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English title 
A study of design portfolios as a basis for professional assessment of student expertise 

 

Abstract 
Today it's necessary for creators to show a portfolio, because it’s important for the professional identity. 

That could be decisive if a person will be employed in an industry with high competition as in graphic 

design. 

 
The purpose of this study is to investigate how well design portfolios serve as a basis for graphic design. 

The survey also serves to investigate how expert designers evaluate portfolios and which aspects of the 

portfolio are being assessed. The focus of this study is aimed at newly graduated design students, who 

are looking for their first job in graphic design. To investigate this, semi-structured deep interviews have 

been conducted in combination with an online survey and mail interviews. This is to investigate which 

parts are mainly highlighted in the assessment of expertise. The investigation has recruited teachers in 

graphic design as well as persons acting in the field as respondents. 

 
The result is presented in the form of different themes, which proved to be a central part of the 

investigation. The themes are: The experience of the benefits with portfolios, limitations with portfolios 

as a basis and important qualities in a portfolio. The study showed that it's important to have criteria for 

assessing in creative works because it will facilitate the assessment. It also showed us that it is important 

to have a common thread through the portfolio and highlight their own expertise in a particular area. 

The study also showed that the portfolio should be updated after new jobs and experiences. The 

conclusion is, that it is hard to assess the portfolio because it is a subjective theme. 
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Sammanfattning 
Det är idag högst nödvändigt bland kreatörer att kunna visa upp en portfolio, då det är en viktig del av 

den professionella identiteten. En portfolio kan därför vara avgörande ifall en anställning kommer att 

ske eller inte. Detta i en bransch med sådan hård konkurrens som inom grafisk design. 

 
Syftet med studien som genomförts, är att undersöka hur väl design portfolios fungerar som underlag 

för en professionell bedömning av expertis inom grafisk design, samt vilka delar man tittar på vid 

bedömning av grafiska verk. Detta för att man som nyexaminerad design student med fördel skall kunna 

ta del av denna studie, för att lära sig vilka delar som är viktiga att tänka på vid utformningen av en 

design portfolio. Fokusen för studien är därför nyexaminerade designstudenter som skall ut i arbetslivet. 

För att undersöka detta har semistrukturerade djupintervjuer genomförts i kombination med en 

enkätundersökning och mailintervjuer. Undersökningen som gjorts har genomförts med lärare inom 

grafisk design, samt personer som arbetar inom- eller på något sätt är verksamma inom området. 

 
Resultatet presenteras i form av olika teman, som visat sig vara en central del vid undersökningen. Dessa 

är: upplevelsen av nyttan med portfolios, brister/begränsningar med portfolios som underlag samt 

viktiga kvaliteter i en portfolio. Som rekommendation kan studien presentera följande resultat: att 

kriterier vid bedömning av kreativa arbeten är en viktig del som underlättar bedömningen, att det är 

viktigt att ha en röd tråd i portfolion och att lyfta fram sin egen expertis inom ett visst område. Det är 

även viktigt att portfolion hela tiden uppdateras och anpassas utifrån nya kompetenser och erfarenheter, 

samt att portfolios är svåra att utvärdera då det är ett subjektivt ämne. 

 

Nyckelord 
bedömning, design portfolio, grafisk design, expertis 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Sida 4 av 58 
 
 

Förord 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Martin Jonsson, lektor vid institutionen för naturvetenskap, 

miljö och teknik, för all hjälp när vi behövt en axel att luta oss mot. Vi vill tacka flera lärare från 

Södertörns Högskola inom ämnet naturvetenskap, miljö och teknik för att ni tagit er tiden att svara på 

våra intervjuer. Vi vill även tacka er lärare som inte hade tid, men som hänvisade oss vidare. Vi vill visa 

stor uppskattning till de respondenter som tog sig tid att svara på vår enkät och som bidragit till denna 

studie, ett extra tack till de personer som ställde upp på en mailintervju utöver enkäten.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 5 av 58 
 
 

Innehållsförteckning 
1.Introduktion 7 

1.1 Syfte och forskningsfråga 8 

2. Bakgrund 9 
2.1 Tidigare forskning 9 
2.2 Bedömningsprocesser 10 

2.2.1 Semiotisk analys 10 
2.2.2 Autentisk bedömning 11 
2.2.3 Utvärdering/test 12 
2.2.4 SWOT-analys 12 

2.3. Kvalitetskriterier 13 
2.3.1 Formgivningsprinciper 14 
2.3.2 Färg 15 
2.3.3 Typografi 15 

3. Metod 16 
3.1 Semistrukturerade intervjuer med expertbedömare - lärare och marknadschef 16 
3.2 Enkätstudie 16 
3.3 Mailintervju 17 
3.4 Provokation 17 
3.5 Databehandling 18 
3.6 Metodkritik 18 

4. Resultat 20 
4.1 Muntlig intervju med lärare 20 

4.1.1 Muntlig intervju med Software företaget 21 
4.2 Enkätstudie 22 
4.3 Mailintervju 23 
4.4 Sammanfattning av resultat 24 

4.4.1 Upplevelsen av nyttan med portfolios 24 
4.4.2 Brister/begränsningar med portfolios som underlag 25 
4.4.3 Viktiga kvaliteter i en portfolio 25 

5. Diskussion 27 
5.1 SWOT-analys 27 
5.2 Kvalitetskriterier 27 
5.3 Formgivningsprinciper 28 
5.4 Semiotisk analys 29 
5.5 Reflektion 30 

6. Slutsats 31 
6.1 Vilka aspekter tittar expertbedömare på vid bedömning av portfolios? Vilka aspekter 
lyfts fram som särskilt viktiga? 31 
6.2 Vilka styrkor och svagheter har en design portfolio som underlag för bedömning av expertis? 32 

6.2.1 Styrkor 32 
6.2.2 Svagheter 32 

6.3 Hur fungerar design portfolios som underlag för bedömning av nyexaminerade 
studenters kunskaper inom grafisk design? 32 

7. Litteraturförteckning 34 

8. Bilagor 37 
8.1 Bilaga 1–Design portfolio 37 



Sida 6 av 58 
 
 

8.2 Bilaga 2–Bokomslag 45 
8.3 Bilaga 3–Intervjufrågor 47 
8.4 Bilaga 4–Enkät 49 
8.5 Bilaga 5–Mailintervjuer med svar 54 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 7 av 58 
 
 

1.Introduktion 
“As a creative professional you live and die by the quality of your design portfolio. It sums you and your 

work up and is the first port of call for anyone looking to hire or commission you”.  (O'Neill 2017). 

 
Så lyder ett citat av Luke O'Neill ur Creative Bloq (2017). Att vikten av att ha genomarbetade 

ansökningshandlingar i form av exempelvis en bra portfolio, är en viktig förutsättning för att 

arbetssökandet inom kreativa yrken ska leda till en anställning. 

 
Sacoförbundets rapport (2013) tyder på att nyexaminerade arbetssökande inom grafisk design och 

kommunikation kommer få ökad konkurrens. Idag finns det lite vetenskapliga publikationer kring 

ämnet. Trots detta förväntas en stor del av arbetsmarknaden, att arbetssökande inom grafisk design ska 

inneha en portfolio att visa upp. 

  
Den höga konkurrensen leder till att nyexaminerade blir de som drabbas hårdast, då det blir svårt för 

dem att få en första anställning. Detta gör att det blir mycket viktigt för en nyexaminerad arbetssökande 

i en bransch som grafisk design, att utmärka sig och visa upp sin talang redan vid första anblick 

(Sacoförbundet, 2013). “Recruitment includes those practices and activities carried on by the 

organization with the primary purpose of identifying and attracting potential employees” (Breaugh & 

Starke 2000, s.407). Citatet vill visa på att företag vidtar vissa åtgärder i syfte att identifiera potentiella 

arbetstagare för ett visst arbete. Men hur kan man som arbetsgivare veta att dessa potentiella arbetstagare 

faktiskt kan utföra ett bra arbete? Det krävs att man tar hänsyn till att man bör rekrytera personer som 

tros besitta denna kompetens för att bli framgångsrika i sina arbeten. För att rekrytera dessa personer 

måste företagen kunna bedöma vilka kompetenser de arbetssökande har (Breaugh & Starke, 2000). Att 

rekrytering är en strategisk möjlighet som en förutsättning för att företaget ska kunna utvecklas på 

marknaden, vilket bidrar till att öka organisationens konkurrenskraft. Men rekryteringsprocessen är 

också betydelsefull för den arbetssökande. För dessa nyexaminerade studenter som skall söka jobb, är 

det dock viktigare att kompetensen bedöms på ett rättvist och korrekt sätt (Bolander, 2002). 

 
Uppsatsen inleds med en bakgrund som sammanfattar hur användandet av portfolios ser ut idag, samt 

dess vikt och påverkan på dagens arbetsmarknad inom branschen för olika typer av kreatörer.  Därefter 

presenteras metoden som använts för undersökningen, samt det resultat som framkommit från intervjuer, 

enkäter och litteratur. Slutligen presenteras slutsatser utifrån de insikter som framkommit under denna 

undersökning.   
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1.1 Syfte och forskningsfråga 

Vår målsättning med studien är att undersöka hur väl design portfolios egentligen fungerar som underlag 

för bedömning av expertis, inom området grafisk design. För att avgränsa undersökningen görs studien 

utifrån nyexaminerade designstudenters perspektiv. Detta arbete syftar till att besvara följande 

övergripande huvudfråga: 

 
• Hur fungerar design portfolios som underlag för bedömning av nyexaminerade studenters 

kunskaper inom grafisk design? 

 
Studien är avgränsad till användning av portfolios inom grafisk formgivning med fokus på grafiska 

designers. Bedömning av expertis genom portfolios sker ofta i samband med rekryteringsprocesser. 

Liknande bedömningar av expertis görs också av bland annat lärare i grafisk design. För att besvara 

frågan kommer vi att använda oss av kvalitativ datainsamling i form av olika djupintervjuer, enkäter och 

mailintervjuer. Utifrån forskningsfrågan finns även några underfrågor som kommer att undersökas: 

 
• Vilka aspekter tittar expertbedömare på vid bedömning av portfolios? Vilka aspekter lyfts fram 

som särskilt viktiga? 

• Vilka styrkor och svagheter har en design portfolio som underlag för bedömning av expertis? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt tar vi upp tidigare forskning som kan kopplas till vår studie, med fokus främst på olika 

bedömningsalternativ vid grafisk design. För att sedan ta upp vilka formgivningsprinciper man bör 

förhålla sig till, såsom färg och typsnitt.  

2.1 Tidigare forskning 
Enligt Nationalencyklopedin (u.å) är en portfolio en mapp med arbeten eller arbetsprover. Portfolion 

beskrivs även av Volk och Currier (2010) som ett sätt att visa upp identitet, personliga färdigheter och 

kunskapsnivåer. Traditionellt har enbart konstnärer, modeller och modeskapare använt sig av portfolion 

för att visa upp sin expertis, men numera används portfolios även i många andra branscher (Collin, 

2011). Den analoga portfolion som kan bestå av till exempel en bok med bilder, eller en portfölj med 

alster, har tidigare använts av många kreatörer. Dessa typer av portfolios har med tiden allt mer 

utvecklats från att vara analoga till digitala (Heinrich et.al 2007). Design portfolion introducerades under 

90-talet och har sedan dess ökat i användning både inom utbildning och arbete. Den kan idag bestå av 

exempelvis en hemsida eller PDF. Heinrich et.al (2007) menar dock att konceptet för portfolion som 

den ofta ser ut i dag, fortfarande har samma syfte och är i stort sett densamma som den analoga 

ursprungsversionen. Det finns fördelar med det digitala formatet då det blir mycket mer lättillgängligt 

för arbetsgivare. Genom att kunna visa upp en portfolio som komplement till CV och personligt brev, 

kan man förmedla ett mer trovärdigt intryck till arbetsgivaren än de som enbart förlitar sig på ett CV 

eller en meritförteckning (Kimeldorf 1996). Detta eftersom portfolion visuellt kan förmedla vissa 

kunskaper och förmågor som annars är svåra att enbart beskriva med ord. Den kan idag även användas 

av företag för att marknadsföra sig själva och visa upp tidigare arbeten som gjorts (Brammer 2007). 

 
Dahlbom och Mathiassen (1993) menar på att man behöver definiera kvalitet för att kunna jämföra samt 

bedöma olika produkter och syftar då på artefakter. Vid bedömning av artefakter utgår man ifrån 

funktionalitet, utseende samt vad den symboliserar. Enligt Dahlbom och Mathiassen (1993) utvärderas 

detta på bästa sätt genom mått eller omdömen från användare med erfarenhet. De är dock tydliga med 

att utan någon utvärderingsmetod kan omdömena bli subjektiva. Detta är något som gäller inom all typ 

av bedömning inom design, inte minst inom undervisning. Där problem kring bedömning av elevers 

designarbeten görs precis som portfolios vid en eventuell rekrytering. Detta är något som 

designfakulteten KTH (u.å) diskuterar, att kvalitéer inom design är ett svårbedömt område och att dagens 

bedömnings riktlinjer på högskolan saknar kriterier för att minska subjektiviteten vid bedömning. Samt 

att den stora utmaningen för lärare är att bedöma studentarbeten när studentens kunskaper ligger utanför 

läroplanens lärandemål, men ändå uppnår hög nivå. Chan (2012) anser att samma problem finns vid en 

arbetsansökan, att begreppet lärande är ett diffust begrepp som inte är den andra lik samt att det är en 
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ständig process. Därför är det svårt att presentera vad man lärt sig, då det inte alltid går att sätta ord på 

vad det är. Lärdom är inte heller alltid något man är medveten om själv, men om man reflekterar över 

sitt egna lärande kan den personliga utvecklingen öka. För att sedan vid utformningen av portfolion lyfta 

fram det som gör personen unik (Chan 2012).  

 

2.2 Bedömningsprocesser 
Det finns inga fasta tydliga riktlinjer för bedömning av grafisk formgivning generellt. Avsnittet nedan 

tar upp olika metoder och processer för analys. Det går att bedöma utifrån bildspråket på verket 

(Semiotisk analys), vad designers tanke bakom verket är och hur det uppfattas. Ett bedömningsalternativ 

som används på designskolor är autentisk bedömning, som har visat sig vara ett effektivt bedömningssätt 

för att involvera studenter i verkliga arbetsprojekt. Detta förklaras mer ingående i avsnitt 2.1.2 Autentisk 

bedömning. Det går även att utvärdera ett grafiskt arbete som en prototyp med slutanvändaren och 

därmed utvärdera funktionaliteten, samt kunna inkludera flera perspektiv. För att kunna granska sig själv 

tar Myers (2014) upp SWOT-analys, som en metod att ta fram sina styrkor och svagheter vid design. 

Vidare förklaras SWOT-analys i avsnitt 2.1.4. 

2.2.1 Semiotisk analys 

Att lära sig bildspråk är en viktig del för en grafisk designer och det är även en viktig del vid utformning 

av portfolio då man vill att portfolion ska läsas av på rätt sätt av mottagaren. Semiotiken är läran om hur 

vi tolkar tecken och detta går att använda vid analys av bilden. Vid en semiotisk analys av bilder så 

använder man begreppen plastiska skiktet och ikoniska skiktet. Plastiska skiktet är när man analyserar 

verkets form och färg och är ett begrepp som är baserat på vår kultur (Linneuniversitetet, u.å). Till 

exempel en artefakts färg och form kan vara mjuk och pastellig, då associerar vi i Nordeuropa det med 

barn eller kvinnor, men i andra delar av världen kan det betyda något annat. Ikoniska skiktet handlar 

mer om, exakt vad vi ser på bilden och samspelet mellan elementen på bilden, som skapar en 

övergripande tolkning (Linneuniversitetet, u.å). 

 
Det som gör att åsikterna går isär gällande portfolions utformning, är begreppen denotation, konnotation 

och privata associationer (Listén, u.å). Detta betyder att om samma personer tittar på ett och samma 

verk, kommer inte personerna att uppleva samma sak. Denotation är bildens grundbetydelse exempelvis 

en portfolio. Portfolion har bilder, beskrivande text och möjligtvis någon form av design. Detta kommer 

alla vara överens om som tittar på en portfolio. Konnotation är associationer som uppstår när man 

studerar en bild, bildens bibetydelse (Listén, u.å). Om man utformar en portfolio och använder sig av 

rosa färger och har slarvigt presenterat ett fåtal arbeten från sin skolgång, kan konnotationen vara att 

portfolion associeras med en kvinnlig student eller nyutexaminerad grafisk designer. Bibetydelsen av 

bilder är gemensam för grupper med samma värderingar, exempelvis kopplar många i Sverige färgen 
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rosa till kvinnligt, medan man i andra delar av världen kopplar denna färg till något helt annat 

(Bergström 2015, s.208). Om portfolion skulle visa upp fotografier där man skulle känna igen 

personerna på bilderna, analyserar man utifrån privata associationer. Dessa associationer är man ensam 

om och detta bör finnas i åtanke vid bedömning av grafiska verk och portfolios (Listén, u.å). Detta 

innebär att om en person visar upp en portfolio där rekryterarens dotter är med på en bild, kommer 

troligtvis rekryteraren tycka att designern är en bra designer. 

2.2.2 Autentisk bedömning 

Man kan bedöma design och grafisk form från en mängd olika perspektiv. Ellmers, Foley & Bennett 

(2008) diskuterar autentisk bedömning som ett effektivt bedömningsalternativ bland olika konst och 

designutbildningar. Detta går ut på att involvera studenter i verkliga arbetsprojekt. Ellmers et.al (2008) 

menar att med autentisk bedömning kan man erbjuda eleven en mer verklig insikt i olika problem och 

utmaningar. Dem diskuterar vikten av att involvera autentiska bedömningar som skall vara pedagogiska, 

relevanta och omfattande. Vidare tar Ellmers et.al (2008) upp ett förslag av McCormack och Taylor 

(2004, 1) “how to ensure this authentic assessment practice is effective in meeting the needs of the 

student, the teacher, the university and the profession”. Detta citat handlar om vikten av att skapa 

kontakt mellan studenternas projekt och verkliga projekt som uppfyller det verkliga arbetslivets 

förväntningar. Detta är även något som är viktigt vid skapandet av en design portfolio, där verkliga 

projekt bör lyftas fram som då visar på att verklig kunskap finns inom området och inte enbart består av 

skolprojekt. Genom att involvera externa granskare av studenternas arbete, kan man få ett mer 

professionellt perspektiv på studenternas arbete. Det finns även vissa krav som säger att resurser och 

färdigheter skall identifieras som krav på uppnått önskat resultat (Ellmers et.al 2008). 

 
Även Giloi och Du Toit (2013) lyfter fram vikten av autentisk bedömning inom grafiska 

designutbildningar, där de betonar tillämpningar av uppgifter i verkliga sammanhang. “In some cases 

service learning modules involve groups of students working on projects for real clients. This approach 

has been seen to be more student-centred and has less emphasis on purely developing skills, but 

encourages the development of the person” (Giloi och Du Toit 2013, s.19).   

 
Genom att involvera autentiska bedömningar ges även lärare möjlighet till att triangulera bedömning av 

lärande genom feedback från kund, student och kollegor, men även sina egna iakttagelser. Giloi och Du 

Toit (2013) menar på att autentisk bedömning ger lärare möjlighet att efterlikna den typ av arbete och 

erfarenhet som eleverna kommer att stöta på i sina framtida karriärer. I bloggen What the Industry 

Expects of Graduates (Kern 2006) diskuteras ett dokumenterat projekt, där Valencia Community 

College genomför en online undersökning för att identifiera vilken kompetens arbetsmarknaden 

förväntar sig av nyexaminerade grafiska designers. Eleverna har sedan fått göra en egen bedömning av 



Sida 12 av 58 
 
 

sina egna färdigheter. Detta för att kunna jämföra och agera mot industrins förväntningar. Kern (2006) 

tyder på att det mest viktiga är att eleverna lär sig och förstår hur viktiga dessa kunskaper är för 

arbetsgivare, vilket skall göra eleverna medvetna om hur deras utbildning kan jämföras med branschens 

förväntningar. Avslutningsvis beskrivs bedömning inom kreativa ämnen som ett område som drar åt lite 

olika riktningar. Detta beroende på vem man frågar, även om majoriteten letar efter ett transparent, 

begripligt, exakt och kostnadseffektivt utvärderingssystem som kan stödja inlärning. Designakademiker 

letar efter ett system som kan uppmuntra kreativitet och kompetensutveckling, samt säkerställa hög 

standard och goda resultat (Giloi och Du Toit, 2013). 

2.2.3 Utvärdering/test 

Om man ser portfolion utifrån ett designperspektiv, bör man utvärdera och testa sitt verk. Precis som 

andra designuppdrag och prototyper bör man få feedback i ett så tidigt skede som möjligt, detta med 

testpersoner som är representativa för “slutanvändaren”. Portfolios gjorda som en hemsida bör testas i 

flera webbläsare och på olika datorer och plattformar. Oavsett hur man presenterar portfolion bör den 

testas på flera personer, för att få flera perspektiv. Fokuset bör ligga på om typsnittet fungerar i 

sammanhanget och om eventuella länkar fungerar, samt om bilderna har bästa möjliga upplösning och 

hemsidans laddningshastighet (Baron, 2010, s.281-282). 

2.2.4 SWOT-analys 

SWOT-analys som står för "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats" innebär att 

bedöma en individs kunskaper och expertis genom design portfolios kan vara en utmaning. Detta då 

kvalité ur ett designperspektiv kan vara svårdefinierat och subjektivt. Det finns flera tillvägagångssätt 

att bedöma design, men hur bedömer man en persons expertis, med vilka metoder? Myers (2014) tar 

upp bedömning ur individens perspektiv i sin bok The Graphic Designer's Guide to Portfolio Design 

(2014), samt hur man bör analysera sig själv. Genom att göra en självgranskning innan man söker ett 

arbete eller skapar en portfolio, blir man medveten om vad man bör höja fram, samt vad man kan dölja. 

För att hitta sin egen expertis och sina svagheter kan en SWOT-analys genomföras. Med detta menas 

att granska styrkor, svagheter och möjligheter för att kunna värdera dessa. Förutom analysen kan man 

även ställa sig själv frågan: “How do I compare with the competition?” (Myers, 2014, s.24). 

 
Myers (2014) anser att det är en skillnad på verksamma designers och studenters portfolio. Detta då 

studenters portfolio visar en verklighet, troligtvis arbeten mest från skolan där det kan vara mycket olika 

uppgifter. Vid utformning av en students portfolio bör därför studenten analysera sig själv och få fram: 

Vad är min expertis? Vad vill jag visa att jag kan? Och därmed utesluta uppgifter som inte är relaterat 

till arbetet man söker (Myers 2014, s.5). En student bör även vara tydlig med sin roll i eventuella 

grupparbeten som gjorts, att det blir tydligt vad eleven faktiskt har gjort i arbetet. En verksam designer 
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bör istället fokusera på att visa färdigheter och vad man har lärt sig genom tidigare arbeten och vilken 

roll man tidigare har haft. Den största skillnaden är dock att en verksam designer får enligt Myers (2014, 

s.4) även visa upp misslyckade projekt. Så länge designern har arbetat åt en klient är det en erfarenhet 

att visa upp. 

2.3. Kvalitetskriterier 

Lindström (2007) diskuterar problematiken kring att bedöma kreativa arbeten då dessa har ett antal 

dimensioner som är svåra att mäta objektivt och att det inte går att mäta “skönheten” och andra liknande 

egenskaper i den färdiga produkten. Vad som kan göras för att underlätta detta, är att använda sig av 

olika kriterier för att bedöma dessa olika egenskaper (Lindström 2007). Ett exempel på dessa kriterier 

är mål som är formulerade i nationella läroplaner, på kvaliteter som uppskattas i konstvärlden och på 

forskning kring kreativitetsprocessen. De olika kriterierna som Lindström tar upp är: tre krav gällande 

den färdiga produkten och fyra krav som handlar om själva arbetsprocessen, samt en övergripande 

bedömning där läraren tar hänsyn till vilken grad studenten uppnår dessa prestationsnivåer i stigande 

skala, från nybörjare till expert (Lindström 2007). 

 
Produktkriterierna är:  

1. Synlighetavsikten med bilden eller bilderna (studentens visuella arbete kommunicerar vad han 

eller hon komposition (studenten uppnår önskade effekter med hjälp av visuella element och 

principer) 

2. Hantverk (studentens material och teknik). 

 
Kriterier för arbetsprocessen:  

1. Utredningsarbete (studenten arbetar kring problem i flera olika arbeten eller experiment) 

2. Uppfinningsrikedom (eleven sätter upp problem, söker nya lösningar, är villig att ta risker) 

3. Förmågan att använda modeller (studenten söker aktivt modeller) 

4. Kapacitet för själv bedömning (studenten kan beskriva och reflektera över olika kvaliteter i sitt 

eget arbete) 

 
De sju kriterierna beskriver det kreativa sinnet och de fyra prestationsnivåerna för var och en av dessa 

kriterier (Lindström, 2007). Lindström (2007) drar slutsatsen att utifrån undersökningen som gjorts var 

lärarna inom konst och de utomstående som var med i bedömandet, överens om att det finns två viktiga 

kategorier inom kreativitet i visuell konst som man måste ta ställning till när man utvärderar 

studentarbeten inom design. Dessa är elevernas visuella resultat (det som nämnts tidigare i texten som 

produktkriterier) och deras syn på arbete (processkriterier), där den ena betonar elevernas färdigheter i 

användningen av element och designprinciper, såsom färg, form och komposition och den andra är 
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baserad på användningen av material och teknik. Detta utifrån en jämförelse mellan nästan 3100 

personer där 78 % var överens. Lindström (2007) påpekar att resultatet av studien därmed motsäger 

teorin om att processkriterierna egentligen skall vara svåra eller omöjliga att bedöma. 

2.3.1 Formgivningsprinciper 

Hur en portfolio skall utformas råder det olika åsikter om. Bergström (2015) anser att ord och bild inte 

hör ihop, att texten blir som bildens mun och därmed talar med mottagaren istället för bilden. Detta kan 

vara centralt för en fotograf, då texten kan förstöra bilderna man försöker visa upp. Bergström (2015) 

menar att text och bild säger olika saker och att en bra bild inte ska behöva förklaras i text. Detta bör 

man ha i åtanke vid skapande av en portfolio, då uppslag med fotografi kräver mindre text, samt att sidor 

med erfarenheter inte kräver lika mycket bilder. Luu (2014) tycker att det viktigaste är att portfolion ska 

ha en diskret design som är lättnavigerad, personligheten bakom portfolion får sedan presenteras i 

intervjun. O`Neill (2017) senaste guide till utformning av portfolio anser att vissa verk i portfolion bör 

tala för sig själva utan text, men samtidigt presentera något som får mottagaren att vilja se mer. Giloi 

och Du Toit (2013) skriver i sin text Current Approaches to the Assessment of Graphic Design in a 

Higher Education Context att ett vanligt misstag studenterna gör i sin portfolio, är att inte förklara sina 

verk tillräckligt och syftar då på att tankarna bakom de olika projekten som studenten visar, inte är 

tydligt förklarade och därmed framgår heller inga lärdomar (Giloi & Du Toit, 2013). 

 
Myers (2014) anser att följande punkter bör vara med i en portfolio: Sammanfattning av kvalifikationer, 

objekt, anställningshistorik, designfilosofi, arbetsprocesser och ett galleri av arbeten. Utöver portfolion 

bör även följande punkter: Utbildning, priser, referenser och referensens rekommendationer och 

kontaktuppgifter. Utformas portfolion som en hemsida bör allt detta vara med, men gör man en PDF, 

kan vissa av punkterna finnas i CV:t istället (Myers, 2014, s.131). Baron (2010) anser i sin bok 

Designing a digital portfolio att man bör vara försiktig med variation av innehåll i sin portfolio, då det 

kan visa att man inte hittat sitt expertområde än. Design och stil är något som för vissa är väldigt 

betydande i en portfolio, medan för andra kan det vara ett störande moment. Hon anser även att man bör 

visa arbetsprocesserna på verken man visar upp i sin portfolio. Om man inte gör det kan det verka 

anmärkningsvärt (Baron, 2010, s.31-32). 

 
Grundläggande kunskaper inom grafisk design är att förhålla sig till olika designprinciper. Bergström 

(2015) anser att det finns fyra designprinciper som han nämner i sin bok Effektiv Visuell Kommunikation, 

Kontrast, Balans, Linje, Rytm. Kontrast innebär att arbeta med färg, styrka, form och storlek för att 

fånga ögats intresse (Bergström, 2015, s.232). Kontrasten behövs för att väcka uppmärksamhet hos 

mottagaren och används såväl i bokstävers anatomi som i hierarkin mellan rubrik och brödtext (Ambrose 

& Harris, 2011, s.128). Balans innebär att man aktivt har tagit ett designval för att skapa harmoni i 

bilden, till exempel att man väljer att placera ett visst innehåll på en plats. För att ett verk ska kännas 
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genomtänkt och ha en röd tråd bör linjering användas, det vill säga att vissa alster sitter på samma plats 

genom hela verket. För att veta att de sitter på samma plats, bör man använda sig av ett gridsystem 

(Bergström, 2015, s.234). Reglerna för rutnät sätts utifrån proportioner istället för reella mätningar, 

förutom i specifika fall exempelvis som bokuppslag som kan ha generella regler. Rutnät innebär att 

arbeta med kolumner för text, huvudmarginaler som är verkets topp, fotmarginaler, ryggradsmarginaler 

osv. Likadant arbetar man på hemsidor med så kallad fotmarginal (footer), huvudmarginal (header), 

boxar och liknande (Ambrose & Harris, 2011, s.55-56). Bergström (2015) tycker att man ska arbeta 

dramaturgiskt, framförallt i verk som har flera sidor. Man vill att mottagaren ska titta igenom hela 

projektet och för att få dem att göra det, krävs det att man arbetar med rytm. Att man startar med ett 

anslag, fyller innehållet med kontraster och vändningar och sedan ett avslut (Bergström, 2015, s.235). 

2.3.2 Färg 

Färg används i flera avseenden vid grafisk formgivning, det kan framkalla känslor, fånga 

uppmärksamhet och poängtera (Jais-Nielsen, 2004). Bergström (2015) diskuterar att färgerna även kan 

ha olika betydelse, framför allt beroende på vilket land du befinner dig i. Röd är i västvärlden förknippat 

med varning, ljusa färger upplevs som mer inbjudande och mörka kan skapa en tyngd. Svart kan 

användas i flera syften för att dystra till stämning eller för att skapa stilfullhet. Rosa kan förknippas med 

kvinnligt och blått för manligt, i västvärlden. Blått förknippas även med respektfullt och gult med glädje. 

Dessa associationer kan vara individuella och geografiskt styrda (Bergström, 2015, s.258). För att få ett 

enhetligt arbete kan färg användas för att skapa kontinuitet. Exempelvis att man använder samma färg 

på bakgrunden och rubrikerna (Jais-Nielsen, 2004). Bergström (2015) nämner att färg bl.a. kan användas 

till att skapa kontrast och dynamik i arbetet. Jais-Nielsen (2004) menar dock på att färg bör användas 

varsamt då syftet med färg annars kan förlora sin effekt. 

2.3.3 Typografi 

Typografi är en viktig del vid grafisk formgivning. Vid arbeten för tidningar och böcker är det en central 

del av arbetet. Vid utformning av portfolio är tyglarna mer fria. Typografin utsänder dock också ett 

budskap och därför är det viktigt att känna till dess regler. Att ha koll på bokstävers anatomi ger hjälp 

att urskilja vilket typsnitt som passar in i vilket tillfälle. Exempelvis kan en bokstav ha ett “öra” som 

varierar beroende på vilket teckensnitt som appliceras (Ambrose & Harris, 2011, s.40-41). Bergström 

(2015) anser att man bör tänka på kongenialitet (samhörighet) vid val av font och teckensnitt. Genom 

att sätta sig in i betraktarens situation så bör man välja typsnitt utifrån vilket sammanhang de ska 

användas i, samt vilka känslor som ska förmedlas. Sanserifer bör ej användas i längre textstycken, medan 

de passar bra i större format, exempelvis rubriker. Antikvor passar bra i längre texter och används ofta 

i exempelvis böcker och brödtext. Generellt används sanserifer bättre på webben än antikvor, samt 

antikvor bättre i tryckta längre texter (Bergström, 2015, s.122-126) 
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3. Metod 
För att besvara forskningsfrågan har vi genomfört intervjuer med fyra lärare inom grafisk design på 

Södertörns högskola, en online enkätstudie med 50 grafiska designers, samt fem djupintervjuer via mail 

med fem grafiska designers. Alla dessa har utgått från olika provokationer som kommer att presenteras 

i detta avsnitt, sedan redogör vi hur datan har analyserats samt metodkritik.  

3.1 Semistrukturerade intervjuer med expertbedömare - lärare 
och marknadschef 

Fyra semistrukturerade djupintervjuer med provokation genomfördes på lärare inom grafisk design på 

Södertörns Högskola (se avsnitt 3.4 nedan). Vid tillfrågandet om deltagande blev respondenterna 

informerade om ämnet som intervjun berör, men eftersom intervjun innehöll provokation kunde dem ej 

förbereda sig. Respondenterna har olika bakgrund kring ämnet, men alla deltagare har egna grafiska 

projekt vid sidan om läraryrket. Intervjun ägde rum på respondenternas önskemål om plats och 

intervjuerna varade generellt i ca 30 minuter. I inledningen av intervjun tillfrågades respondenten om det 

var okej med ljudinspelning och därav har alla intervjuer spelats in. Urvalet till intervjuerna skedde utifrån 

ett bekvämlighetsurval och det inkluderar en kvinna och tre män. 

 
Då vi fick kontakt med ett softwareföretag och en person som arbetar som digital marknadschef, valde 

vi att även inkludera denna respondent till studien utöver de fyra lärarna. Även här gjordes en 

semistrukturerad djupintervju med provokation. Det har varit samma intervjumall för både företaget och 

lärarna se Bilaga 3 (s.47-48). Detta för att ge dem samma förutsättningar. Intervjun ägde rum i företagets 

lokal och varade i 30 minuter. 

3.2 Enkätstudie 
Då svarsfrekvensen från företag var låg så gjordes en webbenkät som genomfördes på 50 grafiska 

designers, för att få in data att jämföra med djupintervjuerna. Enkäten är utformad utifrån 

intervjufrågorna, men omvandlade till enkätform och vissa frågor har fått uteslutas, se Bilaga 4 (s.49-

53). Kravet för att få svara på enkäten var att personen ska ha arbetat som grafisk designer och detta 

framgick i utskicket samt i enkätens rubrik. Enkäten har skickats ut i olika Facebookgrupper till personer 

som arbetar inom dessa områden. Facebookgrupperna var: Svenska Grafiska designers med 1004 

medlemmar och gruppen Jobbtips inom Design och UX med 3339 medlemmar. För att få skriva inlägg 

i grupperna behöver man vara medlem, då det är stängda grupper. För att minska en eventuell 

bortfallsanalys valde vi att utesluta studenter. Därför ställdes från början en fråga kring den potentiella 
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respondentens expertis inom området grafisk design. Detta då syftet var att få en bild av hur den 

professionella bedömningen ser ut. 

3.3 Mailintervju 

I enkäten hade respondenterna möjlighet att fylla i sin mail för en längre intervju via mail. Åtta personer 

av femtio valde att ange sin mailadress för en längre intervju via mail. Totalt 5/8 svarade på 

mailutskicken. Mailintervjun är en strukturerad intervju, dels för att det är svårt att interagera med en 

person via mail och dels för att kunna jämföra resultatet på det lättaste sättet, när alla utgår från samma 

frågor. Mailintervjun innehöll sex frågor samt den grafiska portfolion som provokation, samma 

provokation som lärare och företaget fått se. Mailet var utformat så respondenten skulle följa steg för 

steg, där första punkten var att kolla igenom design portfolion se Bilaga 5 (s.54-58). 

3.4 Provokation 

Alla intervjuer hade provokationer som grund. Materialet används för att skapa känslor och tankar. 

Provokationen är en design portfolio se Bilaga 1 (s.37-44), samt två bokomslag se Bilaga 2 (s.45-46). 

Provokationerna är båda gjorda av oss och vi har samma utbildning från IT- medier och 

designprogrammet på Södertörns Högskola. Design portfolion är gjord av oss och har en påhittad 

personidentitet. Portfolion är 15 sidor lång och skapad som en PDF, innehållet visar ett flertal olika projekt 

främst från IT- medier och designprogrammet. Varje område har ett eget avsnitt exempelvis: grafisk 

design, följt av grafiska arbeten. För att visa att personen kan mer än så, är det även ett avsnitt med: 

Programmering och Tjänstedesign. 

 

Det ena bokomslaget är gjort av en verksam designer och det andra är gjort av oss. Detta för att se hur 

respondenterna resonerar kring de olika omslagen. Bokomslaget som är gjort av oss studenter, utgår 

enbart från designerns bokomslag och därmed fanns ingen bakgrundsfakta kring om innehållet i boken. 

Detta för att respondenterna endast ska titta på det grafiska utan beskrivning av boken och bedöma det 

visuella. Därmed har vi inte haft kontakt med beställaren av omslaget. Förutsättningarna för designern 

var troligtvis annorlunda, då hen förmodligen hade mer tid och iterering av sitt verk. 

 
Alla intervjuer började med att respondenten fick titta igenom design portfolion och sedan svara på frågor 

utifrån den. Efter det presenterades bokomslagen med en beskrivning om vad respondentens uppgift var 

och en följdfråga som löd: Vilket bokomslag har studenten gjort och vilket har designern gjort? Därefter 

kom generella frågor om portfolios och bedömning av design. 
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3.5 Databehandling 

För att underlätta sammanställningen av de muntliga intervjuer som genomförts, transkriberades 

intervjuerna. För att avgränsa transkriberingen till det mest relevanta, har vissa ljud och ord sållats bort. 

Mailintervjuerna har sammanställts och sorterats upp för att hitta gemensamma nämnare i åsikter och 

tankar. Enkätundersökningen som genomförts av 50 personer har sammanställts utifrån svarsalternativ. 

Kryssfrågor och flervalsfrågor har sammanställts och analyserats genom stapeldiagram. Detta för att få 

fram en tydlig bild av antal svar samt procentenhet. Metoden som använts vid de öppna frågorna är en 

form av kategorisering, där svaren kategoriserats utifrån ett antal olika teman. Detta för att med fördel 

kunna urskilja likheter och skillnader i de olika svaren. De svar som inte kunnat kategoriseras, men som 

ändå har haft betydelse för analysen, har presenterats i citatform eller i flytande text.  

3.6 Metodkritik 

Metoderna som använts har ändrats under undersökningens gång. Djupintervjuerna gjordes utifrån ett 

bekvämlighetsurval, vilket inte var tanken vid uppsatsens start. Det visade sig att det var svårare att få 

tag i respondenter än förväntat. Lärarna arbetar på samma arbetsplats och utgår från samma kriterier vid 

bedömning, vilket ledde till att de hade liknande åsikter och feedback. Till slut framkom ingen ny data 

från respondenterna som kunde bidra till utveckling i analysen, utan datan bekräftade bara det som redan 

sagts och därmed uppstod en teoretisk mättnad utifrån de förutsättningar studien hade. Intervjuerna som 

genomfördes med lärare är få, men kan anses kvalitativa då dessa genomfördes som djupintervjuer. 

Enkätundersökningen innehåller fler svar, men går inte lika långt in på djupet, då följdfrågor inte kunnat 

ställas vid behov, dessa anses då som kvantitativa. Djupintervjuerna blir en fallstudie då lärarna arbetar 

på samma arbetsplats och deras resultat blir svaret på hur specifikt de bedömer på Södertörns Högskola. 

Detta går att använda som en teoretisk generalisering, då resultatet visar hur man kan förstå liknande 

fenomen (Alvehus 2013, s.128). Däremot räcker det inte till att dra slutsatser om lärare inom grafisk 

design generellt. Enkäten samlade in randomiserade svar från personer inom branschen och detta har 

gett ett bredare perspektiv på frågan. Det som gör enkäterna mindre pålitliga är att dessa skett online 

anonymt och därför är det svårt att veta om personerna faktiskt arbetar inom området samt att deras 

bakgrund varierar troligvis och att det går att ifrågasätta: Vad är egentligen en grafisk designer? En 

benämning som troligtvis också varierar. Då enkäten hade öppna frågor, varierar mängden text från 

respondenterna. Eftersom man utgår från att enkäten ska innehålla korta och snabba frågor kan det vara 

så att respondenten blev begränsad i svarsalternativen, samt att några svar är detaljerade och långa, vilket 

kan göra att det blir svårt att analysera och dra slutsatser utifrån svaren, med tanke på svarens 

ambitionsnivå. Mailintervjuerna borde gjorts muntligt då intervjun egentligen är skriven efter ett 

muntligt samtal. Resultatet från mailintervjuerna varierar också på respondenternas ambitionsnivå, där 

vissa skrivit enstaka meningar och andra längre stycken. 
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Vid transkribering av de muntliga intervjuerna framkom det att flera respondenter uttalar sig med “här 

hade ni kunnat tänka annorlunda” och förmodligen pekar på något i provokationen. Som deltagande 

respondent och intervjuledare är det lätt att förstå vad respondenten menar med “här”, men det kan vara 

förvirrande för icke närvarande att läsa om det i efterhand. För att lösa problemet hade vi kunnat tillämpa 

metoden observation vid intervjutillfället, vilket hade kunnat underlätta både vid analysen av resultatet 

samt för läsare av studien. 

 
En annan problematik är att design portfolion som använts som provokation, inte nödvändigtvis 

avspeglar vad som kan anses vara en bra portfolio. Detta då en renodlad portfolio skulle kunna anses 

bestå av endast arbetsprover, medan vår provokations portfolio även innehåller vissa delar såsom 

kunskaper inom olika områden och verktyg, vilket är mer vanligt att presentera i ett CV. 

 
Då det ena bokomslaget som är gjort av en grafisk designer finns på riktigt, fanns det även en risk att 

använda denna som provokation. Detta då risken finns att den känns igen, vilket också skulle påverka 

resultatet.  
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4. Resultat 
I följande avsnitt presenteras de viktigaste resultaten från enkätstudien, mailintervjuerna och de muntliga 

intervjuerna, för att sedan sammanfatta datan i tre olika teman.  

4.1 Muntlig intervju med lärare 
De muntliga intervjuerna innehöll först provokationen i form av en design portfolio, se Bilaga 1 (s.37-

44). Första frågan utgick därför från provokationen och berörde vad man främst skulle titta på för att 

bedöma expertis vid en eventuell studentinlämning inom grafisk design. Alla fyra respondenter var då 

överens om att de grafiska detaljerna var det första man tittar på. Hur man använt sig av typografi, 

kontrast, en röd tråd, rutnät och engagemang i sitt arbete. De var även överens om att portfolion som 

visades hade många av dessa brister, men i och med att det är en studentinlämning går det bra. Vid en 

riktig arbetsansökan som grafisk designer får liknande missar inte ske. Vid frågan om det finns nackdelar 

med att presentera sina arbeten på detta sätt, gick åsikter isär då vissa tyckte att det var väldigt utspritt 

på för många sidor, samt att respondent 2 ansåg att portfolion behöver presentera innehållet muntligt. 

Att ta sig an en design på sin portfolio kan även visa vad man inte kan, tyckte respondent 3, och menar 

på att portfolion har så pass mycket fel enligt grafiska designprinciper, att det sänker hela förhoppningen 

om kandidaten. Respondent 4 ansåg också att om kandidaten bakom portfolion gått en grafisk 

utbildning, ska man kunna tillämpa vissa teorier i sitt praktiska arbete och lyckas man inte med det sänks 

förhoppningarna och möjligheten till jobb.  

 
Vid frågan kring hur väl portfolios ger en rättvis bild av vilken expertis man har, ansåg två (av fyra) 

lärare tyckte att det var svårt att bedöma expertisen när det var väldigt blandade arbeten. Även om 

personen är bra på programmering så behöver inte det innebära att personen är en god grafisk designer. 

Detta då portfolion visade upp väldigt många olika inriktningar på arbeten. De andra två (av fyra) lärarna 

ansåg att portfolion är ett bra verktyg att visa upp det man kan, men vid slarvigt arbete kan det ge en 

sämre bild av personens expertis. Efter frågorna om design portfolion så användes två bokomslag som 

provokation till följande frågor, se Bilaga 2 (s.45-46). Utifrån dem ställdes frågor om vad man kan utläsa 

om personers expertis enbart baserat på att titta på dessa provokationer, samt vilket verk som tror vara 

ett studentarbete. Svaret blev att tre (av fyra) lärare gissade på rätt bokomslag, vilket var bild 1 som var 

skapad av oss studenter och bild 2 som var framtagen av en designer. De var överens om att studentens 

arbete var mer estetiskt tilltalande, men att designerns arbete följde alla regler gällande bokomslag. 

Resterande en fjärdedel svarade att studentomslaget hade mer energi och troligtvis passar för en bredare 

publik.  
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Då intervjuerna var semistrukturerade ställdes inte alla frågor till alla respondenter. En fråga som 

ställdes till två (av fyra) lärare var vad man kan utläsa om skicklighet i bild jämförelse med text i ett 

CV. Där tog båda respondenterna upp att det är viktigt att kunna uttrycka sig i textform och muntligt 

och menar på att detta kan höja det visuella arbetet med en god förklaring.  

 

Sista frågan till respondenterna handlade om ifall det ställs högre krav på arbeten ju mer erfarenhet 

personen har, där tre (av fyra) respondenter var överens om att det ställs högre krav på personer med 

mer erfarenhet. Att ju mer erfarenhet man har desto mindre okej är det med slarvfel, men även att ju mer 

erfarenhet man har vet man när och var det är okej att slarva. En fjärdedel svarade att det inte 

nödvändigtvis behöver vara så. 

4.1.1 Muntlig intervju med Software företaget 

Muntliga intervjun med softwareföretaget innehöll först den grafiska portfolion som provokation. 

Därefter ställdes frågan om vad man skulle titta på för att bedöma expertis om det här var en 

arbetsansökan eller praktikplats? Respondenten svarade att portfolion visar på bred kunskap.  

 
“Alltså utöver det man egentligen skriver att man kan, så visar själva dokumentet också vad man kan. 

Även om jag visar att jag kan wordpress och html, så visar dokumentet även att man kan layout. Så jag 

tycker man kan, alltså det visar ju ändå väldigt mycket… och just att det var länkar till olika grejer. Så 

då får man lite mer en helhetsupplevelse.” 
- Företagsrespondent 

 
Vid frågan om vilka nackdelar det finns med att presentera sina arbeten på det sättet, svarade 

respondenten att om man inte förklarar sina arbeten noga i tillhörande text så är det svårt att förstå genom 

att endast titta på bilder. Beskriver man inte vad man gjort är det svårt att få en helhetsbild av vad 

personen kan. Respondenten poängterar också att det är viktigt att ha en röd tråd att följa, att man har 

en specifik färg som symboliserar personen själv och en design som är kontinuerlig. Detta är ett av de 

vanligaste misstagen och en anledning till att en portfolio väljs bort i en rekryteringsprocess på ett 

företag. Därefter visades bokomslagen och frågan om personernas expertis ställdes, då reagerade 

respondenten på att ett av bokomslagen var bekant och därför gissade rätt på vilket verk som var skapat 

av en student. Respondenten svarade även att bakgrunden på studentens arbete troligtvis är duplicerad 

och ansåg att detta gav ett intryck av att personen inte är erfaren. 

 
Vid frågan om vad man utläsa om skicklighet i bild jämförelse med text i ett CV, svarade respondenten 

att en bild säger mer än tusen ord. Men att det visuella behövs för en första anblick, vissa projekt och 

ämnen kan vara svåra att visualisera exempelvis interaktionsdesign och då får man hitta en ny lösning. 

Respondenten ansåg även att ju mer erfarenhet en person har, desto högre krav ställs då på portfolion, 
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dock med undantag för studenter då man på dem har lägre förväntningar. Idag är majoriteten av 

portfolioansökningar till företaget gjorda som en PDF, men respondenten såg en stigande trend i att ha 

ett designat CV och en länk till sin portfolio som är gjord på en hemsida.  

4.2 Enkätstudie 

Utifrån frågan hur upplevelsen av design portfolios fungerar för att bedöma kompetens, användes en 

skala från 1-5 där 1 beskriver upplevelsen att det inte fungerar alls och 5 är upplevelsen av att design 

portfolios fungerar mycket bra för att bedöma en persons kompetens. Resultatet av enkätundersökningen 

som genomförts på 50 personer som arbetar eller har arbetat som grafisk designer se Bilaga 4 (s.49-53), 

visade på att 36% (18/50) upplevde att design portfolios fungerar mycket bra för att bedöma en persons 

kompetens inom området grafisk design. 18 av 50 svarade att det fungerar bra genom att sätta en 4:a på 

skalan 1-5. 26% (13/50) upplevde att det fungerar ganska bra, 2% (1/50) tyckte att det fungerar mindre 

bra och ingen av deltagarna upplevde att det inte fungerar alls (Se Figur 1).  

 
Figur 1 “Hur tycker du digitala portfolios fungerar för att bedöma kompetens?”  
 
Utifrån flervalsfrågan kring vilka synbara trender som finns hos arbetssökande, i valet av plattform för 

portfolio “Se Figur 2” valde 28% (14/50) casefilm, 84%( 42/50) hemsida, 28% (14/50) PDF, 8% (4/50) 

fysisk portfolio och 6% (3/50) valde alternativet: Visar ingen portfolio. Även egna alternativ lades till 

med alternativ som Dribble, Behance, Instagram och interaktiva prototyper. En person svarade även att 

denne inte visste. 
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Figur 2 “Vilka synbara trender finns det hos arbetssökande i valet av plattformar till portfolio anser du?”  
 
Utifrån frågan vad man kan utläsa om skicklighet i bild jämförelse med text i ett CV, framkom 90% 

(45/50) giltiga svar. 12% (6/50) svarade stil och hantverk, 2% (1/50) upplevde att enbart stil kan utläsas 

i bild, 40% (20/50) svarade att hantverket är det som utmärks, 24% (12/50) svarade text och bild, 2% 

(1/50) angav problemlösning, 4%( 2/50) svarade att den ytliga kompetensen syns men saknar 

beskrivning av designprocessen, 4% (2/50) svarade att både designprocess och teknik kan upplevas och 

4% (2/50) tyckte att “allt” går att utläsa av en bild. 

 
Under enkätfrågan: Val + Motivering. bild 1 eller bild 2 se Bilaga 2 (s.45-46) användes en 

provokationsform där respondenterna fick möjlighet att utifrån två stycken bokomslag, avgöra vilken 

som var framtagen av en student och vilken som var skapad av en verksam grafisk designer. Genom 

detta framkom att 34% (17/50) personer valde bild 1, som är skapad av en student, 40% (20/50) svarade 

bild 2 och 18% (9/50) personer angav båda eller vet ej.   

4.3 Mailintervju  

Fyra (av fem) respondenter ansåg att portfolion som visades upp under intervjun hade ett allt för spretigt 

innehåll och att det var oklart vilken tjänst personen egentligen sökte. En (av fem) respondenter svarade 

att man tittar på noggrannhet i detaljer och skicklighet i programvaror, samt att personligheten sedan 

vägs in.  

 

Kring frågan om nackdelar, fanns det delade åsikter. Formatet diskuterades om det verkligen gör 

projektet rättvisa, samt om designen på arbetet tar bort fokusen från projekten som visas upp. 

Respondenterna från mailintervjun ansåg även att det fanns nackdelar kring formatet är att vissa saker 

kan göra sig bättre i tryck, att en vanlig PDF inte kan visa film, samt att om man publicerar sina arbeten 
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på en hemsida istället får man stå för arbetena på ett annat sätt. Nackdelar kring designen är att den 

behöver tydligare struktur, samt tar bort fokusen från det som bör uppmärksammas. En (av fem) 

respondenter ansåg att en design portfolio inte är den bästa lösningen på hur man kan presentera sina 

arbeten, utan ansåg att en länk till en hemsida hade fungerat bättre. Till exempel till Dribble som är ett 

designcommunity för grafiska designers, där de kan dela bilder av arbeten och projekt. 

  

På frågan om vilken som är den vanligaste orsaken till att en portfolio väljs bort vid rekrytering, har två 

(av fem) respondenter svarat att ett vanligt misstag en kandidat gör är att missa att styrka de egenskaper 

som krävs för den tjänsten man söker. Att man bör läsa rollbeskrivningen på tjänsten man söker och 

sedan utforma portfolion därefter. De andra tre (av fem) fokuserade mer på designen, att den bör sticka 

ut i mängden samt inte visa upp för mycket så det blir otydligt, samt följa trender.   

4.4 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattning av resultatet är uppdelat i tre teman, som är baserade utifrån vårt syfte och 

frågeställningar samt ämnen från intervjumaterialet som tillför underlag till studien. De tre teman är:  

 
Upplevelsen av nyttan med portfolios 
Brister/begränsningar med portfolios som underlag 
Viktiga kvaliteter i en portfolio 

4.4.1 Upplevelsen av nyttan med portfolios 

Alla respondenter som deltagit i studien är överens om att en portfolio är ett bra sätt att marknadsföra 

sig själv som grafisk designer. I vilket format portfolion bör utformas i skiljer sig dock. Enkätstudien 

som genomfördes på 50 personer som arbetar eller har arbetat som grafisk designer visar på olika 

formats trender. Resultatet visar att den mest synbara trend som finns hos arbetssökande i valet av 

plattform för sin portfolio, är att bygga sin egen hemsida då 84% (42/50) svarade det (Se figur 2). Detta 

är även något som mailintervjuerna lyfter fram, med motivering att vid publicering på nätet måste man 

stå för sitt arbete på ett annat sätt. Det framkom under enkätstudien att det fanns en positiv bild av att 

använda design portfolios för att bedöma kompetens inom grafisk design. Det som gör att portfolion är 

till en hjälp för en designer är enligt alla lärarrespondenter att man får möjlighet att visa upp vad man 

kan. För en grafisk designer kan det vara en möjlighet att visa att man kan layout, typografi, kontrast 

och att man håller en röd tråd. Detta visar på ett engagemang i sitt arbete, något som även muntliga 

intervjun med software företaget stärker. Företagsrespondenten tar även upp att valet av plattform kan 

visa att man kan mycket mer än bara grafisk design, om man exempelvis väljer att göra en hemsida. 

Man får därmed chansen att visa alla sina kunskaper i ett och samma medium om man hanterar det rätt.  
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4.4.2 Brister/begränsningar med portfolios som underlag 

Portfolio som underlag kan hjälpa till att presentera arbeten, men det kan även försämra. De största 

bristerna med portfolios, är att man inte har specificerat portfolion efter det arbete man söker, vilket kan 

vara en anledning till att en kandidat inte blir utvald. Framförallt om portfolion redan har ett spretigt 

innehåll. Att inte förklara sina arbeten ordentligt är något som företagsrespondenten anser är ett av de 

vanligaste misstagen. Detta gör att portfolios (och därmed potentiella kandidater till ett uppdrag) väljs 

bort i en rekryteringsprocess. Genom att förklara sina arbeten kan man vinkla de arbetena mot den tjänst 

man söker. En femtedel av respondenterna under mail anser dock att det spelar ingen roll hur många 

posters man kan visa upp så länge man söker ett interaktionsdesign arbete. Därmed verkar det vara olika 

åsikter kring om ett spretigt innehåll är positivt eller negativt för kandidaten. Företagsrespondenten såg 

detta som något positivt, då man får se en bred bild om vilken kompetens personen har. Fyra (av fem) 

av respondenterna via mail ansåg att portfolion som visades under intervjun hade så pass spretigt 

innehåll att det var oklart vilken tjänst personen sökte och att detta kan vara problematiskt för den 

arbetssökande. Samma respondenter ansåg att formatet möjligtvis inte gör portfolion rättvisa, då 

designen tar bort fokusen från projekten som visas upp. Dem anser även att det är viktigt med en tydlig 

struktur om man ska använda sig av design i sin portfolio. Det framgick också att vissa grafiska verk 

kan göra sig bättre i tryck och bör då presenteras för arbetsgivaren reellt. En annan begränsning med 

PDF som val är att den inte kan visa filmer, som exempelvis en hemsida kan.  

4.4.3 Viktiga kvaliteter i en portfolio 

Under de muntliga intervjuerna med lärarna framkom det att alla fyra respondenter var överens om att 

de grafiska detaljerna är det man tittar först på i en portfolio. En fjärdedel motiverade med att har man 

gått en utbildning inom grafisk design så ska man kunna visa att man kan tillämpa teorier i sitt praktiska 

arbete. 

 

Två (av fyra) av lärarrespondenterna ansåg även att texten är viktig i en portfolio, att man förklarar vad 

man kan om de tekniska delarna samt motiverar sitt designval. Men att man bäddar in det på ett snyggt 

sätt i resterande beskrivningar. Enkätstudiens resultat visar att 4% (2/50) anser att man kan uppleva 

designprocessen och personens tekniska förmåga endast genom att titta på det visuella. Lika många 

anser att det går att läsa ut allt om personens kompetens endast genom att titta på det visuella och därmed 

behövs ingen beskrivande text. Samma fråga från enkätstudien visar även att 40% (20/50) svarat att 

hantverket är det som utmärks i en portfolio. Detta är samma åsikter som lärarrespondenterna hade om 

vad man tittar på först i en portfolio. 24% (12/50) svarade att text och bild tillsammans visar på personens 

skicklighet. En fjärdedel av lärarrespondent ansåg dock att det är två olika personer som är duktiga på 

att uttrycka sig i text och i bild och att man inte behöver vara bäst på båda. Däremot kan man väga upp 

ett visuellt dåligt arbete med bra tillhörande text och ett bra visuellt arbete med dålig text kan sänka en.  



Sida 26 av 58 
 
 

 
Förutom vad man tittar på och vad man väljer för innehåll, ansåg flera respondenter att en röd tråd 

genom portfolion är viktigt. Något som företagsrespondenten poängterar är att det är viktigt att ha en 

röd tråd att följa, att man har en specifik färg som symboliserar personen själv och en design som är 

kontinuerlig. Exempelvis att man gör en grafisk profil, så använder man samma design om man gör en 

PDF, hemsida eller något annat som hen kompletterar sin ansökan med. Detta var även något som 

lärarrespondenterna tog upp. De alla upplevde att portfolion som visades hade många brister vad gäller 

regler inom layout. Som exempelvis avsaknaden av kontinuitet och användningen av höger- och 

vänsterställd kant, samt avsaknad av rutnät och felstavning. Tre (av fem) av mailintervjuerna ansåg 

också att designen bör det vara stort fokus på för att få den att sticka ut i mängden. Detta var något som 

lärarrespondenterna var överens om att vid studentinlämningar är det acceptabelt, men vid riktiga 

arbetsansökningar som grafisk designer får sådana missar inte ske. Något som även framkom vid 

mailintervjuerna var att dessa aspekter får personen att kännas som ej tillräckligt kompetent.  
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5. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras det resultat som framkommit under undersökningen, med utgångspunkt utifrån 

studiens teorier kring SWOT-analys, kvalitetskriterier, komposition, samt olika formgivningsprinciper. 

Diskussionsavsnittet avslutas sedan med en reflektion kring datainsamlingen.  

5.1 SWOT-analys 

Under intervjuerna visade det sig upplevas att portfolion som användes som provokation var spretig och 

att det var oklart vilken typ av jobb som egentligen söktes. Vid frågan om expertisen gör sig rättvis i en 

design portfolio, svarade två (av fem) av lärarna att det var svårt att bedöma expertisen då det var väldigt 

blandade arbeten. En lösning på detta skulle kunna vara att utgå ifrån Myers (2014) teori kring 

bedömning ur individens perspektiv, där man bör analysera sig själv genom att göra en självgranskning 

innan man skapar sin portfolio. Detta för att bli medveten om vilka för- och nackdelar man har och vad 

man bör lyfta fram samt vad som bör döljas. Detta skulle göras genom en SWOT-analys (Myers, 2014, 

s.24). Myers (2014) beskriver att det är ett vanligt förekommande problem med blandat material bland 

studenters portfolios, då dessa vanligtvis innehåller arbeten från skolan där det kan vara mycket olika 

uppgifter. Även Baron (2010) anser att man bör vara försiktig med ett alltför varierat innehåll i 

portfolion, då det kan ge en uppfattning av att personen inte hittat sin yrkesroll än. En alltför spretig 

portfolio utan en tydlig struktur kan även föra bort fokusen från det som bör uppmärksammas. Detta är 

även något som respondenten från softwareföretaget påpekar och föreslår att man följer en röd tråd 

genom hela portfolion och framhäver dem egenskaper som jobbet önskar. Två (av fem) av 

mailintervjuerna ansåg även att detta är en av de vanligaste misstagen en kandidat gör, att missa styrka 

det som krävs för tjänsten.  

5.2 Kvalitetskriterier 
Utifrån undersökningen går det att se tydliga paralleller till Lindströms (2007) teorier kring 

problematiken att bedöma kreativa arbeten och att behovet av olika kriterier är nödvändigt för att 

underlätta bedömningen. Att använda sig av en gradskala för att bedöma olika prestationsnivåer, kan 

vara till hjälp för att bedöma i hur hög utsträckning expertis en person faktiskt kan anses ha (Lindström 

2007). Även slutsatsen som Lindström (2007) drar kring hur dessa metoder bör delas upp i olika 

kategorier vid bedömning och utvärdering av design, går i linje med den datainsamling som gjorts för 

denna studie. Där den ena delen lägger vikt vid användningen av element och designprinciper, såsom 

färg, form och komposition och den andra är mer baserad på användningen av material och teknik 

(Lindström 2007). Detta är även något som Dahlbom och Mathiassen (1993) understryker. 
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Utifrån intervjuer som genomförts med lärare inom grafisk design kan vissa paralleller dras till 

Lindströms (2007) beskrivning av kriterier för arbetsprocessen, där stor vikt läggs på 

uppfinningsrikedom, problemlösning och förmågan att använda olika tekniker och modeller.  

 

En beskrivning av arbetarna som motiverar designval och bakgrunden, kan göra det lättare att lyfta fram 

personens avsikt med arbetet, tanken bakom färg och form och vad man vill kommunicera. Det 

underlättar vid bedömningen av hur väl personen har lyckats uppfylla målet och syftet med designen, 

detta gäller även designprocessen. 

 
Det är viktigt att lyfta fram designprocessen enligt Lindströms (2007) förklaring om kriterier för 

arbetsprocessen, vilket visar på hur personen har tänkt under arbetets gång. Genom att ha förståelse för 

en persons avsikt och idé bakom designen är det lättare att avgöra hur väl målen uppfylls enligt 

Lindströms (2007) produktkriterier. Där det visuella arbetet (slutprodukten) kommunicerar hur personen 

har tänkt, genom att visa på färg, form och sammansättning. Detta gör det lättare för bedömaren av 

design att avgöra hur väl personen uppnår det avsiktliga resultatet. Slutprodukten visar även på själva 

hantverket, som Lindström (2007) beskriver som val av material och teknik, vilket också är en 

återkommande punkt som framkommit under datainsamlingen.  

5.3 Formgivningsprinciper 

Gemensamt från datainsamlingen framkom det att största fokusen bör ligga på designen av portfolion. 

Precis som Lindström (2007) diskuterar angående kriterier för bedömning av design, finns det även 

tydliga kriterier som skall vara uppfyllda om man är expert inom området grafisk design. Alla 

respondenter ur den muntliga intervjun ansåg att de grafiska detaljerna var det man la första fokusen på. 

Design portfolion som visades upp hade många brister, men eftersom lärarrespondenterna fick det 

presenterat att det var en studentinlämning så ansåg dem att det var okej. 

 
Denna parallell kunde även dras utifrån frågan om bokomslag 1 eller 2 ansågs vara framtagen av en 

student eller en verksam designer. Där relativt många av respondenterna bedömde studentens bokomslag 

som mest professionellt. Detta visar på att det är svårt att bedöma expertis endast genom att titta på de 

grafiska delarna, vilket skulle kunna resultera i att portfolios är ett ganska dåligt verktyg som underlag 

för bedömning. Detta då respondenterna anser att det första man tittar på är hur kandidaten använt sig 

av formgivningsprinciper, men frågan om bokomslagen visar på att de grafiska delarna inte ger en rättvis 

bild av personens expertis. Vilket kan ställas mot att många utifrån undersökningen har haft åsikten att 

portfolio är ett bra verktyg. Respondenterna hade den gemensamma uppfattningen av att studentens 

arbete var mer estetiskt tilltalande. Men att bokomslaget som var skapat av en verksam designer, följde 
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alla regler gällande pocket. Exempelvis vart författarnamnet placeras samt tydlig läsbarhet och 

marginaler. 

 
Det visade sig vara en ganska hög procentsats utifrån enkätundersökningen som ansåg sig tycka att det 

ställs högre krav på portfolion desto mer erfarenhet personen har där resultatet blev hela 82% (41/50). 

Detta kunde även ses utifrån de muntliga intervjuerna som gjorts, där de framkom att det ställs högre 

krav på arbeten ju mer erfarenhet en person har och det anses vara mindre acceptabelt med slarvfel. Det 

framkom också att ju mer erfarenhet man har som designer, vet man när och var det kan vara acceptabelt 

att slarva. Myers (2014, s.4) poängterar även att det är okej för en verksam designer att visa upp mindre 

bra projekt, då han anser att så länge designern har arbetat åt en verklig kund är det en erfarenhet att visa 

upp. Att det är av stor vikt att just kunna visa upp verkliga projekt är något som även styrks av Ellmers 

et.al (2008), som diskuterar autentisk bedömning för elever på designskolor. Där verkliga projekt lyfts 

som ett effektivt bedömningsalternativ bland olika konst och designutbildningar. Detta för att 

möjliggöra att studenter involveras i projekt med verkliga kunder och leverantörer. 

5.4 Semiotisk analys 

Vissa resultat utifrån muntliga datainsamlingen gick inte att kategorisera. Detta beroende på konnotation 

och privata associationer hos betraktaren. Troligtvis har alla respondenter varit överens om att 

denotationen i våra provokationer är en grafisk portfolio som har bilder, text och en design, samt att 

bokomslagen är ett bokomslag för en pocketbok. Konnotationen med provokationerna varierar, detta 

beror på hur man tolkar de grafiska designval som gjorts. Exempelvis färgerna, blickriktning, 

ljussättning. Detta styrs utifrån vilken erfarenhet respondenten har. En (av fem) personer från 

mailintervjuerna associerar portfolion med en icke erfaren person. Detta trots att frågan om den grafiska 

portfolion ställdes utifrån en arbetssökande perspektiv inom grafisk design. Med motivering att arbetet 

överlag inte ser jättebra ut. Det betyder att den respondenten har gett portfolion en bibetydelse, det kan 

bland annat bero på att respondenten har specifika erfarenheter och värderingar eller att privata 

associationer väger in.  

 
Vid enkätfrågan: Val + Motivering. bild 1 eller bild 2 se Bilaga 2 (s.45-46) varierar svaren. Då alla har 

arbetat eller arbetar idag med grafisk design borde svaret på den frågan ge ett gemensamt svar, men 

konnotationerna och de privata associationerna väger in. Detta då vi konnoterar med både färg och form 

och innehåll beroende på vad vi lärt oss kulturellt och socialt, är det svårt att undkomma subjektiviteten 

vid konstkritik. Ett tydligt exempel i datainsamlingen när de privata associationerna tog över var under 

företagsintervjun när respondenten kände igen det ena bokomslaget och därmed gissade rätt bokomslag. 

Detta trots att respondenten ansåg att studentens verk var mer tilltalande och därmed skulle kunna vara 

den grafiska designerns arbete.  
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5.5 Reflektion 

Då vi hade den förutfattade meningen att studien skulle komma att besvaras enbart utifrån det grafiska, 

som till exempel olika designprinciper, lades mycket fokus och efterforskning kring detta i 

bakgrundskapitlet. Detta för att ha en bra grund att stå på utifrån viktiga delar inom grafisk design och 

olika designprinciper. Forskningsfrågan som från början ställdes fokuserade mer på att visa vilka delar 

man tittar på i en design portfolio vid rekrytering inom grafisk design. Detta för att svara på hur man 

bör tänka rent grafiskt vid utformningen av en portfolio. Allt efter att undersökningen fortskred och ny 

data samlats in, gick studien åt en annan riktning. Då det framkom vilka delar som faktisk lyfts fram 

som extra viktiga vid bedömning fick forskningsfrågan omformuleras för att bättre besvara det som 

faktiskt framkommit under studien. Det ansågs dock fortfarande vara relevant att behålla vissa delar 

kring de grafiska designprinciperna då detta fortfarande var viktiga delar som framkommit under 

datainsamlingen. Det uppstod dock problem kring den slutliga forskningsfrågan då den mot slutet av 

studien visade sig vara väldigt bred och svår att svara på inom ramarna för detta projekt. Vi har därför 

valt att formulera ett par underfrågor till huvudfrågan som har haft till syfte att ge en tydligare 

avgränsning till vilka delar som faktisk skulle kunna hjälpa till att besvara forskningsfrågan som beskrivs 

i avsnitt 1.1 Syfte och forskningsfråga. 
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6. Slutsats 
I detta avsnitt presenterar vi slutsatser kring ämnet utifrån vår bestämda huvudfråga samt underfrågor 

och avslutar uppsatsen med en sammanfattning.  

6.1 Vilka aspekter tittar expertbedömare på vid bedömning av 

portfolios? Vilka aspekter lyfts fram som särskilt viktiga? 
Resultaten från studien indikerar att professionella bedömare av grafisk design anser att hantverket av 

alster och arbetena är det som är först iögonfallande, och därmed det viktigaste att lägga fokus på. Det 

ger designern en chans att visa vad man kan genom att tillämpa de grafiska kunskaper man har, såsom 

formgivningsprinciper och regler. Att man är påläst om vilket typsnitt som passar var, vilken färg som 

förmedlar den känslan man vill åstadkomma, och använder det som en röd tråd genom hela arbetet. Det 

är även viktigt att portfolion utstrålar den typen av designer man vill uppfattas som. Om det är en grafisk 

designer bör portfolion bara innehålla grafiska arbeten. Om det inte är så att man har arbetat med grafik 

inom webb, exempelvis och därmed kan vinkla arbetet åt det grafiska hållet.  

 
Vinkla och förklara arbetena kan man göra med text,men huruvida texten ska användas i ett portfolio- 

sammanhang är det delade åsikter kring. Vilket framgick under datainsamlingen. Den tidigare 

forskningen visade på att Heinrich, Bhattacharya & Rayudu (2007) ansåg att dagens portfolio i stort sett 

är densamma som den analoga som användes innan design portfolion kom på 90-talet och förklarar då 

att den analoga portfolion består av en bok med bilder och alster. Vår datainsamling visar dock på att 

begreppet design portfolio har utvecklats, då en stor del av våra respondenter anser att text är ett måste 

i sin portfolio. Genom att inkludera text blir även valet av format betydelsefullt, då formatet hjälper 

designern att presentera arbetet.  

 
Som grafisk designer kan man använda PDF och hemsida, men utifrån datainsamlingen visade det sig 

att det finns nya trender när det gäller att presentera sin portfolio, exempelvis Dribble, Behance, 

Instagram och interaktiva prototyper. Dessa aspekter lyfts fram som särskilt viktiga för en grafisk 

designer av respondenterna.  
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6.2 Vilka styrkor och svagheter har en design portfolio som 
underlag för bedömning av expertis? 

6.2.1 Styrkor 

Fördelarna med att ha en design portfolio är att kunna visa upp sina erfarenheter visuellt vid en 

arbetsansökan. Detta då vissa saker kan vara svåra att enbart beskriva med ord. Med detta menas att det 

visuella hantverket visar på hur man arbetar med olika designprinciper, såsom layout, typografi och 

kontrast. Genom att framställa en portfolio visar man även på ett engagemang i sitt arbete, samt att valet 

av plattform kan visa att man kan mer än bara grafisk design. Till exempel genom en hemsida, där man 

kan visa på kunskaper inom olika kodningsspråk exempelvis: HTML och CSS. Därmed kan man visa 

flera kunskaper i ett och samma medium. Då vissa projekt och ämnen kan vara svåra att visualisera som 

exempelvis interaktionsdesign kan en god förklaring höja det visuella arbetet. 

6.2.2 Svagheter 

De nackdelar som kan finnas med att visa upp en design portfolio är att designen på själva portfolion 

kan föra bort fokusen från själva arbetet och det som bör uppmärksammas. Finns det ingen vidare 

förklaring för arbetena och designprocessen, är det svårt att förstå kunskapen endast utifrån bilder, alltså 

att få en helhetsbild av vad personen kan. Det kan även finnas nackdelar kring valet av format, som till 

exempel att vissa saker kan göra sig bättre i tryck samt att publicering på webben kan innebära att man 

stå för arbetena på ett annat sätt.  

 
Vi drar även slutsatsen att många nackdelar som kan ses med en portfolio, är att missa att styrka de 

egenskaper som krävs för den tjänsten man söker. Det är även viktigt att läsa rollbeskrivningen på 

tjänsten man söker och sedan utforma portfolion därefter. Portfolion bör därför hela tiden uppdateras 

och anpassas utifrån nya kompetenser och erfarenheter. 

6.3 Hur fungerar design portfolios som underlag för bedömning 

av nyexaminerade studenters kunskaper inom grafisk design?  
Denna undersökning kring bedömning av portfolios ger inte entydigt stöd för att portfolios är ett bra 

underlag för att bedöma design. Denna parallell kan även dras från experimentet om bokomslagen där 

respondenten får välja vilket omslag som är framtagen av en student eller en verksam designer. Där det 

endast skiljde tre svar mellan resultaten. Detta indikerar att det är svårt att avgöra en persons expertis 

endast genom att titta på det grafiska arbetet och därmed kan man dra slutsatsen att text i en portfolio är 

ett krav. Att portfolion inte skulle fungera bra som underlag vid bedömning, ställs dock emot att många 
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från datainsamlingen har åsikten om att det är ett bra verktyg. Det framkom att några respondenter tyckte 

att kandidaten bakom portfolion kändes oerfaren, vilket stämmer överens med verkligheten. På så sätt 

har design portfolion gett en rättvis bild av kandidaten och därför kan det fungerar bra som underlag för 

bedömning av detta specifika fall.  

 
Undersökningen grundades i att ta reda på hur design portfolios fungerar som underlag vid bedömning 

av nyexaminerade studenters kunskaper inom grafisk design? Med fokus på nyexaminerade 

designstudenter som skall ut i arbetslivet och söka sitt första jobb inom grafisk design. Resultatet visade 

att portfolion som använts som provokation inte var lämpad för undersökningens utgångspunkt, då den 

innehöll arbeten från andra ämnen än grafisk design. Detta framkom under datainsamlingen då många 

respondenter ansåg att detta var ett stort problem för en grafisk designer. Resultatet hade därmed kunnat 

bli annorlunda om frågeställningen inte var specificerad på området grafisk design.  

  
Begränsningarna med att använda portfolio som underlag är även att subjektiviteten kring utformning 

och val är svår att frångå, då både arbetsgivaren och designern har sina egna visioner om hur en sådan 

bör se ut. Detta gör det svårt att sätta upp fasta riktlinjer att förhålla sig till, endast guider till hur man 

kan utforma och tänka kring sin portfolio. Utifrån undersökningen visar det sig vara en hårfin gräns om 

vad som bör vara med och vad som inte bör vara med, beroende på vem man frågar. Begreppet grafisk 

designer visade sig också vara ett subjektivt begrepp som kan ha en varierad betydelse, därmed är ämnet 

svårt att studera. Huvudfrågan har därmed ej besvarats till fullo då den varit för bred för ramarna inom 

detta projekt. Underfrågorna har dock besvarats och hjälpt till att ge en tydligare förståelse av 

huvudfrågan genom en viss avgränsning, dessa underfrågor kan även fungera som stöd för kommande 

forskning inom ämnet.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1–Design portfolio 
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8.2 Bilaga 2–Bokomslag 
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8.3 Bilaga 3–Intervjufrågor  
Semistrukturerad intervju med provokation 

Frågeställning: Hur väl fungerar design portfolios för att bedöma expertis? 

Intervju för lärare om bedömning av expertis av grafisk design 

Det finns olika sätt att visa vilken expertis man har, antingen genom betyg eller arbetsprover. Du 

kommer få se en design portfolio och ett grafisk arbete, samt svara på några frågor. 

  
*Visar en design portfolio* 

  
1. Vad skulle du titta på för att bedöma expertis om det här var en student inlämning inom 

grafisk design? 

• Finns det nackdelar med att presentera sina arbeten på det här sättet, vilka? 

• Tycker du att en sån här portfolio ger en rättvis bild av vilken expertis man har? 

  
*Visar grafiskt verk / bokomslag* 

  
1. Vad kan man läsa ut om personernas expertis bara baserat genom att titta på dessa design 

exemplar? 

2. Vilket verk tror du är ett studentarbete och vilket är professionellt arbete? Varför? 

  
Gemensam 

• Hur bra fungerar design portfolios för att bedöma kompetens? 

• Vad kan man utläsa om skicklighet i bild jämförelse med text i ett CV? 

• Vad tittar man på när man bedömer såna här grafiska verk? 

• Ställs det högre krav på arbetet ju mer erfarenhet personen har? 

  

  
Muntlig Intervju om bedömning av expertis för personer som arbetar inom grafisk design 
Vad kan man läsa ut om någons expertis bara baserat genom design exemplar. Du kommer få se en 

design portfolio, och utifrån den svara på nedanstående frågor. Titta sedan på båda bokomslagen och 

svara på resterande frågor 

  

• Titta på portfolio - 
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• Vad skulle du titta på för att bedöma expertis om det här var en exempelvis arbetsansökan 

inom grafisk design? 

• Finns det nackdelar med att presentera sina arbeten på det här sättet, vilka? 

• Tycker du att en sån här portfolio ger en rättvis bild av vilken expertis man har? 

  

• Titta på bokomslag 1 & 2 - 

  
• Vad kan man läsa ut om personernas expertis bara baserat genom att titta på dessa design 

exemplar? 

• Vilket verk tror du är ett studentarbete och vilket är professionellt arbete? Varför? 

  
Allmäna frågor om portfolio och bokomslag. 

  

• Hur bra fungerar design portfolios för att bedöma kompetens? 

• Vad kan man utläsa om skicklighet i bild jämförelse med text i ett CV? 

• Ställs det högre krav på arbetet ju mer erfarenhet personen har? 

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

• Vilken tror du är den vanligaste orsaken till att en portfolio väljs bort vid rekrytering? 
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8.4 Bilaga 4–Enkät
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Bild 1 
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Bild 2 
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8.5 Bilaga 5–Mailintervjuer med svar 

Hej! 

Du har angett att du kan tänka dig att svara på några ytterligare frågor kring bedömning av expertis 

för personer som arbetar inom grafisk design. 

  

1. Vart jobbar du/har jobbat inom grafisk design? (Valfritt att ange) 

Respondent 1: 

Jag har arbetat som lärare i grafisk kommunikation på ett estet- och medieprogram inom 

gymnasieskolan 

  

Respondent 2: 

Frilans 

  

Respondent 3: 

Jag har arbetat som graphic designer intern på ett sko/mode-märke som heter Eytys. 

  

Respondent 4: 

Product Designer på Bonnier Broadcasting (TV4 Play, C More) 

  

Respondent 5: 

Är idag Design Lead på Mynewsdesk AB, har tidigare drivit eget handelsbolag och jobbat för 

Feministiskt Initiativ, Fatshark och Bonnier. Eftersom jag mest jobbat med webb/mobilprojekt med 

interaktionsdesigners och UI-designers så är min feedback kanske lite nischad inför detta. 

  

Du kommer få se en design portfolio (som är bifogad) och utifrån den svara på nedanstående frågor. 

  

- Titta på portfolio - 

  

2.Vad tror du att man skulle du titta på för att bedöma expertis om det här var exempelvis en 

arbetsansökan inom grafisk design? 

Respondent 1: 

Noggrannhet i detaljer och skicklighet vad gäller programvaror. Personlighet 

  

Respondent 2: 

Portfolion visar snarare en UI/UX designer än en grafisk designer dvs. Mer inrikting på digitalt, 3D 

och webb. Vad man skulle titta på för att bedöma expertis beror helt på vilket tjänst hen söker. Hade 
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hen sökt en tjänst som grafisk designer hade det varit svårt att bedöma anser jag då man inte får se 

designen mer djupgående. 

  

Respondent 3: 

Jag tror man titta mycket på helhet, kreativitet och teknisk kvalitet. Sen tror jag man letar design-

fel/missar/stavfel i rollen som rekryterare. Jag tror att många bedömare gillar att sortera bort det man 

tycker passar. 

  

Respondent 4: 

Söker personen tjänst som grafisk designer med den här portfolion skulle jag titta på givet kriterierna 

för rollen om den här personen har erfarenhet av arbetet den skall utföra, hur processen ser ut för 

projekten samt resultatet. För att söka jobb som grafisk designer tycker jag den här portföljen är lite 

för spretigt, visar ingen spets. 

  

Respondent 5: 

Det beror på vilken senioritet det är på tjänsten som personen söker. Vi tar oftast inte in helt juniora 

personer utan någon som helst arbetslivserfarenhet eftersom vi är ett litet team och det tar tid att lära 

upp någon, det är därför superviktigt att portfolion innehåller ett par projekt från en tidigare 

arbetsgivare som vi kan ställa kontrollfrågor om. 

  

När det gäller en junior person så har man såklart inte så mycket att visa upp och det har jag såklart 

full förståelse för - vi har alla varit där och gjort våra portfolios med skolarbeten och kompisjobb. Men 

såhär ett par år senare så måste jag bara säga att det inte ser jättebra ut. Många har följt exakt samma 

photoshop-tutorial på youtube och sedan lagt in i sin portfolio, det säger inte jättemycket att man kan 

använda masklager eller att man säger att man är "9 / 10" på programmering. Mitt starkaste råd är att 

söka praktik och få lite live-projekt från ett riktigt företag, alterativt att skapa egna projekt bara för att 

lära sig verktygen ordentligt. 

  

3. Finns det nackdelar med att presentera sina arbeten på det här sättet, vilka? 

Respondent 1: 

Möjligen att formatet inte gör allt rättvisa, om vissa saker tex ser bättre ut i tryck 

  

Respondent 2: 

Min personliga åsikt är att själva portfolion ska vara neutral och "odesignad". Fokus ska istället läggas 

på innehållet för att få det man vill visa att se så bra ut som möjligt. Nackdelen med denna portfolio är 

att den tar fokus från det man egentligen vill visa, dvs. jobben. 
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Respondent 3: 

PDF'er är ofta tunga och kan inte visa film. Jag föredrar online-portfolio med mycket individuella 

arbeten (alltså inte det man gjort som anställd tillsammans med kolleger), då det kan ge en 

hundraprocentig bild av vad en grafisk designer har arbetet med och själv äger rättigheter för. Man 

måste stå för sitt eget arbete mer om man publicerar det på internet. 

  

Respondent 4: 

Som PDF? Nej det funkar bra. Hade dock helst sett en tydligare struktur och indelning av portföljen, 

gärna ett index i början som listar de olika delarna. Tänk på att den som anställer tittar på väldigt 

många portföljer så 

keep it simple! 

  

Respondent 5: 

Som jag nämnde tidigare - det säger mig oftast ingenting om man nästan har en full photoshop-

progress bar. Den bifogade portfolion är snygg men jag hade föredragit ett vitt papper med 

arbetslivserfarenhet och kunskaper och en länk till dribbble/behance. 

  

4.Vart går gränsen att ett arbete är för gammalt för att användas i sin portfolio? 

Respondent 1: 

Har inget svar på detta. Det gäller att hålla sig uppdaterad, trender kommer och går. 

  

Respondent 2: 

När det uppenbart att det är gammalt och inte relevant längre, exempelvis en flashhemsida. 

  

Respondent 3: 

Bra design är tidlös, så därför finns ingen gräns på hur gammalt arbetet kan vara. 

  

Respondent 4: 

Saker äldre än 3 år känns ganska orelevant. 

  

Respondent 5: 

Jag tror inte att det finns någon gräns, så länge uppdraget är relevant för tjänsten du söker. Exempel: 

Om du söker en UX-tjänst och inte kan visa ett enda exempel på ett UX-uppdrag men en drös med 

posters och omslag så blir det tyvärr ingen intervju. Däremot så är det kanske bra att rensa ut sina 

photoshop-tutorial-bilder och kompisjobb i takt med att man fyller på med "riktiga" uppdrag. 

  

5.Vilken tror du är den vanligaste orsaken till att en portfolio väljs bort vid rekrytering? 
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Respondent 1: 

Att det liknar alla andras 

  

Respondent 2: 

Man försöker visa för mycket. Otydlighet. 

  

Respondent 3: 

Dålig bildkvalité, missar, dålig layout, möjligtvis väljs även ful och omodern grafisk design bort. 

  

Respondent 4: 

Att personen inte visar varför den är en bra kandidat för tjänsten. 

  

Respondent 5:   

Att kandidaten inte har läst rollbeskrivningen och skickar en portfolio som inte styrker någonting som 

efterfrågas, och tyvärr att kandidaten är för junior. 

  

  

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

Respondent 1:   

Försök hitta din personliga stil och visa bara det bästa du har. Be om feedback 

  

Respondent 2: 

Kvalité före kvantitet. Anpassa portfolion och välj ut saker att visa som är relevant för tjänsten. Läs på 

om företaget. 

  

Respondent 3: 

Välj bort det dåliga och slipa istället på de bra projekten som ska visas. 

  

Respondent 4: 

Välj dina 3-4 bästa projekt och visa tydligt vad utmaningen var, processen och resultatet. Alla 

projekten bör vara inom området du söker jobb inom. Har du inte så många projekt gör några fiktiva 

och ge järnet, det imponerar mer med ett grymt fiktivt projekt än ett dåligt riktigt projekt när det 

kommer till student portfolios. 

  

Respondent 5: 

Välj något online, ex dribbble eller behance som du enkelt kan hålla uppdaterat och där du kan få 

feedback från andra designers. Om möjligt, gör research efter din drömbyrå och försök få till en 
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praktikplats där. I bästa fall leder det till jobb, i värsta fall så får du en rekommendation och ett par 

"riktiga" projekt att visa i portfolion. Nätverka hårt med gamla klasskamrater och nya kollegor, när du 

fått ditt "första" jobb så rullar resten oftast på och innan du vet ordet av så får du 9/10 jobb bara genom 

kontakter och utan att behöva visa ett endaste alster. 

  

Gå på gratis föreläsningar (typ bergs morgonföreläsningar), börja följ designers och nätverk som du 

gillar (finns mycket bra att läsa på medium) och håll dig uppdaterad om vad som händer och vilka 

verktyg som är aktuella. Förstå trender och prata om dem med branschkollegor. Nämn designers och 

företag som inspirerar dig under intervjun - och var beredd att motivera varför. 

___________________________________________________________ 

Så otroligt tacksam att du tar dig tiden för att hjälpa mig med min studie! 

  

Mvh Ellen 

  
 
 


