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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Konkurrensen är hård i den grafiska branschen och det examineras fler 
studenter än vad det finns arbete. Detta resulterar i att nyexaminerade 
studenter, utan erfarenhet på arbetsmarknaden, har svårt att få en första 
anställning. Enligt Saco (u.å.) kommer den tuffa prognosen att fortsätta 
fem år framåt.  

En viktig del av en grafisk designers identitet är att ha en portfolio. Enligt 
Pibernik, Dolic och Kanizaj (2013) kan ordet portfolio ha flera olika 
betydelser, men i den kreativa branschen betyder portfolio en samling av 
kreatörens visuella verk och projekt, en mapp med arbetsprover. 

Heinrich, Bhattacharya och Royudu (2007) menar att den analoga 
portfolion utvecklats till en digital. Konceptet för den digitala portfolion är 
fortfarande densamma som den ursprungliga analoga. En av fördelarna 
som tillkommer med den digitala portfolion är att den alltid finns att tillgå. 
Enligt Kryder (2011) underlättar det för arbetsgivaren, han menar även att 
det är lättare att förmedla en digital portfolio, genom exempelvis 
kreatörens visitkort. 

Att ha en väl designad portfolio anser Myers (2005) vara viktigt, detta för 
att sticka ut från de övriga arbetssökande. Myers (2005) menar även att det 
inte är tillräckligt att påstå att kreatören är en utomordentlig designer, det 
måste framgå och det är just det som är syftet med att ha en portfolio. Det 
är väsentligt att en portfolio direkt skapar uppmärksamhet, arbetsgivarnas 
tid för varje enskild portfolio är begränsad. Ett bra sätt att skapa den 
uppmärksamheten är att välja en stark inledande bild (Henriksson, 2012). 
O’Neill (2014) rekommenderar att inleda portfolion med det alster 
kreatören är mest nöjd med, det gäller även att avsluta portfolion med ett 
alster kreatören är nöjd med. Det är ett sätt att väcka uppmärksamhet och 
lämna arbetsgivaren med en känsla av mersmak (O’Neill, 2014). Det är 
viktigt att låta alstren tala för sig själva och inte ha en överarbetad design 
på den digitala portfolion (O'Neill, 2014). Detta styrks även av Luu (2014) 
som poängterar vikten med att undvika allt som stjäl uppmärksamhet från 
alstren. Ytterligare två aspekter att ha i åtanke är att alstren ska kunna visas 
upp i ett större format när man klickar på dem och att det ska gå snabbt att 
ladda sidan (O’Neill, 2014). 

Arbetsgivare vill snabbt få en överblick över vad den arbetssökande har för 
egenskaper när de besöker portfolion. Något som kan störa denna överblick 
är om alstren har långa beskrivande texter, därför är det viktigt att det 
tydligt framgår vad kreatören vill förmedla genom alstren (Henriksson, 
2012). När det gäller kvantitet finns det inget bestämt antal att förhålla sig 
till, ett riktmärke är att tre till fem alster räcker i de flesta fall. En portfolio 
ska endast innehålla arbeten kreatören är nöjd med. Enligt Nilsson (2012) 
är två utomordentliga alster är bättre än fem mediokra alster. Detta kan 
vara ett problem för studenter menar Worlay (2011) eftersom skapandet av 
välarbetade alster kan ta längre tid att formge för en student som saknar 
erfarenhet inom yrket. 

Det är även viktigt att arbetsgivaren enkelt ska kunna ladda ned eller spara 
materialet som finns i portfolion, t.ex. som en PDF. Den ska även vara 
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lättnavigerad, en svårnavigerad portfolio väljs oftast bort. 
Kontaktuppgifterna ska även de finnas lätt till hands, allt för att underlätta 
för arbetsgivaren (Henriksson, 2012). Corea (u.å.) menar att en bra översikt 
över alstren och en kontaktsida är allt som behövs för en lyckad portfolio. 

Det är viktigt att ha med alster som visar den kreativa förmågan. 
Arbetsgivare uppskattar att få insikt i den egna individuella kreativiteten 
(O’Neill, 2014). De uppskattar även när studenter utfört arbeten utanför 
skolan, det påvisar ett engagemang och ett intresse att utvecklas. Det kan 
handla om att utföra praktik eller att alster skapats på fritiden (Heinrich et 
al. 2007). Detta styrker även Brammer (2007), han menar att det är ett 
måste att portfolion innehåller alster utförda utanför skolan.  

En portfolio ska vara stark och personlig men inte upplevas 
osammanhängande, det är även viktigt att kreatören känner sig trygg med 
portfolion för att kunna stå för den och på så sätt sälja in den (Henriksson, 
2012). Även O’Neill (2014) uttrycker hur viktigt det är att endast ha med 
alster kreatören är 100 procent nöjd med. Han menar att trots att det är 
accepterat att visa den kreativa resan i portfolion, vill han påpeka hur 
viktigt det är att ha med relevanta alster. Han påstår att ingen vill se alster 
som är irrelevanta eller som anses vara ålderstigna (O’Neill, 2014). Enligt 
Barret (2000) är det även viktigt att ta del av meningsfull feedback mellan 
kollegor inom samma bransch, detta för att uppnå självinsikt och utföra ett 
bra resultat. Enligt Myers (2005) är det även viktigt att belysa 
spetskompetens. En duktig fotograf eller illustratör bör framhäva det i 
portfolion. 

Enligt O’Neill (2014) finns det idag ingen anledning till att inte ha en 
digital portfolio. Det finns en uppsjö av hjälpmedel för att skapa en digital 
portfolio, bland annat online plattformen Behance (O’Neill, 2014). 
Behance är ägd av Adobe och genom detta forum är det enkelt att skapa 
personliga online-portfolios (Behance, 2015, 1 maj).  

En viktig del i arbetssökandeprocessen inom kommunikationsbranschen är 
utformningen av portfolion och dess alster. Av litteraturstudien att döma 
tycks det finnas en brist i vad som generellt väcker uppmärksamhet i den 
digitala portfolion ur arbetsgivarens perspektiv. Därför utforskas detta 
ämne närmare i denna studie.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att med hjälp av semistrukturerade 
djupintervjuer undersöka vad som väcker uppmärksamhet hos 
arbetsgivaren i den digitala portfolio. Studiens fokus är mot nyexaminerade 
studenter. För att besvara syftet kommer följande frågor att undersökas:  

• Hur väcks uppmärksamhet med en digital portfolio ur 
arbetsgivarens perspektiv? 

• Påverkas arbetsgivarens syn på den digitala portfolion beroende på 
vid vilket lärosäte kreatören genomfört sin utbildning?  
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2 Metod 
2.1 Tillvägagångssätt 
Semistrukturerade djupintervjuer valdes ut som det bästa 
tillvägagångssättet, se mallen för intervjufrågorna i bilaga 1. 
Transkribering utfördes på samtliga intervjuer och finns att tillgå hos 
studiens författare.   

Semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder är 
bra att använda i frågor som rör människors upplevelser och deras syn på 
verkligheten, vilket i detta fall är arbetsgivarens upplevelse av en portfolio. 
Arbetsgivaren ska fritt kunna beskriva, förklara och berätta om sina egna 
åsikter (Ahrne & Svensson, 2011). 

Intervjuerna utfördes med sex anställda med erfarenhet av att granska 
digitala portfolios. Dessa anställda var från fyra olika 
kommunikationsbyråer i Borlänge och Falun. Byråerna valdes ut genom ett 
bekvämlighetsurval ur geografisk synpunkt i Dalarnas län. Endast de 
kommunikationsbyråer som anställt kreatörer inom den grafiska branschen 
under de senaste tre åren medverkade i studien. 

Deltagarna gav sitt samtycke till att intervjuerna spelades in, att de kunde 
avsluta sin medverkan när som helst och att allt material skulle behandlas 
konfidentiellt. Alla intervjuer transkriberades och analyserades utifrån en 
tematisk analys.  
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3 Resultat och diskussion 
Nedan presenteras resultaten från de semistrukturerade djupintervjuerna.  
Respondenternas svar har delats in i olika teman som framkom under 
sammanställningen av intervjuerna. Respektive tema presenteras i 
ordningen; sammanfattning, relevanta citat från respondenterna och 
diskussion. 

3.1 Alstren ska vara i fokus 
Från intervjuerna med respondenterna framgick det att det är bra med en 
enkel och stilren portfolio. Att försöka pynta runt alstren i en portfolio blir 
sällan bra, det är alstren som ska belysas och synas tydligt. Det finns även 
en risk att arbetsgivaren som granskar portfolion inte har samma smak som 
kreatören. Därför kan portfolion väljas bort på grund av designen och inte 
på grund av alstren. Detta betyder självklart inte att portfolion får upplevas 
slarvig och hastigt sammanställd, den ska fortfarande upplevas välgjord. 
En av respondenterna ansåg däremot att designen på portfolion gärna fick 
sticka ut. Respondenten menade att ju mer vikt som lagts ned på att 
designa portfolion, desto mer ser arbetsgivaren ett engagemang inför 
jobbet.  

”Ja det är ju mer själva sakerna man har gjort än att man ska krångla med 
någon kring design. less is more”  
– Kommunikationsbyrå 2 

”Man vill ju visa jobben så tydligt som möjligt. Så att inte formen tar 
uppmärksamhet från själva jobben.”  
– Kommunikationsbyrå 1 

Majoriteten av respondenterna som deltog i intervjuerna höll med O’Neill 
(2014), de ville ha en stilren och enkel portfolio och menade att det är 
viktigt att låta alstren tala för sig själva. I de flesta fall tycks alstren vara 
det viktiga i portfolion, inte hur själva portfolion är designad. Även Luu 
(2014) har samma åsikt som respondenterna och påpekar hur viktigt det är 
att undvika allt som stjäl uppmärksamhet från kreatörens alster. 

3.2 Unika lösningar och nytänkande väcker 
uppmärksamhet 

Respondenterna ansåg att spännande och nytänkande alster väcker 
uppmärksamhet. De ville ofta se unika lösningar och föredrog när alster 
sticker ut från mängden. En respondent påstod dock att sticka ut för sakens 
skull inte är ett måste, ibland är en enkel lösning det bästa alternativet. 
Generellt påpekade respondenterna hur viktigt det är att vara uppdaterad i 
pågående och kommande trender. Om portfolion endast innehåller alster 
som var relevanta för några år sedan, kan arbetsgivaren tycka att 
uppmärksamhet inte väcks. Respondenterna ville även belysa att alster 
utförda med ett gediget hantverk imponerar och talar för sig själva. De var 
överens om att det är viktigt med en inledning som väcker ett intresse, 
exempelvis en stark bild eller ett verk.  

”Det går ju trender i det där väldigt mycket och visar man upp saker som 
var väldigt heta för två tre år sedan så kommer jag att undra om man har 
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fastnat i det eller om man inte har gjort någonting sen dess. Viktigt att den 
är samtida.”  
– Kommunikationsbyrå 3 

Respondenterna menade att alstren bör innehålla unika lösningar samt vara 
uppdaterade inom trenderna. Det som väcker uppmärksamhet i portfolion 
tycks inte vara någon särskild design utan att den istället innehar unika 
lösningar och nytänkande alster. Corea (u.å) anser att allt som behövs för 
en lyckad portfolio är en bra översikt och en kontaktsida, vilket antagligen 
beror på att alstren även här ska tala för sig själva och vara det som väcker 
uppmärksamhet i portfolion. Respondenterna verkade dock vara överens 
med Henriksson (2012) om hur viktigt det är att välja en stark första bild 
som ögat dras till och skapar uppmärksamhet.  

3.3 Vikten av ett bra första intryck 
Respondenterna menade att tiden en arbetsgivare lägger ned på en portfolio 
kan variera. De kan lägga ned allt från fem minuter till att avfärda 
portfolion vid första anblick. Oftast gäller tre-fem sekunder för att skapa ett 
första intryck. En respondent medgav även att tiden till att granska 
portfolios kan variera beroende på om de är ute efter att anställa eller bara 
granskar spontant inskickade portfolios.  

Generellt ansåg respondenterna att det går snabbt att se på portfolion om 
det är något som är värt att titta vidare på, därför är det viktigt att snabbt 
fånga arbetsgivarens uppmärksamhet. 

”…kort tid. Men det måste man göra om man får många ansökningar. Man 
hinner inte gå in på djupet utan man måste göra ett bra första intryck.” 
– Kommunikationsbyrå 3 

Precis som Henriksson (2012) påpekar har arbetsgivarna begränsat med tid 
att lägga på varje enskild portfolio. Helheten tycks därför vara avgörande 
vid granskning av en portfolio och precis som respondenterna menade går 
det väldigt snabbt att avfärda en portfolio. 

3.4 Lärosätets betydelse 
Vikten av kreatörens lärosäte varierade hos de olika 
kommunikationsbyråerna vid granskning av portfolion. En av 
respondenterna menade att om personen har utbildat sig på Berghs School 
of Communication, Beckmans Designhögskola eller Konstfack upplevs det 
finnas en garanti. Detta för att dessa utbildningar har en urvalsprocess för 
att bli antagen. De övriga respondenterna ansåg däremot att utbildas på 
Berghs School of Communication, Beckmans Designhögskola eller 
Konstfack kan ställa högre krav på portfolion. De ansåg att det inte är var 
kreatören genomgått utbildningen som är väsentligt. Generellt granskas 
portfolios i samma utsträckning oavsett var kreatören har studerat. 

Däremot påpekade samtliga respondenter att vid utbildning hos exempelvis 
Högskolan Dalarna vet förmodligen inte arbetsgivare i storstäderna vad 
utbildningen har att erbjuda. Detta kan leda till att de kända skolorna väger 
tyngre. Det mest relevanta är dock inte var man genomgått sin utbildning 
utan vad kreatören presterat i sin portfolio. 
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En respondent ansåg att det inte bör läggas någon större vikt vid utbildning 
inom det kreativa yrket. Respondenten menade att utbildning i sig är bra, 
det visar att kreatören klarar av att slutföra något och innehar grundteknik. 
En respondent hävdade att i den grafiska branschen handlar det om att ha 
ett öga för design.  

”Berghs, Beckmans, Konstfack, alla de skolorna klingar ju alltid bra. Att 
ha gått en utbildning speciellt på de här konstskolorna och tyvärr så låter 
det ju kanske bättre för det är de som är kända. Har man då gått på 
högskolan i Borlänge och söker jobb i Stockholm, då kanske jag inte riktigt 
känner till vad den skolan håller för klass”  
– Kommunikationsbyrå 4 

”Men sen så är det inte det som avgör om det är så. Väldigt lite procent. Vi 
kollar lika mycket på allas portfolio, oavsett var man pluggat.” 
– Kommunikationsbyrå 1  

Det framgick att det fanns variation beroende på vilken 
kommunikationsbyrå som granskar portfolion. Endast en respondent ansåg 
att utbildningarna på Berghs School of Communication, Beckmans 
Designhögskola och Konstfack vägde tyngre. I Dalarna tycks det i de flesta 
fall inte vara avgörande var kreatören gjort sin utbildning vid granskning 
av portfolios. Utifrån svaren på intervjuerna tycks det vara viktigare när 
jobb söks i storstäderna, där arbetsgivare förmodas ha en större kännedom 
om exempelvis Berghs School of Communication, Beckmans 
Designhögskola och konstfack. I Dalarna tycks många 
kommunikationsbyråer veta vad Högskolan Dalarna har att erbjuda.  

3.5 Skarpa case 1 väger tyngre än skolarbeten 
Majoriteten av respondenterna ansåg att skarpa case väger tyngre än ett 
skolarbete i portfolion. Vissa av dem menade att det är enklare att se hur 
välgjort arbetet är utfört när det är ett skarpt case. Trots att ett skarpt case 
väger tyngre betyder inte detta att det alltid ska inkluderas i portfolion utan 
närmare eftertanke. En respondent menade att det svåra inte är att få 
kunden tillfredsställd, utan är att få kunden att tänka om och på det sättet 
utföra ett bra arbete. Att försöka ha med annat än skolarbeten väger högt 
även det, trots att det inte är ett skarpt case. Det påvisar att intresset och 
ambitionerna att utvecklas finns, vilket är relevant för 
kommunikationsbyråerna.  

En respondent påpekade att det syns tydligt vilka kunskaper som innehas 
även om det är ett studentarbete. Dock ansåg respondenten att portfolion 
inte sticker ut och skapar uppmärksamhet på samma sätt, då majoriteten av 
alla studenter från samma lärosäte visar liknande alster i portfolion.  

Respondenterna var överens om att det viktigaste inte är om det är ett 
skarpt case eller ett skolarbete, det viktigaste är att alltid vara 100 procent 
nöjd med de alster som presenteras i portfolion.  

”Ta alltid med det du är nöjd med. Det är alltid lättare att göra kunden 
nöjd än sig själv. Oftast är det bara att göra som kunden säger så blir han 
nöjd, men det är svårt att försöka få kunden att tänka om så att det blir 

                                                        
1 Skarpa case, med skarpa case menas arbete utfört mot kund 
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bra.”  
– Kommunikationsbyrå 1 

Det tycks vara viktigt att ha med alster som är gjorda för ett skarpt case 
eller som gjorts på eget bevåg. Att ambitionen finns verkar kunna skilja 
mellan en anställning eller inte. Eftersom studentarbeten tenderar att sakna 
variation, kan det möjligtvis bli svårt att sticka ut i samma utsträckning 
som med skarpa case eller alster utförda på fritiden i portfolion. Alla alster 
tycks se likadana ut och anses därför väcka mindre uppmärksamhet hos 
arbetsgivaren. Litteraturen överensstämmer med respondenternas svar. 
Brammer (2007) anser att det är ett måste att ha med alster utförda under 
fritiden. Även Heinrich (2007) påpekar att utföra praktik eller alster på 
fritiden visar ett engagemang och ett intresse att vilja utvecklas.  

3.6 Svårt att bedöma kreatörens kompetens vid 
grupparbeten 

Grupparbeten vägdes olika på kommunikationsbyråerna. Vissa menade att 
nyexaminerade studenter kan använda sig av grupparbeten i portfolion, om 
studenten är noga med att beskriva vad kreatören i fråga utfört. Några 
respondenter påpekade dock att trots detta finns fortfarande svårigheter 
med att urskilja vad varje enskild kreatör utfört. De ansåg därför att det blir 
svårt att lägga någon vikt vid det arbetet. Ett arbete skapat på egen hand 
med både idé och utförande visar bättre den enskildes prestationsförmåga. 
En annan respondent nämnde att grupparbeten inte var relevant, de ansågs 
vara för lite att bedöma på. Alla kommunikationsbyråer var däremot 
överens om att grupparbeten är ett bra sätt att visa att kreatören klarar av 
att prestera i ett gruppmoment. Dock ska det endast vara en liten del av 
portfolion, arbetsgivaren lägger större vikt på personliga prestationer.  

”Det blir svårt att se vad du gjort och vad gruppen gjort, svårt att lägga 
jättestor vikt vid sånt, det slår högre att man suttit själv och gjort saker för 
att man inte riktigt kan låta bli. Då har man rätta virket, tycker jag.” 
– Kommunikationsbyrå 3 

Enligt Henriksson (2012) ska alstren inte behöva kompletteras med långa 
beskrivande texter. Därför kan grupparbeten som kan tänkas kräva långa 
beskrivningar anses vara irrelevanta, precis som O’Neill (2014) nämner 
ska alstren kunna tala för sig själva. Som tidigare nämnts är det viktigt att 
sticka ut med portfolion. Vid många grupparbeten i en portfolio finns en 
påtaglig risk att samma alster finns med i andra kreatörers portfolio, vilket 
kan leda till minskad uppmärksamhet ur arbetsgivarens synvinkel. 

3.7 Nyexaminerad vs erfarenhet  
Majoriteten av respondenterna medgav att kraven som ställs är högre hos 
en arbetssökande med erfarenhet inom branschen. De menar att någon med 
erfarenhet redan format sitt egna uttryck medan en nyexaminerad student 
fortfarande är i utvecklingsstadiet.  

En av respondenterna ansåg att motivation är viktigare än erfarenhet. Så 
pass viktigt att motivation går före en utbildning. Att ha öga för design 
väger högre än en formell utbildning i den kreativa branschen.  
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”Om man tittar på en nyexaminerad kan man se en potential, men att man 
inte är riktigt där än på alla ställen. Men om man tittar på någon som 
jobbat i femton år och ser att man inte är riktigt framme än så såklart 
bedömer man ju hårdare.”  
– Kommunikationsbyrå 1 

Kommunikationsbyråerna kan anse att det krävs mer att anställa en 
nyexaminerad student, vilket möjligtvis kan leda till att majoriteten gärna 
anställer någon med erfarenhet som anses vara mer självgående. Precis 
som Worlay (2011) påpekar kan arbetsprocessen ta längre tid för en 
nyexaminerad student. Detta kan vara anledningen till Sacos (u.å.) prognos 
om att det är svårt för nyexaminerade studenter att få en första anställning. 
Dock kan en nyexaminerad student vara att föredra vid anställning. En 
nyexaminerad student som saknar större erfarenhet kan lättare tänkas 
anpassa sig till arbetsplatsen medan erfarna kreatörer kan tänkas fastna i 
gamla mönster.  

3.8 Att tänka på som nyexaminerad student 
utifrån arbetsgivarens synpunkt  

En viktig del att fokusera på för kreativa studenter är att portfolio-tänket 
ska finnas med från utbildningens start. Samtliga kommunikationsbyråer 
påpekade hur viktigt det är att ha en välarbetad portfolio. Med ett bra 
hantverk kommer även självförtroendet, något som respondenterna tycktes 
sakna hos nyexaminerade studenter. För en nyexaminerad student är det 
viktigt att visa ambitioner, att på eget bevåg göra något konkret som till 
exempel ordna en egen praktikplats. Ett annat råd från respondenterna var 
att lära sig av varandra. Att ta och ge kritik på varandras portfolios är ett 
bra sätt att ta din design ett steg längre och undvika den självblindhet som 
lätt kan uppstå.  

Ytterligare något att tänka på som nyexaminerad student är att anpassa 
portfolion efter bästa förmåga, till varje arbete kreatören skickar in den till. 
Kommunikationsbyråerna vill känna att det är utvalda och inte en i 
mängden. Det gäller även att inte skicka ut portfolion som ett massutskick 
på e-post, vare sig det är till en och samma reklambyrå eller till olika 
reklambyråer.  

Respondenterna påpekade att det idag finns bra och smidiga sajter för att 
skapa en portfolio. Kommunikationsbyråerna kräver inte egendesignade 
portfolios. I slutändan är det alstren som visar vad kreatören kan. 

”Jag tycker att portfoliotänket ska vara med från första dagen. Det är mitt 
tips och att också kunna ha det som en samling från allt man gör och även 
utanför de här kurserna. Då skulle det bli betydligt mer spännande 
portfolios.”  
– Kommunikationsbyrå 2 

”Man kan använda någon av de färdiga portfoliosajterna som finns idag. 
De är så smidiga och bra så att kör på det och lägg fokus på jobben.”  
– Kommunikationsbyrå 1 

Precis som O’Neill (2014) nämner verkade majoriteten av respondenterna 
tycka att kreatören ska utnyttja de onlinetjänster som finns för att bygga en 
digital portfolio. Detta kan vara ett smidigt sätt för nyexaminerade 
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studenter att fokusera på att prestera bra alster och samtidigt snabbt kunna 
publicera portfolion online. Välarbetade alster tycks vara det viktigaste i 
portfolion. Att massutskick inte är att föredra kan vara förståeligt då 
arbetsgivare vill känna sig utvalda. Kommunikationsbranschen tycks inte 
vara ett undantag. Vikten av feedback från branschkollegor tycks vara av 
högsta relevans, detta var både respondenterna och Barret (2000) eniga om 
för att uppnå bästa möjliga resultat. Det nämndes även hur viktigt det är 
med självförtroende hos nyexaminerade studenter och det tycks att 
självförtroende och väl utförda alster går hand i hand. 

3.9 Välj kvalitet framför kvantitet 
Samtliga respondenter var överens om att en portfolio endast ska innehålla 
de alster som kreatören är nöjd med. Generellt ville respondenterna se en 
tydlig bild av de personliga kunskaperna hos kreatören, att visa bredd och 
eventuell spetskompetens är att föredra. Det gäller även att vara relevant 
för tjänsten. En portfolio får gärna innehålla alster skapade på fritiden, 
detta för att visa engagemang och ett genuint intresse.   

Respondenterna föredrog högupplösta bilder för att kunna se detaljer i 
hantverket. Några av dem föredrog att se arbetsprocessen och idéerna, även 
om någon annan kreatör utfört designen.  

Att tänka på vid urvalet av alster är att välja kvalitet framför kvantitet. Det 
är även av stor betydelse att vara relevant. En respondent menar att 
portfolion inte ska innehålla alster som är över fem år om de inte är 
extraordinära. 

Respondenterna var överens om att vid en portfolio med en stor bredd är 
kategorisering att föredra, exempelvis illustrationer för sig och logotyper 
för sig. Strukturen är även viktig för att behålla helhetsintrycket av 
portfolion. 

”Det ska vara kvalitet rätt igenom, har man många case som är skitbra så 
ha med dem men om du har något du tvekar på så strunta att ha med det.”  
– Kommunikationsbyrå 1 

”… om man tänker att man går grafisk teknologi i två eller tre år då, sen 
är det bara de här elevjobben. På något vis känns det ju som under de tre 
åren så har man ju ett intresse där borde det liksom ramla in lite egna 
saker på de tre åren.”  
– Kommunikationsbyrå 2 

”Söker du som webbdesigner så bör du ha med exempel på webb man 
designat. Förpackningsdesign måste visa förpackningar eller i alla fall 
koncept till förpackningar. Det gäller att vara relevant för tjänsten.”  
– Kommunikationsbyrå 3  

Att endast välja alster som man är hundra procent nöjd med är något som 
upprepas av både respondenterna och litteraturen. Det är möjligtvis lättare 
att kunna motivera sina alster om det är något kreatören är nöjd med och 
kan stå för. Respondenterna var även överens om att kvalitet ska väljas 
framför kvantitet. Detta styrks av Nilsson (2012) som påstår att det är 
bättre att välja färre väl utförda alster än halvdana alster endast för 
kvantitetens skull. Enligt både respondenterna och litteraturen tycks det 
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inte läggas stor vikt vid kvantiteten, det viktiga är än en gång att portfolion 
endast innehåller väl utförda alster.  

3.10 Metodreflektioner 

Eftersom semistrukturerade djupintervjuer från endast fyra olika 
kommunikationsbyråer utfördes, måste det finnas i åtanke att deras svar 
inte gäller generellt för alla kommunikationsbyråer. En arbetsgivares syn 
på portfolion kan variera på olika sätt. I denna studie intervjuades att 
endast kommunikationsbyråer i Borlänge och Falun, därför hade en större 
geografisk spridning gett ett större perspektiv på studien. Det genomfördes 
endast sex semistrukturerade djupintervjuer vilket ger en begränsning på 
studien. För att uppnå ett bättre resultat hade fler metoder varit att föredra. 
Enkätundersökningar till kommunikationsbyråer hade kunnat ge ett bredare 
resultat. Likaså att utföra djupintervjuer på nyanställda kreatörer för att 
sedan jämföra utformningen och innehållet på deras portfolio med 
arbetsgivarnas preferenser.  
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4 Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka vad som väcker uppmärksamhet 
hos arbetsgivaren i en digital portfolio, med fokus på nyexaminerade 
studenter. Det undersöktes även om arbetsgivarens syn på den digitala 
portfolion påverkas beroende på var kreatören genomfört sin utbildning. 
Utifrån studiens resultat har följande slutsatser nåtts.  

För att väcka uppmärksamhet hos arbetsgivaren ska alstren tala för sig 
själva. Designen på själva portfolion har mindre betydelse och kan till och 
med föra uppmärksamheten bort från alstren. Det som är relevant i 
portfolion ska vara alstren. En överarbetad design på portfolion kan vara 
missgynnande för kreatören, om arbetsgivarens tycke och smak inte 
överenskommer med den egna även om alstren är väl utförda. 

Portfolion ska gärna innehålla skarpa case. Det visar att kreatören har 
ambitionen som krävs när någonting konkret faktiskt utförts mot en kund. 
Även om skarpa case väger tyngre än exempelvis skolarbeten är det viktigt 
att endast ha alster som kreatören är hundra procent nöjd med. Alltså att 
vara nöjd med sina alster anses vara det viktigaste i en portfolio trots att 
skarpa case väger högt.  

Att visa på bred kompetens genom sina alster är något som uppskattas av 
arbetsgivaren dock bör spetskompetens belysas. I portfolion ska endast 
relevanta alster förekomma. Arbetsgivare uppskattar inte alster som anses 
vara föråldrade om det inte är något utöver det vanliga. Det är därför 
viktigt att kreatören är uppdaterad inom branschens trender. En välgjord 
och stilren portfolio spelar en stor roll, eftersom att arbetsgivarens första 
intryck skapas efter endast några sekunder.  

Lärosätet har liten betydelse vid arbetsgivarens granskning av portfolion. 
Kända utbildningar tenderar till att arbetsgivaren ställer högre krav på 
portfolion och dess alster. Dock påpekade några av respondenterna att 
dessa utbildningar kan ha ett försprång i storstäderna, där 
kommunikationsbyråerna kan sakna kännedom om andra mindre kända 
utbildningar, exempelvis Högskolan Dalarna. 
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6 Bilaga 
6.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor 
Detta är en mall på de intervjufrågor som ställdes på respektive 
kommunikationsbyrå. 

1. Har ni haft arbetssökande med en digital portfolio?  

2. Har ni någonsin anställt någon inom de kreativa tjänsterna som saknar en digital 
portfolio? Eller portfolio överhuvudtaget? 

3. Vilka är de vanligaste formaten ni får in av en digital portfolio?  

4. Hur tycker du att en arbetssökande ska presentera sig själv i en digital portfolio? 
Kontaktuppgifter, personligt brev etc.  

5. Kan du berätta om hur ni bedömer utseendet på en digital portfolio?  

6. Spelar det någon roll om den digitala portfolion ligger på en gratistjänst eller en 
betaltjänst?  

7. Hur mycket tid, uppskattningsvis, tar det för er att avfärda eller titta vidare på en 
digital portfolio? Och vad är det som påverkar detta tror du?  

8. Påverkar lärosätet tiden ni lägger ner på att titta på den digitala portfolion? 

9. Vad är det som väcker er uppmärksamhet vid en digital portfolio av en 
arbetssökande?   

10. Berätta om vad som väcker din uppmärksamhet hos en digital portfolio? Färg, 
form, etc. 

11. Berätta om vad du anser är viktigt att ha med i en digital portfolio?  

12. Finns det något som du absolut inte vill se i en digital portfolio? 

13. Anser du att placeringen av alstren spelar roll i en digital portfolio?  

14. Hur många alster tycker du är bra att ha med i sin digitala portfolio?  
 - Kan man ha för många resp. för lite?  

15. Vill du ha någon slags kategorisering i den digitala portfolion?  
 - I sådant fall på vilket sätt?  

16. Finns det skillnader i vad ni tittar efter i den digitala portfolion, beroende på 
om man är erfaren inom det kreativa yrket eller nyexaminerad student?  

17. Tycker du att det är viktigt med utbildningens lärosäte vid anställning av 
nyexaminerad student? 

18. Finns det lärosäten som ni anser vara mer attraktiva på arbetsmarknaden, 
respektive minde attraktiva?  
Vad beror detta på tror du?  

19. Vad har du för tips till nyexaminerade studenter som sätter ihop sin portfolio? 


