

Digital eller fysisk portfolio? 

När? Innan, under eller efter möte med sökande? 

5.  Om en fysisk portfolio föredras, varför?  

Vilken funktion fyller den som den digitala inte kan fylla? 

6.  Vilka plattformar för att visa arbetsprover, bygga och dela portfolios på 
nätet känner du till?  

Använder du några av dessa?  

Finns det någon som du rekommenderar/vill att en arbetssökande 
använder sig av? 

behance, dribble, pinterest, flickr, instagram, facebook, hemsida, blogg 

7.  Vilka plattformar för cv och arbetskontakter på nätet känner du till? 

Använder du några av dessa? 

Finns det någon du rekommenderar/vill att en arbetssökande använder 
sig av? 

linkedin, google+, hemsida 

8.  Vad är att föredra mellan att exponera sig på sociala plattformar och en 
egen hemsida? 

Vilka är fördelarna och nackdelarna med respektive forum? 
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Tankar angående wordpress och bloggar? Kan en sådan bidra med 
något? 

9.  Finns någon synbar trend hos arbetssökande i valet av plattformar och 
portfolio? 

10. Påverkar kostnaden valet av plattform? 

utskrifter, portfölj, webbhotell, bygga hemsida 

11. Är detta frågor som diskuteras på företaget? 

Är det frågor som är aktuella inom branschen? 

Vem diskuterar dessa frågor? I vilka forum? 

12. Har du en portfolio idag? 

Digital eller fysisk? 

Är den up-to-date? 

13. Vilken policy finns kring att anställda håller en aktuell portfolio?  

Vilka jobb kan inkluderas i en sådan portfolio? 

Enbart ”egna” jobb? 

14. Vilket syfte finns för en etablerad att upprätthålla en uppdaterad 
portfolio? 

Något annat än jobbsökande? 

Praktiskt utförande  

Finns det någon skillnad i hur man tittar på en fysisk och en digital 
portfolio? 

15. Ska en arbetssökande tänka på något speciellt vid 
sammanställning av en fysisk respektive digital portfolio? 

Beskrivning av verken? 

Bred eller nischad? 

Kan annat än grafisk design inkluderas? Andra kreativa intressen. 

Tänk efter i både fysisk och digital portfolio! 

16. Hur påverkar kvaliteten på utskrifter och fotografier omdömet av 
arbetsprovet? 

17. Vilken typ och storlek på en fysisk portfolio är att föredra? 

Kartong vs pärm? 

18. Hur visas verken upp på bästa sätt?  
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Avfotograferade vs. mock-up? 

Ska originalutförande bifogas om det är möjligt? 

19. Kan ett arbete bli för gammalt för att visas i en portfolio? 

Tid vs arbetskapacitet vs trender? 

  
 


