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Abstract 
 
Purpose – The purpose of the study was to provide job seekers in the trade of graphic design 
and web development an idea of how a web-based portfolio should be designed to meet the 
expectations of potential employers of the industry. 
 
Method – The study used two main methods. The first method was a quantitative survey 
with job seekers currently studying. The second method was a qualitative survey with 
potential employers of the industry. 
 
Findings – Results of the collected empirical data and literature shows that a portfolio is 
incredibly important in the process of applying for a job in the industry for graphic designers 
and web developers. The result showed lots of important factors that jobseekers should 
consider when designing a web-based portfolio. These factors are summarized as an annex of 
guidelines in the report's final. 
 
Implications – The study is based on empirical data gathered from the authors surrounding 
district, Jonkoping, which created a specific selection based on a geographic location. All of 
the interviews were planned to take place at the selected company’s facilities. However, one of 
the interviews was conducted through e-mail, which may have influenced the responses from 
that specific company. 
 
Limitations – The main limitation of the study was the time frame. Considering the six 
interviews and the extensive survey, we spent a lot of time analysing and compiling the 
collected data. The study was also limited to web-based portfolios. However, the interviews 
showed details that would have made it interesting to look at a bigger picture regarding the 
process of job seeking. The study was, nevertheless, focused primarily on the design of the 
portfolio. 
 
Keywords – web-based portfolio, portfolio, personal branding, recruitment, web 
development, graphic design. 
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Sammanfattning 
 
Syfte – Syftet med studien var att ge arbetssökande inom branschen för grafisk formgivning 
och webbutveckling en uppfattning om hur en webbaserad portfolio bör utformas för att 
uppfylla branschens förväntningar. 
 
Metod – Studien har använt sig av två huvudsakliga metoder. En kvantitativ undersökning i 
form av en enkätundersökning med arbetssökande och en kvalitativ undersökning med 
potentiella arbetsgivare i branschen.  
 
Resultat – Den insamlade empirin och litteraturen visar på att en portfolio är otroligt viktig 
vid jobbsökning inom branschen för grafiska formgivare och webbutvecklare. I resultatet 
framkom det även viktiga faktorer som arbetssökande bör tänka på när de utformar sin 
webbaserade portfolio. Dessa faktorer finns sammanställda i riktlinjer som en bilaga i 
rapportens slut.  
 
Implikationer – Studien baseras på empiri insamlad från författarnas närområde, 
Jönköping. Detta har på så sätt skapat ett specifikt urval baserat på en geografisk position. I 
studien skulle sex besöksintervjuer genomföras. Dock var det en intervju som genomfördes 
via mail, vilket kan ha påverkat svaren. 
 
Begränsningar – Den största begränsningen i studien var tidsramen som arbetet 
genomfördes under. Med tanke på de sex intervjuer och den omfattande 
enkätundersökningen som genomfördes så tog det lång tid att analysera och sammanställa 
insamlad data. Studien begränsades till endast webbaserade portföljer. Under	intervjuerna	
kom	det	fram	detaljer	som	hade	gjort	det	intressant	att	kika	på	helheten	kring	att	söka	jobb	med	
portfolio.	I	studien	låg	dock	fokus	främst	på	utformningen	av	portfolion. 
 
Nyckelord – webbaserad portfolio, portfolio, personligt varumärke, rekrytering, 
webbutveckling, grafisk formgivning. 
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1 Introduktion 
Rapporten är en del av examensarbetet för kandidatpåbyggnadsåret med inriktning på 
informatik vid Jönköping University. Studien undersöker hur en webbaserad portfolio bör 
utformas och hur den kan användas för att söka jobba inom branschen för grafiska 
formgivare och webbutvecklare. 

1.1 Bakgrund 
Att söka jobb inom olika branscher skiljer sig åt på olika sätt. Gemensamt för alla branscher är 
att det viktigt att försöka imponera och sticka ut ur mängden, för att på så vis eventuellt få 
chansen att bli kallad till en anställningsintervju. 
  
Inom grafisk formgivning och webbutveckling är en stor del av arbetsuppgifterna att 
producera till exempel webbplatser, logotyper eller reklamutskick. Eftersom det kan vara 
svårt att beskriva en webbplats eller grafiskt material i text och i ett CV, är det istället populärt 
för webbutvecklare och grafiska formgivare att använda sig av en portfolio. 
  
Portfolion är en viktig del av en designers identitet och fungerar som marknadsföring mot 
både arbetsgivare och klienter (Pibernik, Dolic & Kanizaj, 2014). Taylor (2010) beskriver 
portfolion som en digital eller fysisk presentation av en persons tidigare arbeten/projekt. 
Designern har därför en chans att själv välja ut olika projekt och med andra ord visa 
potentiella arbetsgivare sina färdigheter och kunskaper. 
 
Keller (2010) menar att det är viktigt att marknadsföra sig själv inom den kreativa branschen. 
Att marknadsföra sig själv handlar, enligt Shepherd (2005), om att göra sig själv känd för 
kunna uppnå en potentiell gynnsam anställning. Han menar också att marknadsföring av sig 
själv är extra viktigt när en student söker sin första anställning. Det handlar om att skapa ett 
personligt varumärke, vilket enligt Werner Runebjörk (2004) är de associationer och värden 
som kopplas samman eller förknippas med en persons namn.  
  
I en undersökning publicerad av Keller (2010) framgår det att en portfolio är viktig vid 
anställning av kreativa medarbetare. I undersökningen svarade 63 procent, av totalt 250 
tillfrågade chefer, att portfolion är det absolut viktigaste. Andra faktorer som exempelvis 
anställningsintervju (22 %) och referenser (12 %) ansågs inte vara i närheten av lika viktiga 
som den arbetssökandes portfolio. Resultatet av undersökningen understryker på så vis vikten 
av att ha en portfolio för att kunna söka jobb i branschen för grafiska formgivare och 
webbutvecklare, då branschen till stor del bygger på kreativa medarbetare. 
 
Den här studien undersöker den webbaserade portfolions roll i vid arbetssökning, då den 
enligt Rose Myers (2014) erbjuder fler möjligheter än en fysisk portfolio. En webbaserad 
portfolio är enligt henne både lättare att komma åt för potentiella arbetsgivare och enklare att 
marknadsföra. I och med att den finns tillgänglig på Internet så kan potentiella arbetsgivare 
komma åt och se portfolioinnehavarens arbeten/projekt oberoende av vart de befinner sig. 
 
En studie, genomförd av Yu (2012), visar att rekryteringsansvariga ser potential i den 
webbaserade portfolion och att de har en positiv inställning till arbetssökande som har en. 
Studien visar däremot att den är ganska ovanlig och många rekryterare är obekanta med den 
webbaserade portfolion. Studien är också generell och riktar sig mot flera olika branscher. 
Branschen för grafiska formgivare och webbutvecklare är således inte specifikt representerad i 
studien. 

1.2 Problembeskrivning 
Som arbetssökande i branschen är det aktuellt att ta reda på vilka delar av portfolion som är 
intressanta för potentiella arbetsgivare och vad de förväntar sig. Hur ska arbetssökande inom 
branschen utforma portfolion för att ha större chanser att få jobb? 



 

2 

 
Unionen (2015, s.3) skriver: 
 

“Idag finns det många sätt för arbetsgivare att annonsera ut nya jobb och därmed finns 
också fler sökvägar för arbetssökande. Detta ökar möjligheterna att synas, men samtidigt 
ökar också kraven på den som söker jobb. Genom att söka rätt jobb och söka jobb rätt och 
marknadsföra dig själv på ett träffsäkert sätt ökar du chanserna att hitta jobbet för dig. “ 

 
Utöver dessa krav menar även Keller (2010) är det i dagens samhälle en hög konkurrens på 
marknaden, vilket gör att designers måste konkurrera med varandra när de söker jobb. 
 
Med andra ord är det höga krav på en arbetssökandes portfolio, då den bevisligen är en viktig 
faktor vid rekryteringar av kreativa medarbetare. Som tidigare beskrivet erbjuder den 
webbaserade portfolion fler möjligheter än den fysiska portfolion. Det är därför intressant att 
ta reda på hur viktig just en webbaserad portfolio är vid rekrytering inom den specifika 
branschen för grafiska formgivare och webbutvecklare. 
 
Det är också intressant att ta reda på vad arbetsgivare förväntar sig av en webbaserad 
portfolio, i förhållande till hur arbetssökande resonerar. Om arbetssökande vet vad 
arbetsgivarna förväntar sig så har de en bra utgångspunkt för att väcka deras intresse. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att ge arbetssökande inom branschen för grafisk formgivning och 
webbutveckling en uppfattning om hur en webbaserad portfolio bör utformas för att uppfylla 
branschens förväntningar. Utifrån syftet har följande frågeställningar tagits fram: 
  

• Hur	viktig	anses	en	webbaserad	portfolio	vara	i	rekryteringsprocessen	inom	branschen	
för	grafiska	formgivare	och	webbutvecklare?	

• Vilka	skillnader	och	likheter	finns	det	mellan	arbetsgivares	och	arbetssökandes	
uppfattningar	kring	hur	en	webbaserad	portfolio	bör	utformas?	

• Hur	kan	arbetssökande	gå	till	väga	vid	utformningen	av	en	webbaserad	portfolio	för	att	
motsvara	potentiella	arbetsgivares	förväntningar?	

  
Studiens första frågeställning undersöker behovet och betydelsen av att använda en 
webbaserad portfolio vid arbetssökning i branschen. Den andra frågeställningen undersöker 
skillnader och likheter mellan arbetssökandes och arbetsgivares resonemang kring hur en 
webbaserad portfolio bör utformas. I den tredje frågeställningen undersöks slutligen hur 
arbetssökande ska utforma en webbaserade portfolio för att möta arbetsgivares förväntningar. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien omfattar utformningen av en webbaserad portfolio för användning vid arbetssökning, 
samt hur viktig roll den spelar vid rekrytering av arbetssökande inom branschen. Studien 
undersöker däremot inte andra delar (som exempelvis arbetstest och arbetsintervju) som 
också kan spela stor roll vid rekrytering. 
  
Studien utreder inte fysiska portföljer, det vill säga en portfolio där arbeten/projekt visas i 
tryckt form. Det kan vara utskick, visitkort, magasin och affischer som presenteras fysiskt i 
form av en portfolio. Det finns även del sociala medier (som till exempel Pinterest och 
Behance) som fungerar på liknande sätt som en webbaserad portfolio. Studien utreder inte 
dessa medier eftersom de inte är anpassningsbara på samma sätt som en webbaserad 
portfolio. 
 
Studien avgränsas rent geografiskt till Jönköping. Det begränsar studien till att genomföra 
besöksintervjuer med lokala företag och enkätundersökning med arbetssökande i 
Jönköpingsregionen. 
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1.5 Disposition 
Under “Metod och genomförande” beskrivs de metoder som valdes ut, sättet som data 
samlades in på och hur trovärdigheten säkerställdes vid insamlingen.  
 
I “Teoretiskt ramverk” beskrivs de teorier som ligger till grund för studien. Här beskrivs även 
olika begrepp och termer.  
 
I “Empiri” redovisas insamlad data från de olika metoderna. Sedan besvaras 
frågeställningarna under “Analys”, med stöd av insamlad empiri samt teori.  
 
I rapportens avslutande kapitel “Diskussion och slutsatser” beskrivs och utvecklas resultatet. 
Här dras slutsatser utifrån studien och rekommendationer för framtida forskning inom ämnet 
presenteras.  
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2 Metod och genomförande 
I det här kapitlet beskrivs arbetsprocessen samt de metoder som har använts. Studien 
grundar sig i två huvudsakliga angreppsmetoder. Den första metoden är en kvalitativ 
intervju, som genomfördes med sex företag i branschen för grafiska formgivare och 
webbutvecklare. Den andra metoden är en kvantitativ enkätundersökning, som 
genomfördes med 60 arbetssökanden i branschen. Dessa metoder har legat till grund för att 
besvara rapportens tre frågeställningar. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

2.1.1 Frågeställning 1 

• Hur	viktig	anses	en	webbaserad	portfolio	vara	i	rekryteringsprocessen	inom	branschen	
för	grafiska	formgivare	och	webbutvecklare?	

För att besvara den första frågeställningen genomfördes sex intervjuer med 
rekryteringsansvariga från olika företag i branschen. Empirin från intervjuerna användes 
sedan för att jämföra med tidigare teori och statistik kring anställning av kreativa 
medarbetare.  
Genom jämförelsen skapades en tydlig bild över hur viktig en webbaserad portfolio är samt 
huruvida empirin stämde överens med teorin. 

2.1.2 Frågeställning 2 

• Vilka	skillnader	och	likheter	finns	det	mellan	arbetsgivares	och	arbetssökandes	
uppfattningar	kring	hur	en	webbaserad	portfolio	bör	utformas?	

För att besvara den andra frågeställningen användes dels samma metod som till den första 
frågeställningen, men även en enkätundersökning med arbetssökande i branschen. Valet av 
intervju som metod bottnade i att få trovärdiga, utförliga och konkreta svar från arbetsgivare i 
branschen. Svar som senare kunde jämföras med teorier kring utformning av webbaserade 
portföljer. 
 
Valet av enkätundersökning som metod motiverades på ett liknande sätt; att få trovärdiga och 
konkreta svar från arbetssökande. Att valet föll på en kvantitativ metod berodde på strävan 
efter att få en mer generell och bred uppfattning. Enkätfrågorna utformades till stor del 
utifrån intervjuerna och ställdes till studenter som studerar grafisk design och 
webbutveckling. Detta eftersom de antingen är, eller snart kommer bli, arbetssökande i 
branschen.  
 
Resultatet av intervjuerna ställdes mot resultatet av enkätundersökningen för att kunna se 
skillnader och likheter, och på så vis besvara studiens andra frågeställning. 

2.1.3 Frågeställning 3 

• Hur	kan	arbetssökande	gå	till	väga	vid	utformningen	av	en	webbaserad	portfolio	för	att	
motsvara	potentiella	arbetsgivares	förväntningar?	

För att besvara den tredje frågeställningen användes återigen intervjun som metod. Resultatet 
från de sex intervjuerna sammanställdes och analyserades för att ge ett samlat svar på 
frågeställningen. Fokus låg på att hitta de faktorer i utformningen som arbetsgivarna ställer 
krav på. För att stärka upp svaren jämfördes empirin med relevant teori. Slutsatserna utifrån 
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intervjuerna sammanställdes sedan i riktlinjer som framtida arbetssökande kan ta del av för 
att kunna motsvara de förväntningar som branschens arbetsgivare har. 

2.2 Litteraturstudie 
För att kunna genomföra besöksintervjuer med potentiella arbetsgivare var det viktigt med 
underlag för att på så vis kunna ställa lämpliga frågor. Vi började med att söka igenom 
Jönköping Universitys högskolebibliotek på vetenskapliga artiklar och böcker. Sökorden vi 
använde var: portfolio, webb-portfolio, webbaserad portfolio, rekrytering, personligt 
varumärke, visuell kommunikation. 
 
Genom litteraturstudien skapades en uppfattning kring hur besöksintervjuerna skulle 
utformas. Litteraturstudien fortsatte även efter besöksintervjuerna med kompletterande 
teorier till de svar som kom fram under besöken hos företagen.  

2.3 Besöksintervjuer med potentiella arbetsgivare 
För att få rätt underlag till studien var det nödvändigt att genomföra intervjuer med 
portfolions målgrupp, det vill säga potentiella arbetsgivare i branschen för grafiska formgivare 
och webbutvecklare. Intervjuerna genomfördes med sex olika reklambyråer, 
kommunikationsbyråer och webbyråer, eftersom de är typiska arbetsgivare i branschen. 
Jacobsen (2012) menar att en kvalitativ datainsamling ofta är lämplig när frågeställningen är 
explorativ. Anledningen menar han är att en explorativ frågeställning kräver att metoden går 
på djupet och är öppen för många tänkbara nyanser och aspekter. Därför är det nödvändigt 
att studien lägger stort fokus på ett fåtal utredningsenheter. 
  
Intervjuer går att genomföra på flera olika sätt, som till exempel via besök eller telefon. 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) beskriver för- och nackdelar med olika metoder vid 
datainsamling. Fördelarna som presenteras för besöksintervjuer är bland annat att det går 
enklare att ställa komplicerade frågor och att intervjumiljön blir kontrollerad De nackdelar 
som främst presenteras är höga kostnader och svårigheten att ställa känsliga frågor. En fördel 
med telefonintervjuer är den låga kostnaden medan möjligheten att ställa komplicerade 
frågor är ganska begränsad. 
  
Då intervjuerna inte syftade till att ställa känsliga frågor lämpade sig besöksintervjuer bättre 
än telefonintervjuer. Möjligheten att ställa komplicerade frågor var också avgörande eftersom 
flertalet intervjufrågor krävde utförliga och långa svar. 

2.4 Enkät med arbetssökande i branschen 
Studiens andra metod fokuserade på hur arbetssökande i branschen resonerar kring 
webbaserade portföljer och vad de har för uppfattning kring vad den bör innehålla. Metoden 
tog reda på om det är vanligt förekommande att använda portfolio som verktyg för att söka 
jobb och i så fall hur respondenterna reflekterade kring utformningen och innehållet. Därav 
genomfördes en kvantitativ enkätundersökning. 
  
Jacobsen (2012) menar att kvantitativ insamling avser att undersöka många enheter och 
utformningen baseras på avsändarens fördefinierade information. Vidare menar han att data 
som samlas in ska vara systematiserbar för att många enheter ska kunna analyseras 
gemensamt. För att lämplig fördefinierad information skulle finnas tillgänglig genomfördes 
enkätundersökningen efter att besöksintervjuerna hade avslutats. 

2.5 Arbetsprocessen 
Studien inleddes med en omfattande litteraturstudie inom ämnet. Genom litteraturstudien 
skapades öppna frågor som sedan kunde ställas till intervjuobjekten under besöken hos 
företagen. 
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Vidare identifierades potentiella intervjuobjekt inom branschen. Efter detta upprättades 
kontakt med sex utvalda företag inom branschen där intervjuer bokades. Intervjuerna 
spelades in och analyserades, för att sedan också skapa underlag för enkätundersökningen.  
 
Efter intervjuerna gjordes en utökad litteraturstudie för att komplettera de svar som kom 
fram under besöksintervjuerna. 
 
Därefter genomfördes enkätundersökningen med studenter från linjen “Grafisk design och 
webbutveckling” vid Jönköping University. Frågorna i undersökningen baserades främst på 
svaren från besöksintervjuerna, vilket gjorde det möjligt att jämföra metodernas resultat med 
varandra. 
 
När datainsamlingen var färdig sammanställdes alla resultat. Den insamlade empirin låg 
sedan till grund för analysen och som resulterade i att frågeställningarna kunde besvaras. 
 
Till sist sammanställdes slutsatserna från den tredje frågeställningen som riktlinjer. Dessa 
riktlinjer kan arbetssökande ta del av för att kunna motsvara de förväntningar som 
branschens arbetsgivare har. 
 
Studien har både en deduktiv och induktiv ansats. Med deduktiv menar Jacobsen (2012) att 
forskaren går från teori till empiri. Den induktiva ansatsen beskriver han istället som att 
forskaren går direkt ut i verkligheten och samlar in information som sedan gör det möjligt att 
formulera teorier.  
 
I början av studien finns en tydlig deduktiv ansats, där det utifrån teori utformades frågor 
som sedan ställdes vid besöksintervjuerna. Vid enkätundersökningen ändras studiens ansats 
till en mer induktiv inriktning, där frågorna i enkäten istället utgick ifrån intervjusvaren. 
 
Studien har använt sig av en kombination av både en kvalitativ och en kvantitativ metod. 
Enligt Holme & Krohn Solvang (1996) kan en kvalitativ metod användas som en förståelsefas, 
vilket är ett sätt att förbereda en annan undersökning. 

2.6 Datainsamling 

2.6.1 Datainsamling för besöksintervjuer 
Innan de faktiska intervjuerna påbörjades var det viktigt med förberedelsearbetet. Jacobsen 
(2012) menar att en intervjus strukturella karaktär kan fastställas till mer eller mindre öppen. 
Den strukturella karaktären kan beskrivas på en skala, där 0 är “helt sluten” och 5 är “helt 
öppen”. De fem stegen beskriver intervjuns struktur. Det första steget innebär att intervjun 
följer ett frågeformulär med fasta svarsalternativ, ungefär som i en enkätundersökning. Det 
sista steget innebär att intervjun yttrar sig som ett samtal utan någon som helst 
intervjuguidning. 
  
Studiens metod placerade sig i mitten på den skalan. Kylén (2004) beskriver denna typ av 
intervju som semistrukturerad. Intervjun följde med andra ord en fast ordningsföljd och 
innehöll intervjuguidning. Frågorna som ställdes gav utrymme till öppna svar och 
intervjuobjekten fick alltså inte färdiga svarsalternativ att utgå ifrån. Anledningen till detta 
var för att upprätthålla den kvalitativa ansatsen och öppenheten som avses att uppnå vid 
besöksintervjuer. 
  
Intervjuernas tema handlade om hur de, som potentiella arbetsgivare, resonerar kring den 
webbaserade portfolion. Vad de anser är viktigt att den arbetssökande har med, vilka typer av 
projekt som presenteras, vilken typ av information som presenteras och vad de förväntar sig 
av portfolioinnehavaren. Genom intervjuerna skapades en uppfattning kring vad 
arbetssökande behöver göra för att motsvara branschens förväntningar på den webbaserade 
portfolion.  
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2.6.2 Datainsamling för enkätundersökning 
Enkätundersökningen genomfördes via Internet, då det var enklare att nå ut till önskvärda 
respondenter på detta vis. För att komma i kontakt med intervjuobjekten skickade författarna 
ut undersökningen till privata grupper i sociala medier där endast målgruppen fanns med och 
kunde svara. Temat för undersökningen var att utreda studenternas syn och reflektioner kring 
en webbaserad portfolio. Frågorna grundade sig främst på resultatet från intervjuerna för att 
på så vis kunna jämföra likheter och skillnader gentemot arbetsgivarna. Metoden 
genomfördes för att besvara studiens andra frågeställning. 

2.7 Dataanalys 

2.7.1 Kvalitativ metod 
För de kvalitativa besöksintervjuerna genomfördes en helhetsanalys. Holme & Krohn Solvang 
(1997) menar att en helhetsanalys handlar om att börja med val av tema eller 
problemområdet. De teman eller problem som blir valda är ofta påståenden eller teman som 
ofta dyker upp i det insamlade materialet. Utifrån detta formuleras sedan frågeställningar 
som gör det möjligt att jobba vidare. Här konkretiseras de problemområden som valts ut. 
 
I det sista steget menar Holme & Krohn Solvang (1997) att det sker en systematisk analys. 
Analysen utgår ifrån de frågeställningar och problemområden som konkretiserats, och letar 
efter påståenden i det insamlade materialet som är relevanta och intressanta. 
 
Under intervjuerna förekom olika svar på många av de öppna frågor som ställdes. De mest 
frekventa svaren analyserades och sammanställdes för att sedan, tillsammans med teori från 
litteraturstudien, ligga till grund för enkätundersökningen. De svar som vid intervjuerna 
berörde studiens tredje frågeställning sammanställdes enskilt för att presenteras som 
riktlinjer. 

2.7.2 Kvantitativ metod 
För den kvantitativa enkätundersökningen genomfördes en fördelningsanalys. Holme & 
Krohn Solvang (1997) beskriver fördelningsanalys som ett sätt att förenkla 
informationsmatrisen. I matrisen delas variabler för att se frekvensfördelningar. Genom detta 
syns tydligt den frekvens av urvalet som svarat ett visst alternativ. Analysformen som 
användes var univariat, vilket betyder att se fördelningen av en egenskap. Det statistiska mått 
som användes var centralmått. Holme & Krohn Solvang (1997) beskriver centralmått, eller 
typvärde som det även kallas, som det värde som förekommer mest frekvent i en fördelning.  
 
Svaren från enkäten sammanställdes till grafisk statistik med hjälp av ett enkätverktyg på 
Internet som heter Google Forms. Data från undersökningen jämfördes sedan med de svar 
som framkom under besöksintervjuerna för att identifiera skillnader och likheter. 

2.8 Trovärdighet 

2.8.1 Urval för besöksintervjuer 
Urvalet var viktigt för metodens tillförlitlighet och trovärdighet. Därför efterföljdes en process 
som Jacobsen (2012) har tagit fram med syfte att göra ett lämpligt urval. Urvalsprocessen 
byggde på tre steg: 

1. Få	en	överblick	över	alla	önskvärda	intervjuobjekt.	
2. Dela	in	resultatet	av	steg	1	i	olika	underkategorier,	baserat	på	lämplig	

indelningsvariabel.	
3. Bestäm	kriterier	för	urval	av	intervjuobjekt.	Välj	lämpliga	kriterier	baserat	på	studiens	

avsikt	och	frågeställning.	
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Eftersom i princip alla potentiella arbetsgivare i branschen var önskvärda intervjuobjekt så la 
studien stort fokus på urvalet. För att på ett enklare och billigare sätt kunna genomföra 
besöksintervjuer så begränsades urvalet till företag inom Jönköpingsregionen. Enligt 
Jacobsen (2012) är urvalet på så sätt ett bekvämlighetsurval, då intervjuobjekten var lätta att 
få tag på och besöka eftersom de befann sig ett geografiskt gynnsamt läge.  
 
Eftersom Jönköping har ett brett utbud av företag i den aktuella branschen fanns det många 
önskvärda intervjuobjekt. Tre underkategorier, utifrån indelningsvariabeln “typ av 
arbetsgivare”, togs fram: 

1. Företag	som	främst	arbetar	med	grafisk	formgivning	
2. Företag	som	främst	arbetar	med	webbutveckling	
3. Företag	som	arbetar	lika	mycket	med	grafisk	formgivning	och	webbutveckling	

För att göra studien applicerbar och relevant intervjuades sex företag. Eftersom den 
gemensamma branschen för grafiska formgivare och webbutvecklare undersöktes, så 
intervjuades två företag från varje underkategori. Detta gjordes för att studien skulle skapa en 
gemensam bild av hur branschen resonerar kring arbetssökandes portfolioutformning. 

2.8.2 Urval för enkätundersökning 
Urvalet i denna metod var minst lika viktigt som i den första metoden. Jacobsen (2012) 
beskriver vikten av att deltagarna är representativa för populationen. Detta för att kunna 
generalisera resultatet. Vidare beskriver han flera olika faktorer för att undvika 
urvalsproblematik. Därför grundar sig urvalet för enkätundersökningen på urvalsprocessen 
som beskrivs i 2.8.1. Däremot lades ett steg till, bortfall, det vill säga de enheter som inte går 
att undersöka av olika skäl. 
  
Målgruppen för metoden var egentligen alla som söker eller ska söka jobb i branschen för 
grafiska formgivare och webbutvecklare. Därför grundar sig urvalet för enkätundersökningen 
i utbildningen “Grafisk design och webbutveckling”, vid Jönköping University. Detta för att 
utbildningen leder rakt in i den bransch som undersöks. Urvalet delades in i tre 
underkategorier: 

1. Studenter	med	störst	intresse	för	grafisk	formgivning	
2. Studenter	med	störst	intresse	för	webbutveckling	
3. Studenter	som	är	osäkra	eller	har	delat	intresse	för	grafisk	formgivning	och	

webbutveckling.		

För att skapa djup i undersökningen deltog 60 enheter, blandat mellan de olika 
underkategorierna. Undersökningen strävade efter att få en så jämn fördelning mellan de 
olika kategorierna som möjligt. Detta eftersom studien syftade till att undersöka den 
gemensamma branschen. 

2.8.3 Reliabilitet och validitet 
Intervjuerna med företagen genomfördes på plats, då det enligt Jacobsen (2012) ger en högre 
tillförlitlighet än till exempel öppna intervjuer via telefon. 
 
Eftersom svaren från intervjuobjekten skulle vara genomtänkta så skapades kontakt med de 
utvalda företagen i god tid för att kunna presentera studiens ämne. Detta medförde att 
intervjuobjekten kunde förbereda sig, vilket i jämförelse med överraskade undersökningar ger 
planlagda och genomtänkta svar (Jacobsen, 2012). Genom att förbereda intervjuobjekten på 
ämnet motverkade vi på så sätt kontexteffekten som annars kan uppstå. 
 
Intervjuerna spelades in med diktafon för att motverka otillfredsställande registrering av data. 
Enligt Jacobsen (2012) är ljudinspelning alltid att föredra, då en människas minne inte kan 
komma ihåg all detaljerad information som kommer fram under en intervju. 
 



 

9 

För att säkerställa den interna giltigheten i enkätundersökningen genomfördes den på 
förstahandskällor. Jacobsen (2012) beskriver förstahandskällor som personer med närhet till 
de fenomen som undersöks. Vi anser att de urval vi gjort är förstahandskällor, eftersom vi 
anser att studenter inom branschen är bekanta med den webbaserade portfolion. Detta skapar 
på så vis större tilltro än om undersökningen hade frågat personer som är obekanta med 
fenomenet. Att i framtiden undersöka studenter som veterligen har en webbaserad portfolio 
kan öka giltigheten ytterligare. 
 
Vi anser att det går att generalisera resultatet från undersökningen då urvalet är 
representativt. Dock har vi, på samma sätt som i besöksintervjuerna, valt att genomföra 
undersökningen i Jönköping, vilket är ett geografiskt gynnsamt läge. Att i framtiden 
genomföra en undersökning i olika geografiska regioner kan öka den externa giltigheten. 
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3 Teoretiskt ramverk  
I det här kapitlet presenteras de teorier som studien har använt sig av. Här förklaras också 
olika begrepp som är nödvändiga för att förstå ämnet och studien. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

3.1.1 Frågeställning 1 

• Hur	viktig	anses	en	webbaserad	portfolio	vara	i	rekryteringsprocessen	inom	branschen	
för	grafisk	formgivare	och	webbutvecklare?	

Följande områden beskrivs och presenteras för att ge teoretisk grund för frågeställning 1: 
Rekrytering, Webbaserad portfolio, Grafisk formgivare och Webbutvecklare.  
 
Genom att beskriva begreppen webbaserad portfolio, grafisk formgivare och webbutvecklare 
samt den generella rekryteringsprocessen skapas en grundläggande förståelse för ämnet. 
Genom att även beskriva relevant teori om portfolion (icke enbart den webbaserade) vid 
rekrytering blev det möjligt att jämföra teori med den empiri som samlades in under 
intervjuerna 

3.1.2 Frågeställning 2 

• Vilka	skillnader	och	likheter	finns	det	mellan	arbetsgivares	och	arbetssökandes	
uppfattningar	kring	hur	en	webbaserad	portfolio	bör	utformas?	

Följande områden beskrivs och presenteras för att ge teoretisk grund för frågeställning 2: 
Webbaserad portfolio och Utformning av portfolio. 
 
Empirin som samlades in vid intervjuerna och enkätundersökningen lade grunden för de olika 
rubrikerna i det teoretiska ramverket. Det är viktigt att beskriva de olika områdena, för att 
sedan kunna se likheter och dra kopplingar mellan teori och empiri. 

3.1.3 Frågeställning 3 

• Hur	kan	arbetssökande	gå	till	väga	vid	utformningen	av	en	webbaserad	portfolio	för	att	
motsvara	potentiella	arbetsgivares	förväntningar?	

Följande områden beskrivs och presenteras för att ge teoretisk grund för frågeställning 3: 
Webbaserad portfolio, Utformning av portfolio och Rekrytering. 
 
Även i denna frågeställning utgår det teoretiska ramverket utifrån den insamlade empirin. 
Genom empirin skapades en uppfattning kring hur arbetssökande kan gå till väga för att 
utforma en webbaserad portfolio som möter de förväntningar som finns hos arbetsgivare i 
branschen. Empirin har sedan förankrats med hjälp av relevanta teorier. 
 

3.2 Centrala begrepp 

3.2.1 Grafisk formgivare 
Unionen (2015) beskriver en grafisk formgivare som följer: 
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”Kan vara verksam inom olika fält: traditionell trycksaksinformation (böcker, tidningar, 
broschyrer, affischer, cd-omslag etcetera.); förpackningar och etiketter; film och TV; 

vinjetter och för- och eftertexter. Arbetar också med företags grafiska profil. I arbetet ingår 
ofta att lösa problem av olika slag, till exempel att tillämpa en idé i ett bestämt format, 

underhåll av webbplats samt administrativa uppgifter.” 
  
Som utbildad grafisk formgivare kan du arbeta på webb-, reklam- och kommunikationsbyråer 
(Jönköping University, 2015). 

3.2.2 Webbutvecklare 
Unionen (2015) beskriver en webbutvecklare som följer: 
 
”Svarar för produktion, programmering, funktion, underhåll och förvaltning av webbsidor.” 
  
Som utbildad webbutvecklare kan du arbeta på webb-, reklam- och kommunikationsbyråer 
(Jönköping University, 2015). 

3.2.3 Webbaserad portfolio 
En webbaserad portfolio är en virtuell presentation av dina tidigare arbeten eller projekt. 
Portfolion ger dig en chans att visa potentiella arbetsgivare olika färdigheter och kunskaper 
som du besitter (Taylor 2010). 
  
En webbaserad portfolio erbjuder enligt Rose Myers (2014) fler möjligheter, och är i 
jämförelse med en fysisk portfolio mycket lättare att marknadsföra. Det är bland annat lätt för 
potentiella arbetsgivare att komma åt portfolion, oberoende från vart de befinner sig. En 
annan fördel som hon beskriver är att det är lätt att kunna ändra och lägga till nya arbeten och 
projekt i portfolion. En webbaserad portfolio visar även på förståelse för Internet och de olika 
program som behövs för att skapa webbplatsen. Den sista fördelen som Rose Myers (2014) tar 
upp är möjligheten för potentiella arbetsgivare att komma i kontakt med dig, då en 
webbaserade portfolio kan ha kontaktformulär och länkar till social medier. Det ger den 
potentiella arbetsgivaren många olika sätt att kontakta portfolioinnehavaren. 
  
Som student menar Rose Myers (2014) att portfolions projekt eller arbeten ska spegla din 
personliga designstil. Det är därför viktigt att visa sin expertis inom ett visst område som 
exempelvis illustratör eller fotograf. 

3.3 Utformning av portfolio 

3.3.1 Personligt varumärke 
Werner Runebjörk (2004) beskriver ett personligt varumärke som en reflektion av din 
identitet. Det personliga varumärket skiljer sig dock från identiteten då det handlar om hur du 
vill uppfattas av omvärlden. Hon beskriver reflektionen av identiteten som en kommunikativ 
personlighet. Den kommunikativa personligheten bör spegla den du är och bygger på 
självinsikt. Wener Runebjörk (2004) menar att det är lättare att visa upp en sann bild av sig 
själv istället för en falsk, då en falsk bild lätt faller ihop. Det är viktigt att förstå att du har ett 
personligt varumärke, men att du inte är ett personligt varumärke. 
 
Chritton (2014) beskriver två specifika steg som är viktiga vid bygget av ett personligt 
varumärke. Hon menar att det är viktigt att veta vad ditt personliga varumärke är och vad du 
står för samt hur du ska kommunicera det. Du bör därför definiera vem du är och vem du vill 
nå ut till. Du bör sedan bygga en profil som du sedan, genom dina valda kanaler, 
kommunicerar ut.  
  
Werner Runebjörk (2004) menar att kärnan i det personliga varumärket handlar om passion. 
Det är viktigt att brinna för något för att kunna skapa ett starkt varumärke. Hon beskriver 
även “Hollywoodmodellen” där det påtalas att positiva kopplingar till ett namn är viktiga. 
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Med hjälp av dessa positiva kopplingar, och arbete kring att göra dem synliga utåt, kan 
globala världsstjärnor skapas. 
  
Werner Runebjörk (2004) ger exempel på inom vilka branscher personliga varumärken 
främst används. Några av de exempel som tas upp är reklam, PR, media, juridik, ekonomi 
samt inom hälsa och träning. 

3.3.2 Webbtexter och webbsspråk 
Om besökarna på en webbplats möts av text som är ärlig och varm blir de mer lojala (Hansen 
2004). Han tar upp nio regler för webbtexter som skribenter ska se som grundläggande krav. 
En sammanfattning av dessa krav redovisas nedan: 

1. Anpassa	texter	efter	sidans	syfte	
2. Använd	kortfattade	texter	
3. Använd	inte	förkortningar,	de	stör	i	läsandet	
4. Använd	inte	för	långa	texter,	hellre	många	korta	
5. Bygg	texterna	kring	rubriker	
6. Texterna	ska	underlätta	besökaren	att	hitta	det	den	söker	
7. Texterna	ska	reflektera	sidans	profil	och	positionering	
8. Texterna	ska	skapa	respekt	och	en	känsla	
9. Texterna	ska	antingen	sälja	eller	leda	till	relationer	med	besökaren	

Bergström (2016) menar att ett kort språk behövs på Internet eftersom det tar ca 25% längre 
tid att läsa på en skärm i jämförelse med på ett papper. Med avseende på detta ställs krav på 
anpassning av artiklar och reportage som är ämnade för exempelvis tidningar. Enligt 
Bergström (2016) är det viktigt att använda sig av informativa rubriker, då besökare till 
webbplatsen kan komma från alla möjliga håll.  
 
Enligt ISS (2016) så kan ingresser underlätta och komplettera texter bra. I ingressen är det 
viktigt att ta med den viktigaste informationen från texten. På så sätt kan läsaren få reda på 
vad texten handlar om. ISS (2016) menar även att faktarutor är ett bra sätt att presentera 
grundfakta, gärna högt upp på sidan. Faktarutan underlättar för läsaren och är en av de saker 
som besökaren kommer att läsa först. Om tyngre information som till exempel procentsatser 
och årtal lyfts ut från texten på sidan och presenteras i en faktarutan blir texten bättre och 
mer lättläst. För att fortsatt hålla texter på webben lättlästa bör understruken och kursiv text 
undvikas. 

3.3.3 Bilder på webben 
Marshall & Meachem (2010) menar att bilder är ett bra stöd till text. Bilder är extra 
användbara när information ska presenteras snabbt och är även starten i många sätt att 
kommunicera. Ibland kan till och med bilder vara det enda sättet att kommunicera, som till 
exempel genom varningsskyltar på vägar. Marshall & Meachem (2010) beskriver bilder som 
ett komplement för att kunna väcka liv i berättelser. Begreppet “en bild säger mer än tusen 
ord” är värt att minnas, då bilder ofta kan ersätta eller komplettera text. 
 
Enligt Google (2016) är det viktigt att optimera bilder på Internet för att skapa en webbplats 
som laddar fortare och fungerar bättre. Den första frågan du bör ställa dig är om bilden 
behövs eller inte, då bra design ofta är simpel. När du väl bestämt dig för att använda en bild 
så är formatet viktigt. Antingen väljer du ett vektorbaserat eller pixelbaserat format. Enklare 
bilder som till exempel logotyper och ikoner menar Google (2016) är anpassade för ett 
vektoriserat format (SVG). Mer detaljerade bilder, som till exempel foton, blir för 
komplicerade för ett SVG format. Då används istället ett pixelbaserade format som till 
exempel JPG, GIF eller PNG. 
 
Skärmar med hög upplösning (DPI) producerar ofta fina resultat och vyer, men de ställer 
höga krav på bilder. Vektorbaserade format är anpassade för att se skarpa ut oberoende av 
upplösning medan en bild med pixelbaserat format är inte anpassad på samma sätt. Därför 
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gäller det att anpassa bilder till upplösningen på olika skärmar. Enligt Google (2016) är 
vektorbaserade bilder att föredra när det är möjligt. Om det krävs bilder med ett pixelbaserat 
format så är det viktigt att optimera bilden och leverera olika bildvarianter baserat på 
upplösning och bredd på skärm. 

3.3.4 Responsiva webbplatser 
Responsiv design handlar enligt Nielsen & Budiu (2013) om att optimera en webbplats för 
olika enheter genom att skapa element som är flexibla och anpassar sig efter skärmstorleken. 
Samma innehåll presenteras på olika enheter (som exempelvis dator och telefon) vilket gör 
det enklare att underhålla, då man inte behöver bygga två separata webbplatser. En responsiv 
webbplats gör det möjligt för användare att ta del av sidan vart de än befinner sig så länge de 
har internetuppkoppling, oberoende av enhet. 

3.4 Rekrytering 

3.4.1 Portfolio vid rekrytering 
I en undersökning med fokus på anställning av kreativa medarbetare framgår det tydligt, 
enligt Keller (2010), att en portfolio är en viktig del vid rekrytering. I den publicerade 
undersökningen svarade 63 % av 250 tillfrågade cheferna att portfolion var det viktigaste i 
rekryteringsprocessen. Andra faktorer som t.ex. anställningsintervju (22 %) och referenser (12 
%) var inte alls lika viktiga som portfolion. 

3.4.2 Rekryteringsprocessen 
Enligt Lindelöw Danielsson (2003) så innehåller rekryteringsprocessen tre grundläggande 
steg: förberedelse, sökprocess och introduktion. 

3.4.2.1 Förberedelse 
I den första fasen identifieras, enligt Lindelöw Danielsson (2003), ett behov av att rekrytera 
från företaget. Detta behov kan uppstå av många olika anledningar, till exempel att en 
anställd slutar och måste ersättas eller att företaget är underbemannat. 
 
Under förberedelsefasen tas ofta en kravprofil fram. Kravprofilen fungerar tillsammans med 
en befattningsbeskrivning som en mall för det som förväntas av personen som anställs. 
Lindelöw Danielsson (2003) menar att annonsen utformas utifrån kravprofilen och 
befattningen. Det görs även ett val av media beroende på den målgrupp som företaget vill nå 
ut till. 

3.4.2.2 Sökprocess 
Fas nummer två i rekryteringsprocessen beskriver Lindelöw Danielsson (2003) som 
sökprocessen. Här börjar företaget annonsera och marknadsföra för att skapa intresse och få 
in ansökningar. Om företaget själva ansvarar för rekryteringen behöver alla ansökningar som 
kommer in hanteras av företaget själva. Efter att ansökningarna kommit in så börjar 
gallringen. Här kikar arbetsgivaren på ansökan och ser om den kommit in i tid, om 
språkbruket är korrekt och om den är välformulerad. Lindelöw Danielsson (2003) menar att 
de ansökningar som lever upp till kraven eller som är av allmänt intresse ofta är de som 
företaget vill gå vidare med och träffa.  

3.4.2.3 Introduktion 
Den sista fasen som Lindelöw Danielsson (2003) beskriver är introduktionen. Den sker först 
när alla är överens och det är dags att börja jobba tillsammans. Det är viktigt att den som 
börjar blir introducerad för företaget och arbetsuppgifterna. 
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4 Empiri 
I det här kapitlet beskrivs den insamlade empirin från besöksintervjuerna samt 
enkätundersökningen. 

4.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen genomfördes med 60 personer som studerar “Grafisk design och 
webbutveckling” vid Jönköping University. I undersökningen användes endast frågor med 
kryssalternativ och det förekom inga möjligheter för den svarande att skriva långa svar. 

4.2 Urval 
I metodavsnittet framgår det att urvalet skulle vara representativt, det vill säga en så jämn 
fördelning mellan varje underkategori som möjligt. Kategorierna som vi valde ut var de som 
var intresserade av att jobba med grafisk design, webbutveckling samt både grafisk design och 
webbutveckling. Fördelningen av svaren blev som följer: 

 
 

Figur 1. Resultat från frågan “Vad är du främst intresserad av att jobba med i framtiden?” 
 
Diagrammet ovan visar att 38,3 procent av de tillfrågade är intresserade av att jobba med 
grafisk design i framtiden. 28,3 procent svarade att de vill jobba med webbutveckling medan 
26,7 procent vill jobba med både grafisk design och webbutveckling. 6,7 procent av de 
tillfrågade svarade att de inte vet vad de vill jobba med i framtiden. 

4.2.1 Datainsamling 
Vidare följer den data som samlades in under enkätundersökningen. Frågor från och med 
figur 5 är inriktade specifikt på den webbaserade portfolion. Detta fanns tydligt beskrivet i 
enkäten. 
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Hur viktigt tycker du det är att ha en portfolio när du söker jobb? 

 
Figur 2. Resultat från frågan “Hur viktigt tycker du det är att ha en portfolio när man söker 

jobb?” 
 
Diagrammet visar att majoriteten av de tillfrågade (70 %) tyckte att det är jätteviktigt att ha en 
portfolio. 28,3 procent tyckte att det är viktigt, medan 1,7 procent inte tyckte att det är särskilt 
viktigt i jämförelse med de andra.  
 

Hur ställer du dig till att använda en webbaserad portfolio om du ska söka jobb? 

 
Figur 3. Resultat från frågan “Hur ställer du dig till att använda en webbaserad portfolio om 

du ska söka jobb?” 
 
Diagrammet visar att en tydlig majoritet (93,3 %) trodde att det är en fördel att ha en 
webbaserad portfolio. 5 procent trodde att det inte spelar någon roll, medan 1,7 procent inte 
visste om det är till någon för- eller nackdel. 
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Har du, eller tänker du använda, en webbaserad portfolio när du söker jobb? 

 
Figur 4. Resultat från frågan “Har du, eller tänker du använda, en webbaserad portfolio när 

du söker jobb?” 
 
Diagrammet visar att majoriteten (93,3 %) har, eller tänker använda, en webbaserad portfolio 
när de söker jobb. 5 procent av de tillfrågade svarade att de är osäkra, medan endast 1,7 
procent svarade nej. De som svarade nej på denna fråga gick inte vidare i undersökningen, då 
de alltså inte tänkte använda sig av en webbaserad portfolio. 
 

Hur viktigt tycker du det är att ha med en beskrivande text om dig själv i portfolion? 

 
Figur 5. Resultat från frågan “Hur viktigt tycker du det är att ha med en beskrivande text om 

dig själv i portfolion?” 
 
Diagrammet visar att majoriteten (42,4 %) tyckte att en beskrivande text om 
portfolioinnehavaren är viktigt. 40,7 procent svarade att det är jätteviktigt, medan 
sammanlagt 17 procent svarade att det inte var lika viktigt som de andra svarande. 
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Hur viktigt tycker du det är att ha med en bild på dig själv i portfolion? 

 
Figur 6. Resultat från frågan “Hur viktigt tycker du det är att ha med en bild på dig själv i 

portfolion?” 
 
Diagrammet visar att nästan hälften av de som svarat (49,2 %) tyckte att det är viktigt att ha 
med en bild på sig själv i portfolion. 18,6 procent tyckte att det är jätteviktigt, medan 
sammanlagt 32,5 procent inte tyckte att det är viktigt. 
 

Hur tycker du man ska framställa sig i portfolion? 

 
Figur 7. Resultat från frågan “Hur tycker du man ska framställa sig i portfolion?” 

 
Diagrammet visar att 47,5 procent av de tillfrågade tyckte att portfolioinnehavaren ska 
framställa sig som specialist inom ett eller få områden. 22 procent tyckte det är bättre att 
framställa sig med en bred kompetens inom flera områden, medan resterande 30,6 procent av 
svaren var jämnt fördelade mellan svarsalternativen “Jag vet inte/Jag är osäker” och “Övriga”. 
Det svar som förekom flest gånger under kategorin “Övriga” var “att visa upp det område som 
man vill jobba med”. 
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Hur viktigt tycker du det är att presentera projekt/genomförda arbeten i portfolion? 

 
Figur 8. Resultat från frågan “Hur viktigt tycker du det är att presentera projekt/genomförda 

arbeten i portfolion?” 
 
Diagrammet visar tydligt att en majoritet (71,2 %) av de tillfrågade tyckte att det är jätteviktigt 
att presentera projekt/genomförda arbeten i portfolion. 23,7 procent tyckte det är viktigt, 
medan endast 5,1 procent tyckte att det inte är viktigt. 
 

Vilka typer av projekt/genomförda arbeten tycker du ska presenteras i portfolion? 

 
Figur 9. Resultat från frågan “Vilka typer av projekt/genomförda arbeten tycker du ska 

presenteras i portfolion?” 
 
Diagrammet visar att de tillfrågade tyckte att ideella och skarpa projekt (96,6 % för båda 
alternativen) är det som främst skulle presenteras i portfolion. 81,4 procent tyckte att 
fritidsprojekt ska presenteras, medan 67,8 procent tyckte att skolprojekt ska presenteras. 
Under det fria svarsalternativet “Övriga” som 11.9 procent valde att fylla i, var de mest 
frekventa svaret att “visa upp allt du är stolt över”. 
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Hur tror du skolprojekt värderas hos potentiella arbetsgivare i jämförelse med skarpa 
projekt? 

 
 

Figur 10. Resultat från frågan “Hur tror du skolprojekt värderas hos potentiella arbetsgivare i 
jämförelse med skarpa projekt?” 

 
Diagrammet visar att strax över hälften (55,9 %) trodde att skolprojekt värderas mycket lägre 
än skarpa projekt. Endast 3,4 procent ansåg att skolprojekt värderas lika högt som skarpa 
projekt medan 40,6 procent trodde att skolprojekt värderas något lägre än skarpa projekt. 

Hur viktigt tycker du det är att presentera projekt/genomförda arbeten med bild/bilder i 
portfolion? 

 
Figur 11. Resultat från frågan “Hur viktigt tycker du det är att presentera projekt/genomförda 

arbeten med bild/bilder i portfolion?” 
 
Diagrammet visar att majoriteten av de tillfrågade (76,3 %) tyckte att det är jätteviktigt att 
presentera projekt/genomförda arbeten med bild/bilder i portfolion. 20,3 procent tyckte att 
det är viktigt, medan endast 3,4 procent tyckte att det inte är viktigt. 
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Hur viktigt tycker du det är att presentera projekt/genomförda arbeten med en 
förklarande text i portfolion? 

 
Figur 12. Resultat från frågan “Hur viktigt tycker du det är att presentera projekt/genomförda 

arbeten med en förklarande text i portfolion?” 
 
Diagrammet visar att majoriteten av de tillfrågade (59,3 %) tyckte att det är viktigt att 
presentera projekt/genomföra arbeten med en förklarande text. 16,9 procent tyckte att det är 
jätteviktigt medan 23,7 procent inte tyckte att det är viktigt. 
 

Hur många projekt/genomförda arbeten tycker du ska presenteras i portfolion? 

 
Figur 13. Resultat från frågan “Hur många projekt/genomförda arbeten tycker du ska 

presenteras i portfolion?” 
 
Diagrammet visar att 45,8 procent av de tillfrågade tyckte att det ska presenteras 5-6 
projekt/genomförda arbeten i en portfolio. 32,2 procent tyckte det ska presenteras 7-8 
stycken projekt, medan 8,5 procent tyckte att 3-4 är ett bra antal. 10,2 procent tyckte det ska 
visas upp 9-10 projekt i en portfolio och endast två personer (3,4 %) tyckte att det ska 
presenteras 11 projekt eller fler. 

Hur viktigt tycker du det är att portfolion fungerar på olika enheter, som t.ex. 
smartphone, surfplatta och dator? 

 
Figur 14. Resultat från frågan “Hur viktigt tycker du det är att portfolion fungerar på olika 

enheter, som t.ex. smartphone, surfplatta och dator?” 
 
Diagrammet visar att majoriteten av de tillfrågade (86,4 %) tyckte det är jätteviktigt att 
portfolion är responsiv och fungerar på olika enheter. 10,2 procent tyckte att det är viktigt, 
medan endast 3,4 procent tyckte att det inte är viktigt. 



 

21 

4.3 Besöksintervjuer 
I det här avsnittet presenteras resultaten från de sex intervjuerna som genomfördes med 
arbetsgivare i branschen för grafiska formgivare och webbutvecklare. Samtliga intervjuobjekt 
hade någon form av ledande roll inom rekrytering hos företagen. Intervjuerna genomfördes 
ute hos företagen1 och varaktigheten varierade beroende på hur långa svar som gavs. Den 
snabbaste intervjun varade under 20 minuter och den längsta intervjun tog 45 minuter. Alla 
företag fick samma frågor och samtliga intervjuobjekt gav utförliga svar på alla frågor. 
Företagen som intervjuades var CCJ Kommunikation, Brandly, NY Collective, Yellon, Capo 
och Knowit. 

4.3.1 Portfolions roll i rekryteringsprocessen 
Samtliga intervjuer inleddes med att intervjuobjekten fick rangordna sex olika element utifrån 
hur avgörande roll de har när företaget ska anställa. Elementen de fick att utgå ifrån var: 
intervju, portfolio2, arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå, referenser och arbetsprov. 
 
5 av 6 ansåg att portfolion är det absolut viktigaste och flera intervjuobjekt berättade att 
portfolion är ett krav för att komma vidare i rekryteringsprocessen. 4 av 6 rangordnade 
utbildningsnivån som minst viktig i förhållande till de övriga elementen. 
 
Den sammanslagna ordningen blev följande (arbetsprov har räknats bort eftersom enbart 2 av 
6 tillfrågade använder sig av det): 

• Portfolio	
• Intervju	
• Arbetslivserfarenhet	
• Referenser	
• Utbildning	

5 av 6 svarade att 50 % eller fler av de som sökt jobb har en webbaserad portfolio. Av de fem 
personerna svarade två av dem att i princip alla som säker använder det. De arbetssökande 
som inte har webbaserade portföljer skickar oftast PDF-filer där olika projekt/genomförda 
arbeten presenteras. 2 av 6 hävdade också att det är ett fåtal sökande som inte skickar med 
någon typ av portfolio alls. Eftersom de värderar portfolion högt blir personer utan portfolio 
lågt rankade vid rekrytering. 

4.3.2 Syftet med den webbaserade portfolion 
5 av 6 tillfrågade beskrev syftet med den webbaserade portfolion som en möjlighet att visa vad 
personen kan och är duktig på. En av dem fortsatte beskrivningen med att den webbaserade 
portfolion är ett verktyg för arbetssökande att marknadsföra sig själva. En annan tillfrågad 
hävdade att ett vidareutvecklat syfte är att personen visar att hen behärskar det som hen säger 
sig kunna (i exempelvis CV eller personligt brev). Flera av de tillfrågade berättade också att ett 
annat syfte är att portfolioinnehavaren kan visa vad hen brinner och står för, inom den 
aktuella yrkesinriktningen. 
 
Alla intervjuobjekt berättade att det finns fördelar med att portfolion är webbaserad, jämfört 
med andra typer av portföljer. Framför allt att det är enklare att sprida portfolion om den är 
webbaserad, men den är även enklare för mottagare att spara ner och ta del av längre fram. 
Ett av de tillfrågade företagen, som enbart arbetar med webbutveckling, hävdade att det i stort 
sätt är ett krav att portfolion är webbaserad för att komma vidare i deras rekryteringsprocess. 

4.3.3 Projekt/genomförda arbeten 
Att syftet med den webbaserade portfolion är att presentera sin kompetens genom att visa upp 
tidigare projekt var samtliga tillfrågade ense om. 3 av 6 tyckte att den webbaserade portfolion 
                                                             
1 Alla utom Knowit, då de inte hade möjlighet att delta i en besöksintervju 
2 Portfolio som helhet, inte enbart webbaserad 
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ska innehålla 8-10 projekt/genomförda arbeten, annars är det svårt att värdera personens 
kompetens. 2 av 6 tyckte att det minst ska presenteras 4-5 projekt. 1 av 6 ansåg att det kan 
räcka med ett projekt, om det är tillräckligt komplext och väl genomfört. 
 
Alla tillfrågade svarade att det är bra att presentera en bred kompetens bland sina projekt. 
Flera beskrev att framför allt mindre företag vill ha bredd. 3 av 6 påpekade dock det är viktigt 
att personen visar sin spets och det hen är bäst på. Ett argument som framkom var att det inte 
är möjligt att vara expert på allt och att personen istället behöver visa vad hen vill fokusera på. 
 
Att presentera skarpa projekt (betalt arbete med uppdragsgivare) i den webbaserade 
portfolion ansåg 3 av 6 väga tyngre än andra projekt (exempelvis skolprojekt). En tillfrågad 
berättade att fördelen med skarpa projekt är att personen då har fått ta del av avgränsningar 
och hinder som kan påverka resultatet. Däremot var det ingen av de tillfrågade som hävdade 
att det är dåligt att presentera till exempel skolprojekt. 5 av 6 berättade att det viktigaste är att 
det som presenteras är bra och att portfolioinnehavaren är stolt över det. Om personen inte 
har någon arbetslivserfarenhet eller inte har tillräckligt med skarpa projekt så är det rimligt 
att fylla ut med andra projekt, svarade två tillfrågade. Två andra intervjuobjekt berättade att 
om personen presenterar skolprojekt är det viktigt att beskriva vem som har gjort vad, 
eftersom skolprojekt ofta genomförs i grupp. 
 
Samtliga intervjuobjekt ansåg att det är viktigt att projekt/genomförda arbeten presenteras 
med bilder. 2 av 6 poängterade att bilderna bör vara i hög upplösning, för att de ska kunna 
granskas noga. Flera tillfrågade berättade också att de gärna ser mer än en bild från samma 
projekt. 
 
På samma sätt som bilder är viktigt svarade också samtliga tillfrågade att beskrivning av 
projekt/genomförda arbeten är viktigt. 5 av 6 förklarade att syftet med en beskrivning är att få 
veta förutsättningarna, för att kunna bedöma slutresultatet. Flera av dessa påpekade att de 
också gärna läser om hur personen har tänkt och resonerat kring projektet.  

4.3.4 Beståndsdelar utöver projekt/genomförda arbeten 
Utöver att projekt/genomförda arbeten presenteras i den webbaserade portfolion ansåg 
samtliga intervjuobjekt att det är viktigt att ha med en beskrivande text om 
portfolioinnehavaren. Flera av de tillfrågade ansåg att texten bör innehålla formella uppgifter, 
men också beskrivning av personens passion och ambition. Andra faktorer som nämndes var 
att texten ska visa vem personen är på ett naturligt och professionellt sätt. En tillfrågad 
nämnde att texter bör skrivas neutralt eftersom den som är mottagare för texten allt som 
oftast är okänd. En annan tillfrågad tyckte att klyschor som till exempel: “jag är strukturerad 
men också väldigt spontan” ska undvikas. Den tillfrågade ansåg att det ger ett dåligt intryck. 
 
4 av 6 berättade att det är bra med en bild på portfolioinnehavaren, då det ger ett personligt 
intryck och visar vem personen är. Av dessa ansåg två intervjuobjekt att en bild är av stor vikt. 
De tyckte att bilden skulle vara professionell och personlig, men inte för privat. De två 
resterande intervjuobjekten tyckte inte att det var viktigt att ha med en bild. En av dessa 
ansåg att bilden ofta kan göra mer skada än nytta. En eventuell nackdel som presenterades av 
en annan tillfrågad var att bilden kan ge en förutfattad mening om portfolioinnehavaren. 

4.3.5 Övriga förväntningar på den webbaserade portfolion 
4 av 6 ansåg att de vill att portfolion ska vara tydlig, väl genomtänkt och snygg. De andra två 
förklarade att det beror lite på om personen är webbutvecklare eller grafisk formgivare. 
Portfolions utseende och design är viktigare om personen är formgivare. Om personen är 
utvecklare är andra aspekter viktigare, exempelvis struktur, laddningstid och 
utvecklingsmetod. Två andra tillfrågade ansåg att utformningen är minst lika viktig som 
innehållet. Om portfolion är slarvigt utformad så riskerar det att dra ner hela upplevelsen. 
 
Alla intervjuobjekt förklarade att de nästan alltid besöker en webbaserad portfolio från en 
dator, men de förklarade också att den bör vara responsiv ändå. Flera beskrev anledningen 
med att portfolioinnehavaren visar sig medveten och bekant med ett responsivt tänk. Är 
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portfolio innehavaren dessutom intresserad av att jobba med webbutveckling och har byggt 
portfolion själv, är det i stort sätt ett krav. 
 
4 av 6 beskrev att en genomtänkt och personlig portfolio fångar deras uppmärksamhet. Även 
att projekt/genomförda arbeten presenteras på ett tydligt och bra sätt. 2 av 6 hävdade att en 
aktuell och uppdaterad portfolio fångar deras intresse. 2 av 6 påpekade också ett en fysiskt 
portfolio kompletterar en webbaserad portfolio bra, speciellt när det gäller grafisk formgivare.
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5 Analys 
Kapitlet besvarar studiens frågeställningar en efter en. Här sammanvävs empirin med 
relevant teori. 

5.1 Hur viktig anses en webbaserad portfolio vara i 
rekryteringsprocessen inom branschen för grafisk formgivare och 
webbutvecklare? 
För att besvara frågeställningen har empiri från besöksintervjuerna analyserats och jämförts 
med teori inom frågeställningens område.  
 
Under intervjuerna framkom det att 5 av 6 tillfrågade ansåg att portfolion är det absolut 
viktigaste vid rekrytering. De intervjuade såg portfolion som det första steget i processen och 
som ett krav för att ta sig vidare samt få möjligheten att komma på intervju. Ett av företagen, 
som enbart jobbar med webbutveckling, hävdade att en webbaserad portfolio är ett krav, 
speciellt om personen vill jobba som webbutvecklare. I teoretiskt ramverk beskriver Keller 
(2010) portfolion som väldigt viktig vid anställning av kreativa medarbetare. I 
undersökningen svarade 63 procent av 250 chefer att portfolion var det viktigaste, vilket 
stärks av empirin från intervjuerna 
 
Under intervjuerna framkom det även att alla intervjuobjekten såg fördelar med en 
webbaserad portfolio i jämförelse med en fysisk. De sade bland annat att den är lättare att 
sprida och också smidigare för mottagaren att spara ner och titta på vid ett senare tillfälle. 
Detta stämmer överens med framtagen teori där Rose Myers (2014) beskriver den 
webbaserade portfolion som enklare att marknadsföra och lättare för potentiella arbetsgivare 
att komma åt. 
 
Svaren från intervjuerna styrker att portfolion är den viktigaste faktorn vid rekrytering inom 
branschen för grafiska formgivare och webbutvecklare. Det finns också tydliga fördelar som 
gör den webbaserade portfolion till ett bättre verktyg att använda i jämförelse med den 
fysiska. 

5.2 Vilka skillnader och likheter finns det mellan arbetsgivares 
och arbetssökandes uppfattningar kring hur en webbaserad 
portfolio bör utformas? 
För att besvara frågeställningen har empiri från intervjuerna samt enkätundersökningen 
ställts mot varandra och knutits samman med framtagen teori. 

Vikten av att ha en portfolio 

Under intervjuerna visade det sig att portfolion var det absolut viktigaste i 
rekryteringsprocessen. I enkätundersökningen svarade 70 procent (se figur 2) att de tycker 
det är jätteviktigt att ha portfolio vid jobbsökning, vilket stämmer överens med vad de 
potentiella arbetsgivarna berättade under intervjuerna. I teoretiskt ramverk beskriver Keller 
(2010) en undersökning som visar på att 63 procent av de tillfrågade cheferna anser att 
portfolio är den viktigaste delen vid rekrytering. Undersökningen som framgår i denna studie 
visar på samma sak.  
 
Samtliga företag som intervjuades tyckte att en webbaserad portfolio har fördelar i jämförelse 
med en fysisk. Vid enkätundersökningen framkom det att 93,3 procent (se figur 3) tycker att 
det är en fördel att använda en webbaserad portfolio. Detta stämmer överens med den 
framtagna teorin där Rose Myers (2014) menar att den webbaserade portfolion har flera 
fördelar. 
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Både de arbetssökande och arbetsgivarna var eniga i frågan angående att portfolion ska vara 
responsiv. Samtliga företag tyckte att portfolion bör vara responsiv. I enkätundersökningen 
svarade 86,4 procent (se figur 14) att de tycker det är jätteviktigt att portfolion är responsiv. 
En tydlig likhet i svaren från de olika parterna. I teoretisk bakgrund beskriver även Nielsen & 
Budiu (2013) att det viktigt med responsiva webbplatser. 

Bilder i portfolion 

Vid intervjuerna svarade samtliga företag att det är viktigt att presentera projekt med bilder. 
Fyra av företagen tyckte även att det kan vara bra med en bild på portfolioinnehavaren. Vid 
enkätundersökningen svarade 76,3 procent att det är jätteviktigt att presentera projekt med 
bilder (se figur 11). Detta stämmer väl överens med vad arbetsgivarna svarade. Nästan hälften 
(se figur 6) ansåg att det är viktigt att visa upp en bild på sig själv i portfolion. 23,7 procent 
tyckte inte det är viktigt, vilket gör att fördelningen liknar svaren från arbetsgivarna. 
 
Med tanke på de likheter som syns i både arbetssökandes och arbetsgivarnas svar så är det 
viktigt att förstå hur bilder bör användas. I teoretiskt ramverk beskriver Marshall & Meachem 
(2010) bilders påverkan. De menar bland annat att bilder fungerar som ett bra understöd till 
text. Bilder är även informativa och ofta ett första sätt att kommunicera för att på så sätt 
kunna berätta en historia. Med andra ord är bilder mer lämpade när ett genomfört arbete ska 
presenteras. 

Texter i portfolion 

När det gäller texter i den webbaserade portfolion svarade samtliga företag att det är viktigt 
att presentera projekt med text. Studenternas svar på enkätundersökningen (se figur 12) 
skiljde sig något från företagen, då hela 22 procent inte ansåg att det är viktigt. Majoriteten 
(59,3 %) tyckte dock att det är viktigt. I frågan kring hur viktigt det är för 
portfolioinnehavaren att beskriva sig själva med en text, så tyckte samtliga företag att det är 
viktigt. Uppfattningen hos de arbetssökande var den samma, där 42,4 procent tyckte det är 
viktigt och 40,7 procent ansåg det vara jätteviktigt (se figur 5). 
 
Sammanfattningsvis syns tydliga likheter i studenternas och företagens uppfattningar 
gällande texter i portfolion. För att utforma texter på rätt sätt så beskriver Hansen (2004) att 
de besökare som möts av en varm och ärlig text blir mer lojala. En av de punkter Hansen 
(2004) presenterar handlar om att texterna ska reflektera sidans profil och positionering. 
Enligt Bergström (2016) så är även ett kortare och mer informativt språk bra, då text på 
Internet tar 25 procent längre tid att läsa. 

Projekt/genomförda arbeten i portfolion 

Både företagen och de arbetssökande var överens om att syftet med den webbaserade 
portfolion är att presentera och visa upp projekt (se figur 8). Gällande frågan kring hur 
skolprojekt värderas i jämförelse med skarpa projekt fanns dock vissa skillnader. 67,8 procent 
av studenterna (se figur 9) svarade att de tycker att skolprojekt kan presenteras i en portfolio. 
I frågan om hur skolprojekt värderas blev svarsfördelningen väldigt jämn (se figur 10). Med 
hjälp av skalan går det att se att mer än hälften (55,9 %) av de svarande inte tror att 
skolprojekt värderas särskilt högt. 3,4 procent tror att skolprojekt värderas lika högt som 
skarpa projekt, medan resterande del av de svarande tror att skolprojekt värderas något lägre. 
 
Vid besöksintervjuerna svarade 3 av 6 företag att de tycker skarpa projekt väger mer än 
skolprojekt. Alla företag svarade dock att det inte finns några nackdelar med att presentera 
andra projekt, och 5 av 6 tyckte det absolut viktigaste är att portfolioinnehavaren ska vara 
stolt över det som presenteras. 
 
I frågan kring olika projekts-typer syns vissa skillnader mellan de arbetssökande och de 
intervjuade företagen. Tydligast är att arbetssökande ser större nackdelar med skolprojekt än 
vad företagen gör. I teoretiskt ramverk beskriver Werner Runebjörk (2004) att det är viktigt 
att spegla sig själv i sitt personliga varumärke. Enligt Taylor (2010) är syftet med en portfolio 
att visa de färdigheter och kunskaper som en person besitter. Med detta i åtanke så bör 
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arbetssökande fokusera på att presentera projekt som de är stolta över och som befinner sig 
inom de områden som de vill jobba med. Vilken typ av projekt det är spelar mindre roll, även 
om skarpa projekt kan väga tyngre. 
 
Under besöksintervjuerna svarade 3 av 6 intervjuobjekt att de tycker att portfolion ska 
innehålla 8-10 projekt. Ett företag tyckte att det kan räcka med ett om det är tillräckligt bra, 
medan de resterande två företagen tyckte att minst 4-5 projekt ska presenteras. I 
enkätundersökningen med studenterna skiljde sig svaren något (se figur 13). 45,8 procent 
svarade att de tycker 5-6 projekt bör presenteras. 32,2 procent svarade 7-8 projekt. Den sista 
stora svarsgruppen svarade 9-10 projekt (10,2 %). 
 
Det framgår tydligt att det finns en viss skillnad i svaren. Vi anser att studenter bör presentera 
något fler projekt än vad de tror. De tre företag som svarade 8-10 projekt motiverade svaret 
med att det är svårt att bedöma portfolioinnehavarens kompetens om det presenteras färre 
antal projekt. 
 
I teoretiskt ramverk beskriver Taylor (2010) att syftet med portfolion är att visa upp de 
färdigheter och kunskaper som portfolioinnehavaren besitter. Därför bör 
portfolioinnehavaren anpassa mängden projekt så att det blir tydligt att hen behärskar det 
som presenteras. 

Framställning i portfolion 

Gällande hur portfolioinnehavaren bör framställa sig svarade samtliga företag att det är bra 
att presentera en bred kompetens. 3 av 6 ansåg även att det var viktigt att presentera sin spets 
och det man är bäst på. När en likvärdig fråga ställdes i enkätundersökningen (se figur 7) så 
svarade 47,5 procent att de tycker det är bäst att framställa sig som specialist inom ett eller få 
områden. 22 procent svarade att det är bäst att presentera bred kompetens. Av de 15,3 
procent som valde att skriva ett eget svar så var det mest frekventa svaret att 
portfolioinnehavaren främst ska presentera det som hen vill jobba med. 
 
I denna fråga syns en viss skillnad. Dock kunde enkätdeltagarna endast välja ett alternativ. 
Om de kunnat välja fler är det möjligt att fördelningen varit annorlunda. Det är dock tydligt 
att företagen efterfrågar en större bredd än vad arbetssökande tror. 
 
Werner Runebjörk (2004) menar att det är viktigt att spegla sig själv i det personliga 
varumärket. Det är bättre att visa upp en verklighetstrogen bild istället för en överdriven och 
falsk bild. Med detta i åtanke bör arbetssökande sträva efter att presentera en bred 
kompetens, samtidigt som de är ärliga och presenterar projekt som visar på vilken kompetens 
de verkligen besitter. 

5.3 Hur kan arbetssökande gå till väga vid utformningen av en 
webbaserad portfolio för att motsvara potentiella arbetsgivares 
förväntningar? 
Frågeställningen avsåg att ta reda på potentiella arbetsgivares förväntningar på en 
webbaserad portfolio, för att på så vis göra det möjligt för arbetssökande att uppfylla dessa. 
Därför var enbart empirin från intervjuerna med arbetsgivarna relevant för den tredje 
frågeställningen. Den insamlade empirin identifierade segment och faktorer som kunde bidra 
till att bevara frågeställningen. Dessa segment fördjupades sedan med hjälp av framtagen 
teori för att ge ett grundligt svar på frågeställningen. 
 
Empirin visade att syftet med den webbaserade portfolion är att presentera kompetens genom 
att visa upp tidigare projekt, vilket även stämmer bra in med Taylors (2010) beskrivning i 
teoretiskt ramverk. Med andra ord förväntar sig arbetsgivare att en portfolioinnehavare 
presenterar ett antal projekt. De intervjuade företagen var inte helt eniga kring antalet projekt 
som bör finnas med i en webbaserad portfolio. Hälften påstod att man behöver visa upp 8-10 
projekt för att påvisa sin kompetens. Två intervjuobjekt tyckte minst 5-6 projekt, medan den 
sista personen berättade att det kan räcka med ett projekt om det är tillräckligt bra. Därför är 
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det svårt att veta exakt hur många projekt som bör presenteras, då det antagligen beror på 
vem som är mottagare, men ingen påpekade att det finns någon maxgräns. I princip alla 
hävdade vikten av att presentera projekt som portfolioinnehavaren är stolt över och nöjd med. 
Istället för att lägga för stor vikt vid antalet projekt, borde portfolioinnehavaren istället välja 
ut de projekt som hen är mest nöjd med. 
 
Att presentera projekt med bilder ansåg samtliga intervjuobjekt vara en förutsättning. Det vill 
säga att en arbetssökande bör göra detta i sin webbaserade portfolio, för att motsvara 
arbetsgivarnas förväntningar. Arbetsgivarnas krav på bilder stöds i det teoretiska ramverket 
av Marshall & Meachem (2010). De menar att bilder kompletterar, och i vissa fall ersätter, text 
samt att bilder ibland kan vara det enda sättet att kommunicera. Att arbeta i branschen för 
grafiska formgivare och webbutvecklare handlar mycket om att producera material som ser 
tilltalande ut för kunden. Bilder på tidigare projekt blir därför en väsentlig del i portfolion 
eftersom utseende/design är svårt att beskriva i enbart text. 
 
Det framkom också att några företag förväntar sig högupplösta bilder för att kunna granska 
projekten i detalj, vilket portfolioinnehavaren bör ha i åtanke. Det skapar dock ett dilemma då 
det i det teoretiska ramverket framgår att det är viktigt att optimera bilder, för att 
webbplatsen ska ladda fortare och fungera bättre (Google, 2016). Med andra ord bör personen 
undvika att använda bilder som har allt för hög upplösning och därför tar onödigt mycket 
utrymme. Lösningen på dilemmat kan vara att leverera flera olika bildvarianter baserat på 
upplösning och bredd på skärm (Google, 2016). 
 
Samtliga företag svarade att de förväntar sig att den webbaserade portfolion innehåller 
beskrivningar av projekten som presenteras. De påpekade också att det är viktigt med en 
beskrivande text om portfolioinnehavaren. I det teoretiska ramverket framgår det att Hansen 
(2004) tycker att texterna bland annat ska vara ärliga och anpassade efter webbplatsens syfte. 
Detta för att skapa en lojal relation med besökarna. Därför bör portfolioinnehavaren lägga tid 
på att skriva genomtänkta och ärliga texter. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att 
webbtexter tar längre tid att läsa. Bergström (2016) menar att det tar runt 25 procent mer tid 
att läsa texter på skärmar än på papper. Med andra ord är det fördelaktigt om 
portfolioinnehavaren använder ett kort språk för att inte tappa besökarnas intresse. 
Användning av ingresser och faktarutor kan också underlätta läsningen för besökarna, det 
menar ISS (2016) vilket framgår i det teoretiska ramverket.  
 
Att språkbruket är korrekt och att texterna är välformulerade är en viktig faktor, som kan 
påverka en potentiell arbetsgivare. I teoretiskt ramverk beskrivs rekryteringsprocessen enligt 
Lindelöw Danielsson (2003). I andra fasen, sökprocessen, beskriver hon att arbetsgivaren 
bland annat kollar över språkbruk och formulering för att sedan avgöra om de vill gå vidare 
med den arbetssökande. Underförstått skulle det kunna innebära att “dålig text” i portfolion 
kan bidra till att man som arbetssökande inte tar sig vidare i rekryteringsprocessen.  
 
I teoretiskt ramverk förklaras begreppet “responsiva webbplatser” av Nielsen & Budiu (2013). 
De menar att det handlar om att en och samma webbplats ska optimeras för flera olika 
plattformar, till exempel mobil, surfplatta och dator. Den insamlade empirin visade att 
arbetsgivarna nästan alltid besöker en webbaserad portfolio när de sitter vid sin datorskärm. 
Rent teoretiskt innebär det att portfolion inte behöver vara responsiv, men de hävdar ändå att 
den bör vara responsiv. En förklaring till detta kan vara att det visar på att 
portfolioinnehavaren är medveten om vikten med responsiv design.  
 
En klar majoritet av de tillfrågade hävdade att en genomtänkt och personlig portfolio fångar 
deras uppmärksamhet. Detta stämmer överens med vad Werner Runebjörk (2004) beskriver 
som ett personligt varumärke. Ett personligt varumärke ska enligt henne vara en reflektion av 
personens identitet och det är viktigt att visa upp en sann bild av sig själv.
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6 Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet presentera utvecklad diskussion av studiens resultat. Här redovisas även 
begränsningar, implikationer, rekommendationer och slutsatser.  

6.1 Resultat 

6.1.1 Hur viktig anses en webbaserad portfolio vara i rekryteringsprocessen 
inom branschen för grafiska formgivare och webbutvecklare? 
Utifrån tidigare undersökningar och teorier tillsammans med svaren från besöksintervjuerna 
anser vi att det går att fastställa att portfolion är den absolut viktigaste delen vid anställning i 
branschen för grafiska formgivare och webbutvecklare.  
 
Genom svaren från intervjuerna gick det inte att särskilja den fysiska och webbaserade 
portfolion, men alla företag beskrev fördelar med den webbaserade versionen. Den gör det till 
exempel lättare för potentiella arbetsgivare att komma i kontakt med portfolioinnehavaren. 
Eftersom den är webbaserad är det också lätt att lägga till nya projekt och beskrivningar. Vill 
man skicka sin portfolio är det också en fördel, då det bara är en enkel webbadress som kan 
kopieras och skickas. En fysisk portfolio behöver du alltid leverera fysiskt, vilket både är 
svårare och oftast dyrare.  
 
Många av arbetsgivarna beskrev att de flesta av de ansökningar som de får innehåller en 
webbaserad portfolio. Däremot kan den fysiska portfolion vara ett bra komplement och till 
och med vara ett sätt att sticka ut, framför allt för de som vill arbeta med grafisk formgivning. 

6.1.2 Vilka skillnader och likheter finns det mellan arbetsgivares och 
arbetssökandes uppfattningar kring hur en webbaserad portfolio bör 
utformas? 
Vid jämförelsen av svaren från de två metoderna blev det tydligt att det fanns fler likheter än 
skillnader. I de allra flesta frågorna var båda parterna överens. 
 
De tydligaste likheterna i svaren var i frågan kring hur viktigt det är att portfolion är responsiv 
och i frågan om hur projekt ska presenteras. Båda parterna var överens om att portfolion i 
princip måste vara responsiv, trots att de flesta arbetsgivarna svarade att de tittar på 
portfolion vid en datorskärm. När det gäller presentation av projekt var båda parter överens 
om att beskrivande bilder och texter är väldigt viktiga. Vid intervjuerna framkom det att en 
tydlig beskrivning av vad personen gjort (om det är genomfört i grupp) samt vilka 
förutsättningar som fanns i projektet, är enormt viktigt. 
 
Den största skillnaden i svaren var i frågan om vilken typ av projekt som portfolioinnehavaren 
bör presentera samt i frågan om antalet projekt som bör presenteras. 
I frågan om vilken typ av projekt som ska presenteras var det tydligt att en majoritet av de 
arbetssökande tyckte att portfolioinnehavaren ska visa upp sin spetskompetens och cirka 5-8 
projekt i portfolion. De trodde även att skolprojekt är lågt värderade hos arbetsgivare.  
 
Under intervjuerna kom det fram att alla företag helst såg en bred kompetens, där de sökande 
även kan presentera en viss spets. De tyckte också att skarpa projekt väger tyngre än andra 
projekt, men såg inga nackdelar med att presentera skolprojekt. Viktigast av allt var att de 
arbetssökande ska vara ärliga och visa upp vad de verkligen kan. Gällande antal projekt så 
tyckte flertalet att det krävs åtminstone 8-10 projekt. Anledningen till detta är att ett lägre 
antal projekt inte garanterat visar att portfolioinnehavaren verkligen kan det som hen säger 
sig kunna. 
 
Sammanfattningsvis så gav jämförelsen ungefär de svar som vi hade förväntat oss.  
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6.1.3 Hur kan arbetssökande gå till väga vid utformningen av en webbaserad 
portfolio för att motsvara potentiella arbetsgivares förväntningar? 
Som arbetssökande i branschen för grafiska formgivare och webbutvecklare handlar en 
väldigt stor del om talang och känsla för design. Det handlar på så vis mycket om att visa upp 
tidigare projekt som genomförts på ett bra sätt. Det innebär ofta att det inte räcker med ett 
bra CV och personligt brev, utan man måste också bevisa att man har talang. Man måste ha en 
stark portfolio och uppenbarligen finns det stora fördelar med att ha den webbaserad. 
Problemet är att man förmodligen inte är ensam med att ha en webbaserad portfolio när man 
söker ett jobb i branschen. För att öka sina chanser att komma vidare i rekryteringsprocessen 
är det därför en fördel att kunna motsvara arbetsgivarens förväntningar. Det är trots allt 
arbetsgivaren som avgör om just du får jobbet eller ej. 
 
Under intervjuerna framkom det att det är bra att presentera projekt man är stolt över, alltså 
arbeten man själv är nöjd med och tycker är bra. Det är självklart bra om man kan presentera 
oändligt många bra projekt, men det verkar inte vara kvantiteten som avgör. Det är däremot 
bra om man kan uppvisa flertalet bra projekt för att övertala arbetsgivaren att man har talang 
och känsla. För att presentera projekt är det självklart en förutsättning att visa bilder, gärna i 
hög upplösning och gärna flera från samma projekt. Med det sagt bör man också ha i åtanke 
att högupplösta bilder kan påverka laddningstiden på webbplatsen, och på så vis upplevelsen. 
 
Något som kanske inte är lika självklart som bilder, är att arbetsgivare i branschen förväntar 
sig att portfolioinnehavaren har med beskrivande texter om projekten. Detta för att förklara 
förutsättningarna och motivera varför man gjorde vissa val i projektet. Låt säga att en 
potentiell arbetsgivare kollar in portfolion och anser att valet av typsnittet i ett projekt är 
dåligt. Då kan portfolioinnehavaren i beskrivningen understryka att det var uppdragsgivaren i 
projektet som var ytterst angelägen om just det typsnittet. Istället för att den potentiella 
arbetsgivaren tycker att man har genomfört ett dåligt arbete kan de istället tycka att man har 
lyssnat väl på kundens önskemål. Önskvärt är också att portfolioinnehavaren använder kort 
språk samt eventuellt ingresser och faktarutor för att göra texten lättläst. 
 
Arbetsgivarna förväntar sig en webbaserad portfolio som fungerar felfritt när de sitter framför 
datorskärmen, men de förväntar sig också att portfolioinnehavaren använder och behärskar 
responsiv webbdesign. En arbetssökande bör därför lägga störst fokus på att optimera 
portfolion för datorskärmar, men också se till att den är responsiv. Annars riskerar man att 
försämra upplevelsen för besökaren. 
 
För att sticka ut från mängden och ge ett bra intryck hos potentiella arbetsgivare bör man 
tänka igenom och planera sin webbaserade portfolio noggrant. Man bör i så fall sträva efter 
att spegla sin personlighet och sitt personliga varumärke i portfolio. Med andra ord sätta en 
unik prägel och undvika att använda någon typ av standardmall.  

6.2 Implikationer 
Resultatet och de slutsatser som studien leder fram till baseras på den empiri som tagits fram 
av metoderna. Båda metoderna utgår ifrån Jönköping, vilket på så sätt skapar ett specifikt 
urval baserat på en geografisk position. Om företag och arbetssökande från flera regioner 
hade deltagit hade det eventuellt kunnat leda till annorlunda svar. Det hade gjort det möjligt 
att uppnå ett mer generaliserbart resultat. 
 
De sex intervjuer som genomfördes med arbetsgivare i branschen skulle vara 
besöksintervjuer. En av intervjuerna kunde dock inte genomföras via besök, vilket gjorde att 
intervjufrågorna istället ställdes via mejl. Detta kan ha påverkat resultatet marginellt, men 
eftersom flera intervjuobjekt ofta var eniga så tror vi inte detta påverkade i någon större 
utsträckning. 
 
Syftet med studien var att ta reda på hur viktig den webbaserade portfolion är och hur den bör 
utformas för att öka chansen att få jobb i branschen. Eftersom undersökningen endast är 
gjord med företag som främst jobbar med grafisk design eller webbutveckling så går resultatet 
inte att generalisera för företag i andra branscher. Ofta har till exempel större företag egna 
avdelningar som jobbar med formgivning och webbutveckling.  
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6.3 Begränsningar 
De begränsningar som påverkat studien är främst den pressade tidsramen som arbetet har 
utförts under. Med sex intervjuer och en omfattande enkätundersökning har det gått mycket 
tid åt att sammanställa och samla in data. Även den geografiska utgångspunkten och 
förmågan att kunna undersöka olika städer har påverkat arbetet. Att till exempel kunna 
undersöka två olika skolor, en med inriktning på grafisk design och en på webbutveckling, 
hade varit intressant. Det hade även varit intressant att göra fler intervjuer med olika företag 
som inte enbart utgår från Jönköping.  
 
Studien avser endast till webbaserade portföljer. Under intervjuerna framkom det detaljer 
som hade gjort det intressant att studera helheten kring att söka jobb med portfolio. I studien 
låg fokus på just utformningen av den webbaserade portfolion. Det hade varit intressant att gå 
djupare på fler faktorer som påverkar vid anställning av grafiska formgivare och 
webbutvecklare.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
De slutsatser som kan dras från studien är att portfolion, oberoende om det är fysisk eller 
webbaserad, är en otroligt viktig del i rekryteringsprocessen. Vi anser att arbetssökande och 
arbetsgivare i branschen på många sätt har samma uppfattning kring hur en portfolio ska 
utformas. För att snabbt få en överblick över vad arbetssökande bör tänka på när de utformar 
en webbaserad portfolio valde vi att skapa några riktlinjer. Dessa återfinns i bilaga 1 där de 
viktigaste faktorerna som framtida arbetssökande bör tänka på listas. 
 
De rekommendationer vi vill ge till personer som vill genomföra liknande arbeten är att tidigt 
gå ut och ta kontakt med de företag som är intressanta att intervjua. Det är även viktigt att ha i 
åtanke att det tar lång tid att samla in och bearbeta data från metoderna. 

6.5 Vidare forskning 
Studien visar på hur viktig den webbaserade portfolion är vid arbetssökning. Den jämför även 
skillnader och likheter kring vad arbetssökande och arbetsgivare tycker är viktigt i en 
portfolio, samt olika faktorer som arbetssökande bör tänka på när de bygger en portfolio. Vid 
vidare forskning skulle det vara intressant att gå djupare in på detaljer i utformningen. Till 
exempel hur den webbaserade portfolion ska byggas från grunden. Även en observation vore 
intressant för att skapa en djupare förståelse kring uppfattningar om hur en portfolio bör 
utformas. Vid en observation skulle olika versioner och upplägg av en portfolio kunna 
presenteras baserat på teori. De som deltar i observationen kan sedan få rangordna de olika 
versionerna och motivera vad de tycker och varför. 
 
Utifrån de riktlinjer som togs fram i studien hade det varit intressant att bygga en webbaserad 
portfolio. Eftersom portfolion skulle baseras på studiens slutsatser och resultat skulle den 
kunna fungera som en mall för framtida arbetssökande. 
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Bilaga 1 
 

Att söka jobb med en webbaserad portfolio 
- riktlinjer för arbetssökande 
Att söka jobb inom grafisk formgivning eller webbutveckling kräver ofta att du visar upp 
tidigare genomförda projekt. Det är annars svårt för en potentiell arbetsgivare att avgöra om 
du passar för tjänsten och om din kompetens uppfyller deras krav. Enligt arbetsgivare är 
portfolion det absolut viktigaste i en rekryteringsprocess, ofta är den helt avgörande om en 
person blir anställd eller inte. För att göra portfolion lättillgänglig för arbetsgivare kan det 
vara en bra idé att ha den webbaserad. Dels är det enkelt för dig att marknadsföra den till flera 
olika arbetsgivare, när du söker jobb i branschen. Det finns också fördelar för mottagaren, 
alltså potentiella arbetsgivare. De kan till exempel enkelt spara webbadressen och smidigt 
komma åt portfolion oberoende av var de är. 
 
Den eventuella anställningen ligger i händerna hos arbetsgivaren och därför behöver du 
uppfylla de förväntningar som företagen har. Annars blir det svårare för dig att komma vidare 
i rekryteringsprocessen. Självklart har olika företag lite olika förväntningar, men för att 
komma en god bit på vägen har vi tagit fram några riktlinjer. Dessa riktlinjer baseras på en 
undersökning som har genomförts med flera olika företag i branschen för grafiska formgivare 
och webbutvecklare. 

• En	webbaserad	portfolio	handlar	om	att	visa	din	talang	och	kompetens.	Därför	är	det	en	
förutsättning	att	du	presenterar	tidigare	arbeten/projekt	som	du	har	genomfört.	

• Att	visa	bilder	på	dina	projekt	är	en	självklarhet,	gärna	flera	bilder	från	samma	uppdrag.	
Det	är	en	fördel	om	bilderna	är	i	hög	upplösning	så	att	en	potentiella	arbetsgivare	kan	
granska	projektet	noga.	Ha	dock	i	åtanke	att	portfolions	upplevelse	kan	försämras	om	till	
exempel	laddningstiden	är	dålig.	Detta	kan	bli	en	följd	om	du	använder	högupplösta	
bilder	som	tar	mycket	utrymme.	

• Det	är	viktigt	att	ha	med	en	beskrivande	text	om	varje	projekt	i	portfolion.	Detta	för	att	
arbetsgivarna	vill	förstå	förutsättningarna,	tanken	bakom	designen	och	liknande.		

• Fokusera	på	att	presentera	allt	som	du	är	nöjd	med,	ju	fler	bra	projekt	desto	bättre.	
Eftersträva	dock	att	ha	åtminstone	fler	än	5-6.		

• Om	du	inte	har	jättemånga	skarpa	projekt	går	det	jättebra	att	visa	upp	skolprojekt.	Om	
det	är	en	gruppuppgift	bör	du	dock	tänka	på	att	specifikt	beskriva	din	roll	i	gruppen.	Har	
du	skarpa	projekt	så	väger	de	dock	ofta	lite	tyngre	än	skoluppgifter.	

• Potentiella	arbetsgivare	vill	veta	mer	om	vem	du	är	som	person.	Därför	förväntar	de	sig	
att	portfolion	innehåller	en	beskrivning	om	just	detta.	Berätta	vem	du	är,	vad	du	vill	
uppnå	och	vad	du	tycker	om.	Undvik	enkla	stavfel	och	andra	grammatiska	fel	samt	
försök	hålla	det	relativt	kort	för	att	inte	trötta	ut	läsaren.	

• Se	till	att	den	webbaserade	portfolion	är	responsiv.	Potentiella	arbetsgivare	besöker	
troligtvis	portfolion	vid	en	datorskärm	men	de	förväntar	sig	att	den	fungerar	oavsett	
plattform.	

• Undvik	att	använda	någon	standardmall.	Se	till	att	din	portfolio	är	genomtänkt	och	visar	
din	personlighet.	


