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Förord  

Den här rapporten är ett resultat av ett examensarbete som genomförts av studenter på 
kandidatprogrammet Grafisk Design och Kommunikation vid Linköpings universitet under 
vårterminen år 2013.  
 
Ett stort tack tillägnas de alumner som tagit sig tid att delta i enkätundersökningen som genomförts 
under studien. Utan deras svar hade studien inte kunnat genomföras. Ett om möjligt ännu större tack 
tillägnas de personer som, under sin arbetstid, ställt upp på de intervjuer som genomförts under 
studien. Intervjuerna har varit en mycket viktig och värdefull del av arbetet. Ännu ett tack tilldelas vår 
handledare Arvid Karsvall för ett stort stöd under studiens utförande. Även vår examinator, Tomas 
Törnqvist, ges ett stort tack för värdefulla synpunkter och kommentarer under arbetets gång. 

  



 

 

Sammanfattning  

Eftersom det ofta är hård konkurrens om arbeten inom reklambyråbranschen är det viktigt att den 
arbetssökande skiljer sig från mängden. För att göra det är det vanligt att den arbetssökande använder 
sig av en portfolio. Det finns idag begränsad tidigare forskning gällande portfolions betydelse vid 
anställning inom reklambyråbranschen och vad som anses utmärka en framgångsrik portfolio. Den 
begränsade forskningen inom området innebär ett problem då det är relevanta aspekter för den 
arbetssökande att ha kunskap om. Större förståelse av portfolions betydelse kan öka den 
arbetssökandes chanser till en anställning och om den arbetssökande vet vad arbetsgivaren anser 
utmärker en bra portfolio kan den arbetssökande anpassa sin portfolio efter det. För arbetsgivare anses 
det givande att veta hur den arbetssökande resonerar vid utformningen av portfolion då det kan leda 
till en mer rättvis och effektiv bedömning av portfolion.  
 
Syftet med denna explorativa fallstudie är därför att undersöka portfolions betydelse vid anställning 
inom reklambyråbranschen och vad som anses utmärka en framgångsrik portfolio. Två huvudfrågor 
och totalt fem underfrågor används för att snäva in syftet. Det fall som studeras i studien är företeelsen 
av en portfolio. Både enkätundersökningen och intervjuerna har genererat kvalitativa och kvantitativa 
data även om enkäten till störst del gett kvantitativa data och intervjuerna till största del gett 
kvalitativa data. Studien består av tre huvuddelar: en litteraturstudie, en enkätundersökning och 
intervjuer. Enkäterna och intervjuerna har först analyserats separat och sedan har alla tre huvuddelar 
satts i relation till varandra.   
 
Enkäterna genomfördes med 11 alumner från kandidatprogrammet Grafisk Design och 
Kommunikation vid Linköpings universitet och 5 intervjuer genomfördes med 6 personer som arbetar 
på reklambyråer och har erfarenhet av anställningsprocessen. Den litteratur som presenteras i 
litteraturstudien berör till stor del e-portfolios men även litteratur gällande intervjuer, online-närvaro 
och till viss del portfolios inom reklambyråbranschen används.  
 
Slutsatserna från separata analysen genomförd för enkäterna visade att samtliga alumner tror att 
portfolion har betydelse vid anställning inom reklambyråbranschen. Hur stor betydelse portfolion 
anses ha skiljer sig dock åt och det är troligt att alumnerna tror att fler faktorer har betydelse vid beslut 
om anställning. Det verkar inte finnas någon norm gällande vad som utmärker en bra portfolio mer än 
att innehållet anses vara viktigare än designen och att alstren bör ha beskrivande texter.  
 
Slutsatserna från analysen som genomfördes för intervjuerna visade bland annat att erfarenhet och 
personlighet har stor betydelse vid beslut om anställning och att portfolions betydelse inom 
reklambyråbranschen anses vara stor. Digitalt är det format som föredras och bred kompetens 
uppskattas ofta i portfolion. Vidare är första intrycket viktigt och arbetsgivare tycker att beskrivande 
texter är positivt medan slarv och stavfel ger ett dåligt intryck.  
 
Slutsatsera för den relaterande analysen visade att bland annat att personlighet och tidigare 
erfarenheter anses vara viktiga aspekter vid beslut om anställning och att den arbetssökande kan tjäna 
på spontana ansökningar. Portfolion anses ha betydelse vid anställning inom reklambyråbranschen och 
kan sägas vara en given del av ansökningsmaterialet. En portfolio bör visa upp en persons bästa alster 
och bör enbart innehålla information som är relevant för arbetsgivaren. Portfolion bör väcka intresse 
och ha enkel navigation. Beskrivande texter bör alltid inkluderas och den arbetssökande kan även 
berätta om sig själv i portfolion. Digitala portfolios är en tydlig trend som uppskattas av arbetsgivare 
och det ultimata formatvalet kan anses vara en hemsida med en nedladdningsbar PDF. Även om 
portfolions innehåll alltid bör prioriteras har även designen betydelse och det kan anses vara ett säkert 
kort att visa upp en bred kompetens i portfolion.  
  



 

 

Abstract  

As there is often an intense competition for jobs in the advertising industry, it’s important that the job 
applicants differentiate themselves from the crowd. To do this, job applicants often use a portfolio. 
However, the research on the portfolios importance when applying for work in the advertising industry 
and what is considered to distinguish a successful portfolio is limited. We argue that greater 
understanding of the portfolios importance may increase the job applicants chances for employment 
and if the job seekers know what the employers believe makes a good portfolio they can adjust their 
portfolios accordingly. For employers, it is also considered rewarding to know how the job applicants 
reason about the portfolios design as it can lead to a more fair and effective assessment of the 
portfolio.  
 
The purpose of this exploratory case study is therefore to examine the importance of the portfolio 
when applying for work in the advertising industry and what is considered to distinguish a successful 
portfolio. Two main questions and a total of five sub questions are used to narrow down the purpose. 
The case examined in the study is the phenomenon of a portfolio. Both the survey and the interviews 
generated qualitative and quantitative data, although the questionnaire to the largest part provided 
quantitative data and the interviews to the largest part yielded qualitative data.  
 
The study consists of three main parts: a literature review, a survey and interviews. First the survey 
and interviews were analyzed separately and then all three main parts were put in relation to each 
other.   
 
The surveys were conducted with 11 alumni from the bachelor program Graphic Design and 
Communication at Linköping University and 5 interviews were conducted with people working in 
advertising agencies who have experience of participating in the hiring process. The literature 
presented in the literature review in large parts concerns the e-portfolio but also literature on 
interviewing, online presence and partially portfolios within the advertising industry are being used. 
 
The conclusions of the survey analysis showed that all alumni believe that the portfolio has a bearing 
on employment in the advertising industry. How big of an importance the portfolio is considered to 
have differs however, and it is likely that the alumni believe that also other factors are important in the 
decision of employment. There seems to be no standard as to what makes a successful portfolio more 
than that the content is considered more important than the design and that the products shown in the 
portfolio should have descriptive captions.  
 
The conclusions of the interview analysis showed, for instance, that previous experience and 
personality is very important when deciding on employment. It also emerged that portfolio’s in the 
advertising industry were considered important. Digital is the preferred format and broad expertise is 
highly valued in the portfolio. Furthermore, the first impression is important and employers think that 
descriptive texts are positive, while sloppiness and spelling errors give a bad impression. 
 
In the relating, or general, analysis the findings included that personality and experiences are 
considered important aspects when deciding on employment and that the job seeker can benefit from 
spontaneous applications. The portfolio is considered significant for employment within the 
advertising industry and can be seen as a given part of the application material. A portfolio should 
showcase a person’s best works and should only contain information that is relevant to the employer. 
The portfolio should generate interest and have an easy navigation. Descriptive texts should be 
included and the job applicants can also tell more about themselves in the portfolio. Digital portfolios 
are a trend that employers appreciate and the ultimate format can be considered to be a website with a 
downloadable PDF. Although the content should always be given priority, the design is also 
considered to be important and it can be considered a safe bet to showcase a wide range of expertise in 
the portfolio.   
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1 Inledning 

1.1 Ordlista 

E-portfolio: En e-portfolio är en hemsida som innehåller ett urval av en students arbeten (Lyons, 
2008). En e-portfolio är en hemsida som innehåller ett urval av en students arbeten (ibid.), prestationer 
och aktiviteter (Young, 2002). Allt fler universitet uppmuntrar, eller kräver, att studenterna skapar en 
e-portfolio för att visa upp sitt akademiska arbete och förhoppningen är att studenterna ska visa e-
portfolion för potentiella arbetsgivare (ibid.). 
 
Digital portfolio: Enligt Worley (2011) är begreppet portfolio, oavsett digital eller analog, en 
sammanställning av arbetsprover som illustrerar portfolioägarens kunskap, erfarenhet och övervunna 
utmaningar. I studien definieras en digital portfolio som en portfolio som visas digitalt på en skärm.  
 
Analog portfolio: I studien definieras en analog portfolio som en bok eller fysisk mapp med utskrifter 
eller analogt skapade alster som demonstrerar den arbetssökandes kunskap, erfarenhet och 
kompetens.   
 
CV:  CV används som en förkortning av curriculum vitae och i enlighet med Nationalencyklopedin 
(2013a) definieras ett CV som en kort levnadsbeskrivning med de meriter som önskas åberopas vid 
exempelvis en anställningsansökan. Ett förtydligande har dock gjorts och i studien anses ett CV kunna 
vara både en papperskopia och ett digitalt dokument.  

1.2    Bakgrund  

Eftersom det ofta är hård konkurrens om arbeten inom reklambyråbranschen är det viktigt att den 
arbetssökande skiljer sig från mängden. För att göra det är det vanligt att arbetssökande inom området 
använder sig av en portfolio (Rosner Klimchuk & Krasovec, 2012). Enligt Rosner Klimchuk och 
Krasovec är en portfolio en personlig samling av arbeten som visar en designers kreativa kompetens 
och erfarenhet. Vidare sägs portfolion fungera som ett register över den arbetssökandes kreativa 
utveckling och är ett konkret bevis på personens kunskaper och kvalitet inom designområdet (ibid.). 
Portfolion visar även att den arbetssökande har förmågan att lära sig nya och avancerade färdigheter 
(ibid.). Rosner Klimchuk och Krasovec menar att en portfolio bör vara en välorganiserad samling av 
den arbetssökandes bästa alster och mellan 10 och 15 alster oftast är tillräckligt för att kunna visa upp 
den arbetssökandes kompetens.  
 
Enligt Brammer (2007) har professionella portfolios en lång historia inom vissa områden, exempelvis 
konst, grafisk design, inredning och reklam. Gemensamt för de områden där portfolion traditionellt 
används är att de kräver visuella element för att de yrkesverksamma ska kunna visa upp sin kompetens 
inom området (ibid.). 
 
Enligt Myers (2009) är portfolion av särskilt stor vikt för personer som söker ett nytt jobb, vill byta 
karriärområde eller förhandlar om befordran eller löneförhöjning. Portfolion kan bestå av exempelvis 
konstverk, tidigare arbeten, skriftliga exempel eller utmärkelser och det viktigaste sägs vara att 
innehållet väljs med stor omsorg för att belysa de mest relevanta egenskaperna och prestationerna 
(ibid.). Myers menar dessutom att portfolion bör bidra till att definiera personens personlighet, 
intressen samt vilja att engagera sig i arbetet. Under de senaste åren har digitala portfolios blivit 
alltmer populära och en stor fördel med det digitala formatet uppges vara att portfolioägaren slipper 
bära runt på en fysisk portfolio (ibid.). Dessutom kan den digitala portfolion enkelt lämnas hos 
arbetsgivaren som en påminnelse om den arbetssökandes kompetens och egenskaper (ibid.). 
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1.3 Problemformulering  

Inledningsvis i studien genomfördes en sökning efter vetenskapliga artiklar och forskning som 
behandlar portfolion inom reklambyråbranschen. Efter att ha letat efter böcker inom området och 
använt exempelvis databaserna Scoopus och Google Schoolar blev det tydligt att forskning gällande 
portfolions användning inom reklambyråbranschen är mycket begränsad. Från början användes sökord 
såsom “portfolios in the advertising industry”, “importance of a portfolio for graphic designers” och 
“work samples in the advertising industry”. Då sökorden gav begränsade resultat utökades de så 
småningom till exempelvis “portfolio”, “portfolio when applying for work” och “importance of a 
portfolio” vilket resulterade i fler träffar. Trots fler träffar var det fortfarande i stort sett inga artiklar 
som behandlade portfolios inom reklambyråbranschen. Därmed anses tidigare forskning gällande 
portfolions betydelse vid anställning inom reklambyråbranschen och vad som utmärker en 
framgångsrik portfolio vara mycket begränsad.  
 
Rosner Klimchuck och Krasovec (2012) menar att en arbetssökandes portfolio är en del av 
anställningsprocessen inom reklambyråbranschen men vilken betydelse den har i praktiken och vad 
som anses utmärka en framgångsrik portfolio är mer oklart. Den begränsade mängden forskning inom 
det specifika området anses vara ett problem då det ses som relevanta aspekter för den arbetssökande 
att ha kunskap om. Om den arbetssökande får större förståelse för portfolions betydelse är det troligt 
att det kan öka den arbetssökandes chanser till anställning. Om den arbetssökande vet vad 
arbetsgivaren har för preferenser gällande portfolion kan den arbetssökande anpassa sin portfolio efter 
det vilket även det förmodligen ökar den arbetssökandes chanser till anställning. För arbetsgivare 
anses det givande att veta hur den arbetssökande resonerar när personen utformar sin portfolio och vad 
den arbetssökandes syn på portfolios är då det är troligt att det leder till en mer effektiv och rättvis 
bedömning av portfolion.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna explorativa fallstudie är att undersöka portfolions betydelse vid anställning inom 
reklambyråbranschen och vad som anses utmärka en framgångsrik portfolio. 

1.5 Frågeställningar 

1. Vad har portfolion för betydelse i anställningsprocessen inom reklambyråbranschen? 
- Vilka faktorer, utöver portfolion, bör den arbetssökande vara medveten om vid 
arbetsansökan? 
- Vilken betydelse har portfolion enligt den arbetssökande? 

 - Vilken betydelse har portfolion enligt arbetsgivaren? 
 
2. Vad anses utmärka en bra portfolio? 
 - Vad anser den arbetssökande utmärker en framgångsrik portfolio? 
 - Vad anser arbetsgivaren utmärker en framgångsrik portfolio? 

1.6 Metod 

1.6.1 Metodbakgrund 

Enligt Nationalencyklopedin (2013b) är kvalitativ metod inom samhällsvetenskaperna ett 
samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala 
verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan och att 
forskaren försöker fånga såväl människors handlingar som handlingarnas innebörder. Kvalitativa 
metoder stävar efter att åstadkomma en helhetsbeskrivning av det undersökta, exempelvis hur en viss 
livssituation i sin totalitet gestaltar sig, och därför tenderar kvalitativa studier att omfatta mindre 
populationer än kvantitativa undersökningar (ibid.).  



3 

 

 
Kvantitativ metod är enligt Nationalencyklopedin (2013c) ett samlingsbegrepp inom 
samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och 
kvantifierbara data, sammanfattar insamlad data i statistisk form och utifrån bearbetad data analyserar 
utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. De kvantitativa arbetssätten är som regel formade så att 
varje steg i porcessen är väl definierade och avskilda från de övriga (ibid.). I kvantitativa studier 
används ett representativt urval av deltagare från en befolkning eller grupp som undersöks med hjälp 
av olika former av mätinstrument som skall fånga samband, fördelning och variation i det som 
studeras (ibid.) 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2013d) är en fallstudie en datainsamlingsmetod inom samhälls- och 
beteendevetenskaplig forskning som uppges vara en detaljerad undersökning av ett särskilt fenomen, 
till exempel en individ eller en grupp, i ett större forskningssammanhang. En fallstudie används för att 
nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier och ibland även för att illustrera eller stärka 
hypoteser (ibid.). Termen åsyftar oftast studier av individer och mindre grupper men används också 
för särskilda studier av exempelvis en organisation eller ett samhälle (ibid.). Bell (2005) menar att en 
fallstudie är särskilt passande för individuella forskare då en fallstudie ger möjlighet till att studera en 
aspekt av ett problem på djupet. Även om fallstudier ofta genomförs fristående kan fallstudier även 
användas för att identifiera nyckelproblem som kräver vidare undersökning eller så kan fallstudier 
användas för att ge vidare information efter att exempelvis en enkätundersökning genomförts (ibid.). 
Även om observationer och intervjuer är de vanligaste metoderna som används i en fallstudie är ingen 
metod utesluten (ibid.). En nackdel med fallstudier är att generalisering inte alltid är möjligt (Bell, 
2005).  
 
Enligt Brown (2006) tenderar explorativ forskning till att behandla nya problem om vilka lite eller 
ingen tidigare forskning har genomförts. Explorativ forskning syftar inte till att ge slutgiltiga och 
avgörande svar på forskningsfrågorna utan har istället som mål att utforska undersökningsområdet på 
olika djup (Bell 2010). Explorativ forskning är inte avsedd att ge avgörande bevis, istället hjälper den 
till att ge en bättre förståelse för problemet (Lambin 2000). Skillnaden mellan explorativ och 
bevisande forskning sägs vara att explorativ forskning resulterar i ett omfång av orsaker och alternativ 
till en lösning för ett specifikt problem medan bevisande forskning identifierar den slutgiltiga 
informationen som är den enda lösningen på det existerande forskningsproblemet (Sandhusen 2000).  
 
När en enkätundersökning används är målet ofta att samla in information från en representativ grupp 
av en population och utifrån det urvalet kan resultatet sedan användas för att representera hela 
populationen (Bell, 2005). Bell (2005) menar att stor omsorg bör läggas för att försäkra sig om att den 
utvalda deltagargruppen verkligen är representativ för populationen i helhet. I en enkätundersökning 
bör alla deltagare svara på samma frågor under så liknande omständigheter som möjligt och pilottester 
anses nödvändigt för att försäkra sig om att alla frågor betyder samma sak för alla deltagare (ibid.). 
Målet med en enkätundersökning är att samla in svar på samma frågor från en stor grupp individer för 
att forskaren ska kunna, inte bara beskriva, utan även jämföra, relatera olika karaktärsdrag till varandra 
och demonstrera att vissa särdrag existerar i olika kategorier (ibid.). Enkätundersökningar är ett snabbt 
och billigt sätt för att samla in information och kan ge svar på vad, var, när och hur, men gör det inte 
lätt att få svar på varför (Bell, 2005).   
 
I kvalitativa intervjuer, som genomförs ansikte mot ansikte med intervjudeltagarna, genom 
telefonsamtal eller fokusgrupper, ställer intervjuledaren vanligtvis ett fåtal öppna och ostrukturerade 
frågor (Creswell, 2008). Creswell (2008) menar att frågorna har till syfte att få fram 
intervjudeltagarnas synsätt och åsikter och uppger att fördelar med intervjuer är att intervjudeltagarna 
kan ge information om saker som redan inträffat och att intervjuledaren kan kontrollera vilka frågor 
som ställs. 
 
Kvalitativa observationer innebär att en person tar fältanteckningar gällande individers beteenden och 
aktiviteter på en undersökningsplats (Creswell, 2008). Creswell (2008) menar att observationer ger 
forskaren förstahandsupplevelser och att en fördel med observationer är att ämnen som exempelvis är 
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obekväma att prata om kan utforskas. Creswell (2008) uppger att den grundläggande meningen med 
experiment i en kvantitativ metod är att testa effekten av en behandling på ett resultat medan alla 
faktorer som kan påverka resultatet kontrolleras. 

1.6.2 Metodval 

Eftersom portfolions betydelse vid anställning inom reklambyråbranschen är ett område med bristande 
forskning har en explorativ studie valts att göras, för att på så vis utforska området djupare. Då en 
detaljerad undersökning av portfolion som fenomen var det som studien ville uppnå valdes en 
fallstudie som metod.  
 
Till en början var syftet med studien att undersöka alumners inställning till och användning av 
portfolion. För att göra det valdes en kvantitativ enkätundersökning att genomföras. Genom den 
kvantitativa metoden kan ett urval av deltagare från en befolkning användas för att representera en 
större grupp, vilket ansågs positivt i sammanhanget, och dessutom kan insamlad data sammanfattas 
som statistik, vilket var det som önskades få fram. En enkätundersökning genomfördes då det är ett 
snabbt och billigt sätt att samla in information. Dessutom ansågs enkätundersökningen kunna ge svar 
på de frågor som önskades ställas. Anledningen till att experiment inte valdes att genomföras var för 
att det intressanta att få fram inte var effekten av en behandling.  
 
Efter enkätundersökningen valdes kvalitativa intervjuer att genomföras för att få större förståelse för 
arbetsgivares synsätt och åsikter gällande portfolion vid anställningsprocessen. Den kvalitativa 
metoden valdes då den syftar till att ge svar på människors handlingar likväl som handlingarnas 
innebörder, vilket ansågs viktigt under den här delen av arbetet. Intervjuer valdes att genomföras då 
arbetsgivarnas åsikter och synsätt var det som var av intresse. Observationer kan inte på samma sätt ge 
svar på arbetsgivares åsikter kring portfolion i anställningsprocessen. 

1.6.3 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis i arbetet framkom det att den tidigare forskningen gällande portfolions betydelse och 
användning inom reklambyråbranschen är mycket begränsad (se 1.3). Den tidigare forskning som 
ligger närmast ämnet behandlar istället e-portfolios och anställningsprocessen i stort. Studien syftar 
därför till att undersöka portfolions betydelse vid anställning inom reklambyråbranschen och vad som 
anses utmärka en framgångsrik portfolio i den kontexten då det är de områden där den nuvarande 
forskningen anses brista.  
 
Studien definieras som en explorativ fallstudie där både kvalitativa och kvantitativa data kommer att 
användas för att besvara syftet. Det fall som studeras är förekomsten av en portfolio och studien består 
av tre huvuddelar: en litteraturstudie, en enkätundersökning och intervjuer.  
 
Både enkätundersökningen och intervjuerna har genererat kvalitativa och kvantitativa data. Även om 
den data som framkom från enkätundersökningen till största delen är kvantitativ användes ett antal 
öppna frågor för att få fram kvalitativa data. Intervjuerna är likaså till största delen kvalitativa, men då 
färdiga frågor användes kan viss statistik, och därmed kvantitativa data, utläsas från delar av 
intervjusvaren. Det innebär att ingen del av studien är strikt hypotestestande eller enbart kvalitativ. 
Studien kan istället ses som försök till hypotesgenererande forskning där slutsatserna kan anses 
innehålla testbara hypoteser gällande portfolions roll vid anställning inom reklambyråbranschen.  
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1.6.4 Enkät 

1.6.4.1 Tillvägagångssätt  

För att undersöka portfolions betydelse genomfördes en enkätundersökning med 11 alumner från 
kandidatprogrammet Grafisk Design och Kommunikation vid Linköpings universitet. Anledningen till 
varför en kvantitativ enkätundersökning genomfördes var dels på grund av enkelheten att nå fram till 
ett flertal respondenter inom en kort tid, men framförallt för att statistik var det intressanta att få fram. 
Med hjälp av siffrorna skapades snabbt en överblick över de arbetssökandes inställning till portfolion. 
Kvantitativa resultat har även högre generaliserbarhet (Creswell, 2009) vilket ansågs vara av betydelse 
för studiens syfte. Kravet för samtliga enkätdeltagare var att de hade använt sig av en portfolio då de 
sökt jobb inom reklambyråbranschen. Om alumnerna fick jobbet de sökte eller inte utgjorde däremot 
inte ett krav. 
 
Enkätundersökningen genomfördes med hjälp av ett elektroniskt formulär på internet som deltagarna 
nådde via en länk. Länken postades på webbsajten “Facebook” i en grupp där flertalet alumner från 
programmet Grafisk Design och Kommunikation är medlemmar. Facebook-gruppen har omkring 250 
medlemmar där ett övervägande antal är alumner. Till en början kontaktades ingen alumn personligen, 
utan de besvarade enkäten på eget initiativ. På grund av låg svarsfrekvens från alumnerna kontaktades 
dock ett antal alumner personligen för att öka antalet enkätdeltagare. Det ledde till att ytterligare två 
personer svarade. 

1.6.4.2 Urval 

Att just alumner från kandidatprogrammet Grafisk Design och Kommunikation valdes som deltagare 
av enkätundersökningen beror dels på bekvämlighetsurval. Då författarna till studien själva studerar 
vid samma utbildning var deltagarna enkla att nå ut till vilket var en stor fördel då studien har haft 
begränsade tidsramar att förhålla sig till. Dessutom ansågs studenterna ha de rätta erfarenheterna och 
egenskaperna för att kunna bidra till att besvara studiens frågeställningar där den arbetssökandes svar 
ses som en betydande faktor.  

1.6.4.3 Tillvägagångssätt vid enkätens analys 

Analysen av enkäterna har inte sin utgångspunkt i teorin utan är framtagen för att passa studiens syfte. 
Anledningen till att enkätundersökningen genomfördes var för att ta fram statistik vilket är 
anledningen till att diagramframställning har inkluderats som ett eget steg i tillvägagångssättet. 
Statistiken har inte valts att presenteras i procent då det ses som missvisande vid en så pass begränsad 
undersökning. Istället presenteras den genom antal då det anses skapa en tydlig och rättvis bild över 
den insamlade informationen. Tillvägagångssättet av analysen, se Figur 1 - Tillvägagångssätt vid 
enkätens analys, bör inte ses som en analysmodell utan är ett specifikt tillvägagångssätt för studien. 
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Figur 1 - Tillvägagångssätt för enkätanalys 

1.6.5 Intervjuer 

1.6.5.1 Tillvägagångssätt 

Genom resultatet av enkätundersökningen uppstod ett intresse av att undersöka arbetsgivarnas 
inställning till portfolion för att på så sätt få kunskaper till nytta för de arbetssökande. 5 intervjuer med 
totalt 6 deltagare genomfördes med personer som arbetar på olika reklambyråer. De valda 
reklambyråerna varierade i storlek men hade minst 5 anställda. Kravet på antal anställda ställdes då 
bedömningen gjordes att reklambyråer av den storleken bör ha tillräckligt stor erfarenhet av 
anställningsprocesser för att kunna besvara frågorna. Vilken roll intervjudeltagarna hade på företaget 
var mindre väsentligt men ett krav var att de hade erfarenhet av att delta i anställningsprocessen då det 
krävs för att frågorna ska kunna besvaras på ett rättvisande sätt. Av en slump var samtliga 
intervjudeltagare män, vilket också är orsaken till att de fiktiva namnen i intervjuerna är namn 
tillhörande män. 4 av intervjuerna ägde rum på intervjudeltagarnas arbetsplatser, medan den 5:e 
intervjun genomfördes i form av ett videosamtal över internet med hjälp av programmet “Skype”. En 
intervju genomfördes med 2 intervjudeltagare medan de övriga intervjuerna enbart innefattade 1 
intervjudeltagare. Intervjuerna pågick mellan 15 minuter och 1 timme. 
 
I enlighet med Creswells (2009) rekommendationer spelades intervjuerna in med hjälp av en 
ljudinspelare samtidigt som även skriftliga anteckningar togs. Anteckningarna användes i första hand 
som en trygghet i det fall att något problem uppstått med ljudupptagningen, men fungerade även som 
ett sätt att skriva ner idéer och tankar under intervjuerna. Anteckningarna har inte använts vid 
sammanställningen av data. Creswell menar att ett intervjuprotokoll kan användas för att säkerställa att 
standardprocedurerna är desamma vid samtliga intervjuer, vilket var något som användes under 
intervjuerna. Intervjuprotokollet innehöll bland annat sådant som datum, intervjudeltagarens namn, 
intervjufrågorna samt några alternativa uppföljningsfrågor.  

1.6.5.2 Transkribering 

Utifrån de ljudupptagningar som spelades in under intervjuerna har samtlig intervjudata transkriberats 
enligt Williamsons (2009) transkriberingsmodell. Modellen innefattar i huvudsak två olika typer av 
transkribering: en nära transkription och en bred transkription. Den nära transkriberingen innebär att 
insamlad data transkriberas mycket noggrant genom att alla uttalade ord, både från intervjudeltagaren 
och intervjuledaren, skrivs ner. Även exempelvis pauser, ord som uttalas med betoning eller ökad 
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volym och meningar som överlappar varandra märks ut. En nära transkribering av insamlad 
intervjudata genomfördes till en början för att ingen underliggande mening skulle missas. Dock togs 
beslutet att förenkla modellen något genom att vissa utmärkningar valdes att inte användas, 
exempelvis för uttal. De utmärkningar som valdes att inte användas bedömdes inte tillföra något med 
relevans för studiens syfte.  
 
Efter att den nära transkriberingen genomförts utfördes en bred transkribering av den insamlade 
informationen. En bred transkribering innebär att färre detaljer återges och att fokus istället läggs på 
att framföra konversationens struktur (Williamson, 2009). Genom den breda transkriptionen blev 
informationen enklare att läsa då alla avbrott och exempelvis stakningar inte behövde skrivas ut och 
därigenom förbereddes den insamlade informationen för att användas i form av citat i studien. 
 
Citat används i studien för att förstärka budskap och för att underbygga trovärdighet. Genom att 
använda tecknen [...] markeras det att någon del av konversationen har tagits bort i citaten. Exempelvis 
kan det innebära att intervjuledaren har sagt något eller att intervjudeltagaren har stakat sig eller talat 
om något annat ämne. Det är dock viktigt att påpeka att den del av konversationen som uteslutits är 
mindre relevant för studiens och rapportens fokus och att det som tagits bort inte har någon direkt 
inverkan på det intervjudeltagaren senare säger.  

1.6.5.3 Analys av intervjuer 

Analysen för intervjuerna har sin utgångspunkt i Creswells (2009) analysmodell för kvalitativa studier. 
Analysmodellen, se Figur 2 - Intervjuanalys, har översatts innan den inkluderats i studien. 
 

 
 

Figur 2 - Intervjuanalys 
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1. Insamling av rådata genom intervjuer. 
2. Transkribering av intervjuer. 
3. Sammanställning av intervjuer. 
4. Genomläsning av allt material för att skapa en översikt över den insamlade informationen och för 
att reflektera över informationens betydelse. 
5. Påbörjande av en detaljerad analys av intervjuerna med hjälp av en kodningsprocess. 
6. Med hjälp av kodningsprocessen genereras en beskrivning av miljön och människorna och ett fåtal 
teman, som framstår vara de övergripande fynden i studien, skapas. Temana bör innefatta ett flertal 
perspektiv från individer och bör stödjas av både citat och specifika bevis.  
7. Beslut tas gällande hur beskrivningarna och temana från punkt sex bör representeras i rapporten. 
8. Tolkning av insamlad intervjudata. 
 
Kodningsprocessen är hämtad från Tesch (1990) och består av steg 5 som innebär att det insamlade 
materialet organiseras i grupper och segment innan det tolkas. Processen har översatts innan den 
inkluderats i studien och ses i Figur 3 - Kodningsprocess. 
 

 
 
Figur 3 - Kodningsprocess 

 
1. Skapande av en överblick genom att läsa igenom transkriberingarna noggrant. Antecknande av de 
idéer som väcks. 
2. Genomgång av intervjuerna, en i taget, och fundering kring vad de egentligen handlar om och vad 
den underliggande meningen är. 
3. Skrivning av lista på de ämnen som kommit upp då intervjuerna är genomlästa. Gruppering av 
liknande ämnen. Utmärkning av vilka ämnen som är återkommande och unika. 
4. Genomläsning av transkriberingarna igen med hjälp av listan på ämnen. Tilldelning av koder till 
ämnena och nedskrivning av koderna intill de stycken där de passar. Skapande av nya kategorier och 
koder om nödvändigt.  
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5. Minskning av listan på kategorier genom att gruppera dem med varandra. 
6. Slutgiltigt beslutstagande om förkortningar på de olika kategorierna och placering av dem i 
alfabetisk ordning. 
7. Samlande av det insamlade material som hör till de olika kategorierna på ett ställe och utförande av 
en preliminär analys. 
8. Omkodning av existerande data, om nödvändigt. 

1.6.6 Etikfrågor 

För att skydda samtliga personer som deltagit i de olika undersökningarna togs beslutet att presentera 
alla personer anonymt. Anonymiteten ansågs inte ha någon betydelse för studiens syfte. I studiens 
empiridel gavs intervjudeltagarna fiktiva namn för att på så sätt underlätta läsningen samtidigt som 
intervjudeltagarna förblev anonyma. Innan undersökningarna genomfördes informerades deltagarna 
om studiens syfte och vad deras uppgifter var tänkta att användas till. Intervjudeltagarna gavs även en 
genomgång av studiens tänkta anonymitet vid intervjutillfället. Samtliga deltagare gavs dessutom 
möjligheten att ta del av studien efter att den slutförts.  

1.6.7 Pilotintervju och pilotenkät 

Inledningsvis genomfördes en pilotintervju och en pilotenkät. Intervjun hölls med en person som 
arbetar på en reklambyrå och hade till syfte att testa de intervjufrågor som tagits fram och att skapa en 
diskussion kring ämnet. Utifrån pilotintervjun justerades och anpassades intervjufrågorna sedan för att 
på bästa sätt kunna besvara studiens frågeställningar. Pilotintervjun genomfördes på samma sätt som 
övriga intervjuer, se 1.6.2.1.  
 
Pilotenkäten besvarades av en alumn från kandidatprogrammet Grafisk Design och Kommunikation 
vid Linköpings universitet och pilotenkäten hade till uppgift att undersöka hur väl frågorna fungerade 
för att besvara frågeställningarna. Personen som besvarade pilotenkäten tillfrågades sedan om vad den 
upplevde saknades i enkäten och om något skulle behöva förtydligas, ändras eller tas bort. 
Pilotenkäten var, liksom den ordinarie enkäten, elektronisk. Pilotenkätens svar ses inte som en del av 
övrig enkätdata då frågorna ändrades efter pilotintervjun och då personen som besvarade enkäten inte 
fick möjlighet att besvara den anonymt.  

1.7 Avgränsningar 

Några omfattande avgränsningar gällande vid vilken typ av reklambyråtjänst studien syftar till att 
undersöka portfolions betydelse har inte gjorts. Den avgränsning som gjorts är att tjänsten ska vara 
inom reklambyråbranschen och ha koppling till grafisk design eller marknadsföring. Därmed kan det 
exempelvis gälla en tjänst som art director, copywriter, grafisk designer eller projektledare likväl som 
andra liknande tjänster. Trots att yrkesrollerna är olika och att det därmed är troligt att åsikterna om 
portfolion skiljer sig åt vad gäller utformning och innehåll har det valts att göra en mer övergripande 
studie.  

1.8 Studiens begränsningar 

Då enkätundersökningen och intervjuerna genomfördes med ett begränsat antal deltagare kan studien 
inte anses ha hög generaliserbarhet. En annan begränsning är bristen på tidigare relevant forskning 
gällande portfolion inom reklambyråbranschen. Därför har en relativt stor mängd forskning gällande e-
portfolion, vilket inte är helt samma sak, använts vilket anses vara en begränsning då det kan ge ett 
något missvisande tolkning av resultatet. 
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1.9 Rapportens struktur 

Hittills har inledningskapitlet presenterat en ordlista och beskrivit bakgrund, problemformulering, 
syfte, frågeställningar, metod, avgränsningar och studiens begränsningar. Vidare kommer rapportens 
struktur se ut som följande: 
 
I kapitel 2 “Litteraturstudie” presenteras litteraturstudien där tidigare forskning tas upp. I kapitel 3 
“Resultat av enkätundersökning” beskrivs den data som samlats in under enkätundersökningen och en 
separat analys utförs för enbart insamlad enkätdata. Kapitel 3 avslutas med slutsatser för 
enkätundersökningen. Insamlad data från intervjuerna presenteras i kapitel 4 “Resultat av intervjuer” 
och där utförs även en analys av intervjuinformationen som sedan avslutas med slutsatser från 
intervjuerna. I kapitel 5 “Relaterande analys av litteraturstudie, enkät och intervjuer” genomförs en 
relaterande analys där enkätundersökningen, intervjuerna och litteraturstudien sätts i förhållande till 
varandra. Kapitel fem avslutas med slutsatser för den relaterande analysen vilket även ses som 
slutsatser för studien. I kapitel 6 “Avslutande diskussion” förs en avslutande diskussion där 
arbetsprocess, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet, källkritik och vidare forskning tas upp.  

  



11 

 

2 Litteraturstudie 

2.1 Eftertraktade karaktärsdrag hos den arbetssökande 

Enligt Heinrich, Bhattacharya och Royudu (2007) anser arbetsgivare att det är viktigt att den 
arbetssökande förmedlar sin personlighet vid jobbansökan. Samtidigt är arbetsgivare tydliga med att 
det inte finns enbart en definierad uppsättning karaktärsdrag som gör en person passande, istället 
kräver olika företag och tjänster olika kunskaper och färdigheter (ibid.). Därmed menar Heinrich et al. 
(2007) att arbetsgivarna behöver ha möjlighet att identifiera kandidaternas kunskaper, färdigheter och 
personlighet för att kunna para ihop en arbetssökande med en passande tjänst.  
 
Heinrich et al. (2007) uppger att arbetsgivare söker efter personer som visar initiativtagande, intresse 
för utbildningsområdet och engagemang. Arbetsgivare vill gärna se att studenter går utöver 
studiekraven och strävar efter att tillämpa sina kunskaper även utanför universitetet (ibid.). Heinrich et 
al. (2007) menar att det dock inte spelar någon roll om studenten tillämpat kunskaperna på ett 
deltidsjobb, för frivilligt arbete eller bara som underhållning. Vidare uppges det viktiga vara att 
tillämpningen visar initiativtagande, passion och nyfikenhet. 
 
Heinrich et al. (2007) uppger att arbetsgivare anser att det är viktigt att arbetssökande har ett liv även 
utanför studier eller arbete. Arbetsgivare letar även efter kreativitet, förmågan att lösa problem och 
inlärningskapacitet, vilka är kunskaper som den arbetssökande måste kunna demonstrera då de söker 
arbete (ibid.).  Heinrich et al. (2007) uppger att personerna måste kunna ta ansvar och arbeta 
självständigt samtidigt som de ska visa potential för att utvecklas och lära sig nya kunskaper och 
arbetsgivare letar även efter organisationsförmåga. Vidare sägs det vara viktigt att den arbetssökande 
visar på förståelse, att kunna prioritera och koordinera flera olika uppgifter samtidigt och vetskap om 
när det är dags att avsluta en uppgift (ibid.).  
 
Heinrich et al. (2007) uppger att arbetsgivare letar efter lagspelare och att arbetsgivare vill att de 
arbetssökande ska förstå olika roller och personligheter i en grupp och ha förståelse för hur olika 
personer fungerar tillsammans. Den arbetssökande uppges även kunna förstå sina egna naturliga 
tendenser och hur de själva fungerar i en grupp då den kunskapen är väsentlig för att den 
arbetssökande ska kunna utveckla sina egna styrkor och svagheter (ibid.). Arbetsgivare letar även efter 
personer med goda kommunikationskunskaper och både skriftlig och muntlig kommunikation och 
presentation ses som högt uppskattade kunskaper vilket förklaras med att någon som är kapabel att 
förklara något vanligtvis förstår det (ibid.). Graves och Epstein (2011) menar att 
kommunikationskunskaper är bland de mest eftertraktade egenskaperna bland arbetsgivare som 
anställer nyutexaminerade. På en lista över arbetsgivarnas 21 mest eftertraktade egenskaper hos 
nyutexaminerade toppar verbal kommunikation listan och skriftlig kommunikation ligger på 7:e plats 
(ibid.). 
 
Zetterberg Odh (Guldägget, 2013) som arbetar på Berghs School of Communication menar att 
arbetsgivare inom reklambranschen många gånger efterfrågar arbetssökande som är annorlunda och 
inte är stöpta i samma form som de som har utbildat sig vid exempelvis Berghs School of 
Communication, Beckmans eller Hyper Island. Samtidigt uppger Zetterberg Odh (ibid.) att 
arbetsgivarna tycker att det är bekvämt med sådana som har blivit stöpta i formen då det innebär att de 
arbetssökande till stor del vet vad jobbet går ut på. 
 
Labraaten (Guldägget, 2013) som arbetar på byrån Åkerstam Holst menar att en person som gör en 
kreativ arbetsansökan absolut kan anställas, men inte på grund av den annorlunda ansökningen utan 
snarare på grund av att personen i så fall har en bra portfolio. Qvennerstedt (ibid.) som arbetar på 
byrån Forsman & Bodenfors menar att rekryterarna alltid kommer att titta närmare på de som gör 
annorlunda saker vid arbetsansökan men menar att det oftast räcker att bara höra av sig för att få till ett 
möte med reklambyrån. Vidare uppger Qvennerstedt (ibid.) att det ibland kommer in annorlunda 
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ansökningar som inte är roliga eller som rekryteraren inte begriper, vilket sägs kunna arbeta emot den 
arbetssökande. Zetterberg Odh (ibid.) menar att utländska byråer mer efterfrågar kreativa ansökningar.  
 
Personer som är noggranna och ansvarfulla anställs ofta för konventionella jobb, exempelvis 
redovisning, medan personer som är extroverta oftare anställs för mer företagsamma arbeten, 
exempelvis marknadsföring (Cole, Field, Giles & Harries, 2004). Många arbetsgivare är enbart 
intresserade av att anställa personer som passar in i organisationen och anser att viktiga egenskaper 
hos arbetssökande är vänlighet och social kompetens (Brammer, 2007). 
 
Brammer (2007) menar att e-portfolios tillhandahåller information som hjälper rekryterare att avgöra 
om den arbetssökande bör kallas till intervju eller inte, vilket är positivt men även innebär en risk. 
Genom det rika innehållet i e-portfolion är det troligt att arbetsgivaren drar slutsatser om den 
arbetssökande gällande hur introvert eller extrovert personen är (ibid.). Genom slutsatserna uppger 
Brammer (2007) att arbetsgivaren kan tro att den arbetssökande är mer eller mindre extrovert än 
personen egentligen är vilket kan leda till att personen inte går vidare i rekryteringsprocessen.  

2.2 Intervjuer vid anställningsprocessen 

Under en anställningsintervju söker arbetsgivaren ofta efter människor med en specifik karaktär och 
rekryteraren skapar aktivt det han eller hon letar efter genom att hjälpa de arbetssökande som har de 
eftersökta karaktärsdragen under intervjun (Adelswärd, 1988). Enligt Adelswärd verkar de 
arbetssökande i sin tur agera på de ledtrådar rekryteraren ger dem och anpassar sitt beteende efter det. 
 
Enligt Adelswärd (1988) är en viktig aspekt för att nå framgång under intervjuerna att kunna se saker 
från olika perspektiv och den rekryterare som håller i intervjuerna uppges ofta söka efter människor 
som är öppna och flexibla. Det är även med de begreppen de arbetssökande ofta beskriver sig själva 
(ibid.). Adelswärd poängterar dock att det är stor skillnad på om en person påstår att den är öppen och 
flexibel och på om personen verkligen visar det. Vidare sägs ett sätt för de arbetssökande att visa att de 
lever upp till rekryterarens krav vad gäller öppenhet och flexibilitet vara att demonstrera förmågan att 
flytta fokus från sig själv för att på så sätt göra svaren relevanta för rekryteraren. Demonstrationen kan 
dock inte göras av enbart den arbetssökande utan kräver en interaktion mellan den arbetssökande och 
rekryteraren (ibid.). Enligt Adelswärd visar sig interaktionens betydelse även genom att de 
framgångsrika arbetssökande fick mer interaktiva svar av rekryteraren och att den framgångsrike 
arbetssökande och rekryteraren uppmuntrade varandra med hjälp av skratt under intervjuns gång.  
 
Adelswärd (1988) menar att den arbetssökande kan prata om saker den är bra på under intervjun, utan 
att verka skrytsam eller naiv, om det som sägs kan underbyggas. Som exempelvis tas det upp att en 
person kan påstå sig vara mycket bra på internationella relationer om personen har studerat eller har 
erfarenhet av området. Enligt Adelswärd är det som utmärker de framgångsrika arbetssökande deras 
förmåga att se saker från intervjuarens och arbetsgivarens perspektiv. Förmågan att se saker från 
arbetsgivarens perspektiv innebär att de arbetssökande kan prata om till synes irrelevanta ämnen, 
såsom vädret eller politik, för att kunna framstå på det sätt de vill (ibid.). För att lyckas framstå på 
önskat sätt menar Adelswärd att det är viktigt att den arbetssökande försäkrar sig om att 
konversationen passar in i arbetsgivarens ramverk. För att passa in i ramverket kan de arbetssökande 
prata om vad som helst så länge det innebär relevanta aspekter om de arbetssökande som framtida 
anställda (ibid.). Något annat som utmärker de framgångsrika arbetssökande är att de pratar gott om 
andra människor och ger dem lovord för sina prestationer (ibid.). 
 
Adelswärd (1988) menar att vad som gör en del arbetssökande mindre framgångsrika är att de pratar 
för mycket medan andra icke framgångsrika personer ger för sparsamt med information. Vidare 
uppger Adelswärd att många av de icke framgångsrika arbetssökande inte heller förstår att den 
information de ger under intervjun företrädesvis ska passa in i arbetsgivarens ramverk. På frågan “Vad 
gör du på fritiden?”, exempelvis, förväntar sig arbetsgivaren att få fram information som är relevant att 
veta för att kunna förstå hur personen är som anställd eller som person (ibid.). Därmed anser 
Adelswärd att ingående information om danssteg eller matpriser är ointressant och opassande. 
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Grafiska formgivaren Jacob Grønbech Jensen (Henriksson, 2012) tycker att mötet är den viktigaste 
delen av anställningsprocessen och anser att det därför är viktigt att tänka igenom vad som borde tas 
med till den person han träffar. Beroende på vilket uppdrag det gäller kan hans portfolio variera från 
gång till gång och Grønbech Jensen brukar först visa upp sina arbeten digitalt på skärm och därefter 
komplettera med fysiska arbeten (ibid.). Han säger att uppdragsgivare har varit positiva till hans sätt 
att presentera arbetena (ibid.). 
 
Genom att skapa en e-portfolio där studenter är tvungna att utvärdera sina kunskaper och kompetenser 
blir studenterna mer fokuserade och förberedda inför en anställningsintervju (Young, 2002). En 
student som arbetar med en portfolio visar inte bara upp sina kunskaper på ett bättre sätt utan är även 
bättre förberedd inför en intervju (Heinrich et al. 2007). 

2.3 Portfolion vid anställningsprocessen 

I en undersökning där Yu (2012) genomfört 10 intervjuer med personalchefer från olika företag i 
Taiwan framgick det att 6 av 10 personalchefer aldrig hört talas om en e-portfolio. Personalcheferna 
arbetade på företag inom en mängd olika branscher, exempelvis turism, produktdesign, information 
och försäkringar och de 2 personalchefer som hade störst erfarenhet av e-portfolios arbetade inom 
anställningsområdet (ibid.). De övriga 2 personalcheferna uppgav att de kände till e-portfolios men att 
de inte hade någon ingående kunskap om eller erfarenhet av dem (ibid.). 
 
Arbetsgivarna ser portfolios som ett viktigt verktyg för att demonstrera personlig utveckling och 
därmed är den tid och kraft som läggs på att skapa en e-portfolio en investering som 
portfolioinnehavaren kommer att dra fördel av under en lång tid (Heinrich et al. 2007). Heinrich et al. 
(2007) menar att arbetsgivarna förstår och uppskattar den energi som läggs på att skapa en portfolio 
och att en portfolio gör urvalet inför en intervju lättare. En portfolio uppges ge den arbetssökande ett 
försprång då arbetsgivaren redan har skapat sig en uppfattning om personen i fråga innan en intervju 
äger rum (ibid.). Kryder (2011) menar att en e-portfolio hjälper studenterna att bevisa sina skriv- och 
designkunskaper för potentiella arbetsgivare och att en länk till e-portfolio på sitt visitkort ofta är en 
konkurrensfördel för studenter. En e-portfolio ger arbetsgivaren ännu en möjlighet att se studentens 
färdigheter och talanger och är definitivt värdefull vid anställningsprocessen (Young, 2002).  
 
I en enkätundersökning som Woodley och Sims (2011) berättar om deltog 60 studenter som ombads 
att svara på frågan hur viktigt de skulle bedöma att en e-portfolio är för att visa sin anställningsbarhet 
för potentiella arbetsgivare. Av de 60 studenterna svarade 38 % att det var viktigt eller mycket viktigt 
medan 33 % svarande inte viktigt eller inte viktigt alls och 29 % uppgav att det var varken eller (ibid.). 
 
En undersökning som Ward och Moser (2008) berättar om, gällande arbetsgivares inställning till e-
portfolios, skickades ut till 5310 arbetsgivare och svarsfrekvensen låg på 13 %. Av de arbetsgivare 
som inte använde sig av e-portfolios uppgav 75 % att de inte var bekanta med begreppet, 14 % ansåg 
att de inte var användbara, 13 % tyckte att de hade för ont om tid och 12 % ansåg att det var för 
kostsamt (ibid.). Av alla arbetsgivare som svarade på undersökningsfrågorna uppgav 56 % att de 
skulle använda sig av e-portfolios i framtiden (ibid.). 

2.3.1 Portfolions innehåll 

2.3.1.1 Innehåll 

Yu (2012) menar att när en e-portfolio kombineras med ett CV finns det ett flertal saker arbetsgivarna 
vill se i portfolion. Alla certifikat och licenser som kan fungera som ett bevis på den arbetssökandes 
kompetens vad gäller exempelvis språk och professionell kunskap är av stort intresse (ibid.). Enligt Yu 
anses också uppgifter om den arbetssökandes studieresultat och fritidsaktiviteter viktigt att visa upp i 
e-portfolion. Vissa arbetsgivare föredrar att se en kort video där den arbetssökande presenterade sig 
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själv i portfolion då filmen uppges kunna demonstrera den arbetssökandes styrkor och potential (ibid.). 
I en undersökning av Ward & Moser (2008) visade det sig att den typ av information som 
arbetsgivarna ansåg skulle vara intressant att se i en e-portfolio var: CV och referenser (98%), skrivna 
arbeten (39%), projekt (37%), prestationer (33%), lektionsplaner (23%), fallstudier (7%) och 
konstnärliga uppträdanden (6%).  
 
Graves och Epstein (2011) menar att e-portfolion är ett sätt för studenter att utveckla och visa sin 
förmåga att kommunicera i skrift och verbalt. En e-portfolio sägs göra det möjligt för studenten att 
bygga en professionell identitet och att visa berättelser anpassade till potentiella arbetsgivare (ibid.). 
Yu (2012) menar att vad som borde visas upp i portfolion skiljer sig beroende på inom vilken bransch 
portfolioägaren söker arbete. Inom designindustrin är arbeten och projekt som portfolioinnehavaren 
utfört, liksom studiegrupper personen deltagit i, viktigt att visa upp medan det för tjänster inom 
exempelvis marknadsföring och försäljning ofta anses att fritidsaktiviteter är viktiga faktorer (ibid.). 
Enligt Yu måste e-portfolions innehåll därför skilja sig beroende på inom vilken bransch och till 
vilken tjänst den arbetssökande söker arbete. E-portfolios har en unik egenskap genom att de enkelt 
går att skräddarsy för att anpassas till olika typer av arbetsansökningar (Brammer, 2007). 
 
Enligt Heinrich et al. (2007) anser arbetsgivare att en e-portfolio bör innehålla exempel på den 
arbetssökandes tidigare arbeten och att det borde finnas minst ett exempel från varje kunskapsområde. 
Exemplen ska i sin tur komma från olika kontexter och det ska vara tydligt förklarat vilka kunskaper 
varje utvalt arbete syftar till att demonstrera (ibid.). Heinrich et al. (2007) menar att betraktaren snabbt 
ska kunna förstå syftet utan att behöva arbeta sig igenom en stor mängd material. Det som visas upp i 
en e-portfolio behöver inte vara framtaget i utbildningssyfte eller för ett betalt arbete. Inblandningen 
av fritidsaktiviteter ses istället som värdefullt då det indikerar stabilitet och social förmåga hos en 
person (ibid.). E-portfolion bör även beskriva personlig utveckling då det är viktigt att utvecklas och 
att vara självmedveten (ibid.). 
 
Studenter uppmuntras till att använda sig av en rad olika medier, såsom ljud, video och fotografi, i sina 
e-portfolios (Woodley & Sims, 2011). Labraaten (Guldägget, 2013) menar att casefilmer blir alltmer 
populära att ha i portfolion och att de som vinner de stora internationella reklamtävlingarna med sina 
casefilmer är de som får de mest eftertraktade tjänsterna. Qvuennestedt (ibid.) uppger sig tro att 
Sverige var först med det stora intresset för casefilmer och menar att många av de som gick ut från 
Berghs School of Communication år 2009 var väldigt duktiga på att göra casefilmer. Vidare menar 
Qvuennestedt (ibid.) att de casefilmer som visas upp många gånger är briljanta men att det oftast inte 
finns någon tanke med vad filmen ska användas till. 
 
Choi Ping Woo som är grundare av agenturen Woo Agentur säger att portfolion oavsett kanal vinner 
på en snygg paketering (Henriksson, 2012). Woo tycker att det är bra att skriva två meningar om den 
tidigare kunden och uppdraget och tycker även att portfolions innehåll bör skräddarsys och att ett 
personligt brev ska inkluderas vid arbetsansökan (ibid.). 
 
Används en analog portfolio får den arbetssökande chansen att förklara och diskutera sina projekt vid 
en intervju eller ett möte men om en digital portfolio används står den ensam (Worley, 2011). Enligt 
Worley är det därför viktigt att den digitala portfolion berättar om de uppvisade arbetenas kontext. När 
studenter börjar överväga praktikplatser eller heltidsjobb bör de lägga upp exempel på arbeten som 
reflekterar deras förmåga att utföra specifika arbetskrav i e-portfolion (Ward & Moser, 2008). 

2.3.1.2 Reflektion i e-portfolion 

Young (2002) menar att reflektion är det ord som många e-portfolioentusiaster använder för att 
beskriva vad de anser att studenterna bör ta till sig från e-portfolion. Genom reflektion fungerar e-
portfolion som ett verktyg för att hjälpa studenterna att göra kopplingar mellan alla deras olika 
erfarenheter (ibid.). Enligt Young innebär reflektionen inte att studenterna ska spendera timmar med 
att fundera över sina tidigare aktiviteter. Istället inkluderar en meningsfull reflektion ofta dialog och 
konversation med en mentor, vägledare eller kamrat (ibid.). 



15 

 

Woodley och Sims (2011) uppger att en e-portfolio ska baseras på reflektioner kring läroplanen likväl 
som aktiviteter utanför läroplanen och att studenterna uppmuntras att inkludera exempel på 
reflektioner från många delar av deras liv och arbetslivserfarenheter. Autentiska reflektioner är 
avgörande komponenter för starka e-portfolios, vilket är något studenter ofta får kämpa med 
(Brammer 2011). Brammer (2011) menar att studenterna, för att kunna göra autentiska reflektioner, 
först måste spendera tid med produkten de tagit fram och granska vad de har gjort. Skapandet av en e-
portfolio leder till att studenterna reflekterar över hur väl deras kunskaper stämmer mot arbetsgivarnas 
krav och arbetsgivare anser att reflektion kring erfarenheter är mycket viktigt då det demonstrerar 
inlärning och öppenhet (Heinrich et al. 2007).  
 
Yu (2012) menar att olika delar av ansökningsmaterialet används under olika delar av 
anställningsprocessen. Exempelvis kan någon som söker en tjänst på ett större företag under första 
rundan väljas ut på grund av certifikat och erfarenheter samtidigt som reflektioner över lärande och 
arbete ses som en mer värdefull referens inför det slutgiltiga beslutet (ibid.). Enligt Yu anser en del 
arbetsgivare att det är viktigt att reflektera då det ger ledtrådar om den arbetssökandes personlighet och 
potential för att utvecklas inom karriären. 

2.3.2 Portfolions utformning  

Heinrich et al. (2007) menar att en e-portfolio bör fånga arbetsgivarens uppmärksamhet snabbt då 
arbetsgivarna vill kunna bilda sig en uppfattning gällande vad det handlar om vid bara en snabb 
anblick. För att arbetsgivarna ska kunna bilda sig en snabb uppfattning kan exempelvis en kort 
beskrivning av portfolions syfte och innehåll vara hjälpsamt (ibid.). Enligt Heinrich et al. (2007) 
kommer arbetsgivaren att titta mer ingående på portfolion om deras uppmärksamhet väcks. E-
portfolion bör vara skriven från ett personligt perspektiv och använda första person i texterna och det 
är även viktigt att tänka på att arbetsgivaren kanske inte har de nödvändiga kunskaperna för att förstå 
en viss kontext (ibid.). Att vara noga med detaljerna är också mycket viktigt då felstavningar gör ett 
dåligt intryck och portfolions navigation bör vara enkel och fungera på första försöket (ibid.).  
 
Studenter uppmanas vara kreativa när de designar sin portfolio (Woodley & Sims, 2011). Dock är det 
viktigt att e-portfolions ägare leder läsaren genom portfolions material med hjälp av en genomtänkt 
struktur, attraktiva visuella element och genomtänkta beskrivningar (Heinrich et al. 2007). En e-
portfolio kan innehålla ett valfritt antal sidor till vilka tillägg, redigeringar och raderingar kan göras 
när som helst (Woodley & Sims, 2011). 
 
Henriksson (2012) har intervjuat den grafiska formgivaren Bodil Gustavsson Fürst som exempelvis 
säger att hon vill att hennes hemsida ska kännas inspirerande och spännande och inte bara 
marknadsföra de arbeten som visas. Hemsidan ska vara enkel i formspråket för att på så sätt kunna 
representera respektive projekt och Gustavsson Fürst uppger att det är viktigt att alstren som visas upp 
ska kunna tala för sig själva (ibid.). Henriksson har även intervjuat illustratören Jenny Mörtsell som 
bland annat tycker att portfolion bör visa på bredd men att tonvikten ska läggas på det portfolioägaren 
vill göra mer av. När Henriksson intervjuade Anette Hedin som arbetar som art buyer på Day 
Stockholm framkom det bland annat att en portfolio hellre får vara tunn än att portfolioägaren lägger 
in saker som han eller hon inte står för. Hedin tycker att det är viktigt att skapa en portfolio som 
portfolioägaren känner sig trygg med (ibid.). 

2.3.3 Portfolions format - digitala format eller analogt? 

Pappersbaserade portfolios har idag utvecklats till webbaserade eller digitala portfolios (Heinrich et al. 
2007). Enligt Greenberg (2004) underlättar möjligheten att kunna lägga upp det digitala materialet på 
internet genom att människor inte längre behöver vara tillsammans för att dela portfolions alster med 
varandra. Även det faktum att digitalt material på internet kan presenteras på olika sätt för att anpassas 
till olika syften och att portfolioägaren kan ge grupper tillgång till olika delar av webbsidan är viktiga 
fördelar (ibid.). 
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Alumner uppger att deras digitala närvaro fick dem att stå ut bland arbetssökande (Kryder, 2011) och 
arbetsgivare uppskattar smidigheten som en digital portfolio ger (Heinrich et al. 2007). I en 
undersökning gjord av Ward & Moser (2008), där arbetsgivarna fick välja flera alternativ, visade det 
sig att 95 % av arbetsgivarna föredrog att tillgå e-portfolion på internet. 
 
Nordin (2013) skriver att det är dags att personer byter till en digital portfolio då han anser digitala 
portfolios dynamiska och en plats där saker kan visas upp efter behov. En fördel med det digitala 
formatet är, enligt Nordin, att den digitala portfolion kan innehålla ljud och interaktivitet. Det är även 
positivit att den digitala portfolion går att uppdatera snabbt och enkelt så att den alltid är aktuell 
(Nordin, 2013; Kryder, 2011). Nordin poängterar dock att en digital portfolio inte kan ersätta den 
analoga helt, förutom i sådana fall där en person jobbar endast digitalt. Vidare uppger Nordin att en 
digital portfolio inte kan slå en fysisk mappvisning där den arbetssökande får chansen att förklara 
arbetet och svara på frågor. Vid en fysisk visning får personen också personlig kontakt med personen 
som tittar på portfolion (Nordin, 2013). Grafiska formgivaren Bodil Gustavsson Fürst har valt att ha 
sin portfolio i bloggform och hon säger att hon endast fått positiv respons på hemsidans format 
(Henriksson 2012). 
 
Illustratören Jenny Mörtsell som intervjuats av Henriksson (2012) uppger sig ha valt att använda sig 
av vad hon kallar för en anti-hemsida, vilket är en samlingsplats för sociala nätverk och 
blogghemsidor som hon har konton hos, exempelvis Tumblr. Hon länkar alltså till de andra sidorna via 
sin hemsida och enligt Mörtsell bidrar upplägget till att det händer något nytt (ibid.). Mörtsell har 
länge varit emot att ha en fysisk portfolio men hon tror att en läderbunden bok är något bra som den 
portfolioinnehavaren bör satsa på (ibid.). 
 
Grafiska formgivaren och Illustratören Jens Magnusson, som har intervjuats av Henriksson (2012), har 
nedladdningsbara PDF:er på sin webbportfolio som uppdragsgivare kan ladda ner och han har även två 
läderinbundna portfolioböcker. Magnusson säger att det är den digitala portfolion som gäller allt oftast 
men att det känns bra att bläddra igenom en fysisk bok under ett möte (ibid.). Choi Ping Woo har 
också intervjuats av Henriksson och han uppger att en PDF är ett bra format då det enkelt går att 
skräddarsy en PDF efter det jobb som söks. Woo tycker även att det kan vara en bra idé att skicka in 
en fysisk portfolio då det är en skön kontrast mot det digitala (ibid.). 

2.3.4 Portfolios i framtiden 

Yu (2012) berättar om en undersökning där tio intervjuer genomfördes med personalchefer i Taiwan 
där intervjudeltagarna som introduktion till intervjun gavs en genomgång av e-portfolios. Efter 
introduktionen gav samtliga deltagare positiv respons på e-portfolios. Tre av deltagarna indikerade att 
de skulle överväga att inkludera e-portfolios som en referens i anställningsansökan (ibid.). Två andra 
personalchefer skulle troligtvis använda e-portfolios i slutfasen av urvalet vid anställningsprocessen då 
den ger mer information om och formar en mer komplett bild av den arbetssökande (ibid.). 
 
Enligt Yu (2012) anses e-portfolion fortfaranade vara i ett tidigt utvecklingsstadie. Samtidigt finns det 
ett stort intresse för e-portfolios bland arbetsgivarna vilket indikerar en lovande framtid för e-
portfolios (ibid.). Tidigare var frågan om alla studenter i framtiden skulle ha ett e-mailkonto medan 
frågan idag är om alla studenter kommer att ha en e-portfolio i framtiden (Young, 2002). Redan år 
2002 berättade Young att det förutspås att alla studenter kommer att vilja ha någon typ av 
webbutrymme för att representera sitt lärande och sin bedömning inom en snar framtid. Det förutspås 
också att studenter kommer att fortsätta använda e-portfolios för att samla sina prestationer genom 
arbetslivet (Graves & Epstein, 2011).  
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2.4 Portfolio jämfört med traditionellt pappers-CV 
 

Ward och Moser (2008) menar att vid anställning tittar rekryterarna ofta på personliga brev, CV:n och 
referenser för att besluta vilka som går vidare i anställningsprocessen. Nyutexaminerade studenter 
skulle dock dra fördel av att bifoga en e-portfolio vid jobbansökan då det innebär att rekryterarna kan 
se alster som den arbetssökande skapat (ibid.). 
 
Enligt Brammer (2007) kan e-portfolios sägas vara en mer givande referens än meritförteckningar 
genom att e-portfolios exempelvis kan tillhandahålla länkar till universitetet där den arbetssökande 
studerat, beskrivningar av kurser och ett urval av alster. Brammer (2007) intervjuade fyra arbetsgivare 
som anställt någon med inverkan av deras e-portfolio, och samtliga av de fyra arbetsgivarna uppgav att 
de fick en bättre bild av den arbetssökande som person och att de genom e-portfolion kunde se bevis 
på vad den arbetssökande har gjort och kan göra.  
 
Woodley och Sims (2011) berättar att många studenter anser att en e-portfolio tillåter mer kreativitet 
än ett vanligt CV och att arbetsgivaren för möjlighet att se fler färdigheter i en e-portfolio än i en 
pappersbaserad text. Dock anser 10 av 60 studenter att enbart ett CV och personligt brev är tillräckligt 
vid jobbansökan och 5 av 60 studenter tror inte att arbetsgivaren skulle titta på e-portfolion (ibid.).  
 
Alstren i en e-portfolio sägs addera värdefull information till det som står skrivet i CV:et (Heinrich et 
al. 2007). Dessutom är det snabbt, effektivt och imponerande för arbetsgivare om studenter bifogar en 
länk till e-portfolion i sina CV:n (Kryder, 2011).  
 
E-portfolios ger möjlighet till större autenticitet, personlighet och ger en mer fullständig bild än ett 
traditionellt CV kan (Okoro, Washington & Cardon, 2011). Dock anser Okoro et al. (2011) att 
studenters e-portfolios överlag inte är lika professionellt gjorda som deras CV:n.  
 
Efter att ha fått en genomgång av e-portfolios och gett positiv respons på dem konstaterade en 
personalchef från Taiwan att e-portfolios inte kommer att ersätta CV:n inom den närmaste framtiden, 
men att de däremot kan användas som en kompletterande referens (Yu, 2012). Två andra 
personalchefer, som deltog i samma undersökning, trodde att det traditionella CV:et i kombination 
med en e-portfolio skulle utvecklas till att bli den ledande trenden inom anställningsprocessen så fort 
arbetsgivarna fått kännedom om e-portfolions existens (ibid.). 

2.5 Online-närvaro 

Schawbel (2011) menar att i en persons online-närvaro bör det ingå en egen hemsida med hela 
personens namn som adress. Hemsidan utgör då kärnan för personens online-närvaro och om sidan 
optimeras effektivt kommer den att rankas som nummer ett på sökmotorer, såsom Google, när någon 
söker på personens namn (ibid.). Vidare uppger Schawbel att online-närvaron bör bestå av profiler på 
de sociala nätverken Facebook, LinkedIn och Twitter som ett minimum och personen kan även 
registrera sig på fler sociala nätverk. Genom att göra anslag på sin online-närvaro blir personen 
skyddad mot andra personer som har samma namn innan de gör anspråk på den och därmed tar 
personen också kontroll över hur den uppfattas online och vad en arbetsgivare får reda på då den gör 
en sökning på personens namn (ibid.). Online-närvaron tros ta allt större plats i framtiden och ett CV 
förutspås bli allt mindre vanligt (ibid.). 
 
Allt fler rekryterare använder internet för att hitta talang och genomföra bakgrundssökningar på de 
arbetssökande (Schawbel, 2011). Finder (2006) berättar att många företag som anställer studenter från 
universitet använder sig av sökmotorer för att undersöka personernas bakgrund. Att använda 
sökmotorer för att kolla upp arbetssökande är ett växande fenomen och arbetsgivarna börjar allt mer gå 
över till de sociala nätverken såsom Facebook, MySpace och Friendster för att ta reda på personens 
bakgrund (ibid.). Enligt Finder är det arbetsgivaren tittar efter när den söker efter en person på internet 
om det finns något i personens livsstil som kan ifrågasättas eller som går emot företagets kärnvärden.  
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Ett annat exempel på när en person uteslöts från anställningsprocessen som Finder (2006) berättar om 
var när arbetsgivaren hade använt sökmotorn Google för att undersöka personen och funnit att 
personen sagt sig gilla att spränga saker i luften. En annan gång fann arbetsgivaren en artikel på nätet 
som en arbetssökande skrivit som ledde till att personen uteslöts ur anställningsprocessen (ibid.). 
Artikeln hette “Att ljuga din väg till toppen” (ibid.). När den arbetssökande tog bort artikeln började 
han få allt fler intervjuerbjudanden och den arbetssökande sade att han inte trodde att arbetsgivare 
skulle undersöka sådant på internet, utan bara skulle titta på hans CV och betyg (ibid.). 
 
Onlinesökningstrenden förutspås fortsätta och bli allt vanligare (Schawbel, 2011). Det finns dock 
företag som väljer att inte kolla upp arbetssökande på internet (Finder, 2006). Anledningen till beslutet 
att inte göra det kan exempelvis vara att en arbetsgivare inte tycker att det är relaterat till den 
arbetssökandes seriösa yrkeskvalifikationer (ibid.). 

2.6 Sammanfattning av litteraturstudie 

Vid anställning tittar rekryterarna ofta på personligt brev, CV och referenser för att besluta vilka som 
går vidare vid anställningsprocessen men även den arbetssökandes personlighet är en viktig del vid 
anställning (Heinrich et al. 2007). Vilken personlighet arbetsgivaren letar efter varierar beroende på 
bransch och tjänst (ibid.). Vid anställningsintervjun är interaktion mellan intervjuledaren och den 
arbetssökande något som utmärker lyckade intervjuer (Adelswärd, 1988) och personer som använder 
en portfolio kan med fördel ta med sig en fysisk portfolio till mötet (Nordin, 2013; Henriksson, 2012). 
En portfolio uppges även ge den arbetssökande ett försprång inför intervjun då den hjälper 
arbetsgivaren att skapa en bild av den arbetssökande redan innan det personliga mötet (Heinrich et al. 
2007). En del studenter tvivlar på att arbetsgivarna har tid att titta igenom deras portfolios (Woodley & 
Sims, 2011). 
 
CV, referenser, skrivna arbeten, projekt, prestationer och uppgifter om den arbetssökandes 
studieresultat och fritidsaktiviteter är delar som arbetsgivaren gärna ser i en e-portfolio (Yu, 2012; 
Ward & Moser, 2008; Heinrich et al. 2007) . Vad som borde visas upp i e-portfolion skiljer sig 
beroende på bransch och portfolion bör skräddarsys för olika tjänster (Yu, 2012; Henriksson, 2012). 
En digital portfolio står ensam och därför är det viktigt att den berättar om de uppvisade arbetenas 
kontext (Worley, 2011). Även reflektioner är viktigt och är avgörande komponenter för starka e-
portfolios (Brammer, 2011).  
 
Alumner uppger att deras digitala närvaro fick dem att stå ut bland arbetssökande (Kryder, 2011) och 
många arbetsgivare föredrar att tillgå e-portfolion på internet (Ward & Moser, 2008). Fördelar med 
den digitala portfolion är att den går att uppdatera enkelt, och därmed alltid är aktuell, och att den kan 
innehålla medier såsom film och ljud (Nordin, 2013; Kryder, 2011). Det digitala kan dock inte ersätta 
det analoga helt, en fysisk visning av portfolion är fortfarande positivt (Nordin, 2013). Förutom att 
arbetsgivarna föredrar att tillgå portfolion på internet ses även den arbetssökandes onlinenärvaro som 
något viktigt (Schawbel, 2011; Finder, 2006). En onlinenärvaro sägs bestå av en egen hemsida och 
profiler på olika sociala nätverk (Schawbel, 2011). Det är viktigt att personer tänker på vad som läggs 
upp på nätverken eftersom rekryterare numera använder internet för att genomföra 
bakgrundssökningar på de arbetssökande (Schawbel, 2011; Finder, 2006).  
 
En e-portfolio bör fånga arbetsgivarens uppmärksamhet snabbt (Heinrich et al. 2007). Arbetsgivaren 
vill kunna bilda sig en uppfattning gällande vad det handlar om vid bara en snabb titt (ibid.). Om 
arbetsgivarens uppmärksamhet väcks kommer arbetsgivaren att titta mer ingående på portfolion 
(ibid.). Detaljer är viktigt och felstavningar ger ett mycket dåligt intryck (ibid.). Trots att e-portfolion 
fortfarande är i ett tidigt utvecklingsskede är intresset för dem stort bland arbetsgivare vilket indikerar 
en lovande framtid för e-portfolios (Yu, 2012). Det förutspås även att alla studenter kommer vilja ha 
någon typ av webbutrymme för att representera sitt lärande inom en snar framtid (Young, 2002).  
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3 Resultat av enkätundersökning 

3.1 Pilotenkät 

En pilotenkät genomfördes i början av projektet med en alumn från programmet Grafisk Design och 
Kommunikation vid Linköpings universitet. Syftet med pilotenkäten var att säkerställa att 
intervjufrågorna fungerade och att hitta eventuella brister. Personen som genomförde pilotenkäten 
hade skickat sin portfolio till en potentiell arbetsgivare och uppfyllde därmed samma krav som de 
övriga enkätdeltagarna. Frågorna i enkäten visade sig fungera bra, men efter pilotintervjun valdes en 
del ändringar att göras i enkäten då intervjuerna och enkäterna annars hade besvarat olika frågor. Om 
intervjuerna och enkäterna hade tagit upp olika frågor hade det inneburit ett problem då data behöver 
kunna relateras till varandra för att besvara studiens frågeställningar. 
 
Efter pilotenkäten lades frågan “Hur länge har du arbetat på detta företag?” till för att samla in mer 
information om den svarandes erfarenhet. Frågan “Har du en digital portfolio?” valdes att göras om till 
“Har du en portfolio?” med en följdfråga gällande portfolions format. Följdfrågan ansågs viktig då det 
under pilotintervjun framkom att de arbetssökande skickade in sin portfolio i olika format. Alltså lades 
frågan “I vilket format är din portfolio?” till. I pilotintervjun uppkom även en diskussion kring 
portfolions omfattning, varvid frågan “Hur omfattande var din portfolio?” adderades för att få reda på 
hur många arbeten de arbetssökande valde att ha med i sin portfolio. Även en diskussion kring en 
beskrivande text till alla arbeten i portfolion skapades under pilotintervjun vilket bidrog till att frågan 
“Skrev du en beskrivande text, på några meningar, till dina arbeten i portfolion?” lades till. Genom 
den sista frågan var tanken att undersöka om den arbetssökande ansåg att beskrivande texter var 
viktigt. 

3.2 Enkäter 

Enkätundersökningen genomfördes med 11 alumner från kandidatprogrammet Grafisk Design och 
Kommunikation vid Linköpings universitet. Av deltagarena arbetade 4 personer som grafiska 
designers medan de andra arbetade som designkonsult, informatör, marknadsassistent, 
maskinoperatör, motion graphics designer, marknadsförare och copywriter. En av de inledande 
frågorna berörde hur länge deltagarna arbetat på sin nuvarande tjänst. Utifrån den frågan visade det sig 
att 6 personer arbetat 1 till 6 månader, 1 person hade haft sin tjänst i 7 till 11 månader, 3 personer hade 
arbetat 12 till 18 månader och en person hade arbetat där i 5 år. 
 

 
Figur 4 - Diagram 1 

En öppen fråga som ställdes gällande deltagarnas definition av begreppet ”portfolio” visade att 
samtliga var överens om att en portfolio är en samling av egna arbeten, projekt och/eller kreationer. 2 



20 

 

personer tillade att det är ett ställe där de bästa arbetena visas upp och 3 deltagare nämnde att det är ett 
sätt att bevisa sin kunskap. 1 person angav att en portfolio är en samling alster som en potentiell 
arbetsgivare anses uppskatta och 2 deltagare förtydligade genom att säga att det är en visuell samling 
av tidigare arbeten. 1 person ansåg det vara ett komplement till ett CV och 1 deltagare såg det som ett 
ställe där portfolioinnehavaren kan ge mer information om sig själv. 3 deltagare nämnde att en 
portfolio kan vara både digital och analog och 1 person uttryckte att en portfolio ofta är inkomplett då 
utmaningar och kundanpassade lösningar inte beskrivs. 
 
Vidare ställdes en fråga gällande om deltagarna själva hade en portfolio. Frågan visade att 10 av 11 
alumner i dagsläget har en portfolio, medan 1 person tidigare har haft en. 10 av deltagarna hade sin 
portfolio i form av en hemsida medan 1 person använde sig av PDF-format. 
 

 
Figur 5 - Diagram 2   Figur 6 - Diagram 3 

 
Av enkätdeltagarna skickade 10 personer med sin portfolio vid samtliga arbetsansökningar medan 1 
person skickade med den till de flesta. Vid en senare fråga uppgav sig 1 alumn inte ha skickat sin 
portfolio till någon arbetsgivare utan uppgav att personen i fråga istället blivit kontaktad av olika 
företag. På samma fråga angav 2 alumner att de skickat sin portfolio till 1 arbetsgivare, 2 deltagare 
hade skickat den till 4 företag och 2 personer hade bifogat den till 5 arbetsgivare. Vidare hade 1 alumn 
skickat portfolion till mellan 15 och 20 företag, 1 person hade bifogat den till cirka 60 arbetsgivare, 1 
deltagare uppgav sig ha skickat den till cirka 70 företag och 1 person hade bifogat portfolion till cirka 
150 arbetsgivare. 
 

       
Figur 7 - Diagram 4   Figur 8 - Diagram 5 
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På frågan ”Hur många intervjuer blev du kallad till?” svarade 2 alumner 1 intervju, 1 person svarade 2 
intervjuer och 3 deltagare svarade 3 intervjuer. Vidare svarade 1 alumn 10 intervjuer och 1 person 13 
intervjuer. På frågan ”Hur många jobb blev du erbjuden?” svarade 1 alumn 0 arbeten, 4 deltagare 
svarade 1 arbete, 3 deltagare svarade 2 arbeten, 3 personer svarade 3 arbeten och 1 alumn uppgav sig 
vara osäker då den tackat ja till det första och därmed inte visste hur många fler arbeten som erbjudits. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ytterliggare en öppen fråga ställdes gällande hur lång tid deltagarna trodde att arbetsgivaren lade på 

att titta igenom deras portfolio. 4 alumner svarade upp till 5 minuter, 1 person uppgav mellan 5 och 

10 minuter, 2 deltagare svarade 10 till 20 minuter, 3 alumner svarade helt enkelt att de inte visste 

och 1 persoﾐ uppgav att ”de skuﾏﾏar igeﾐoﾏ deﾐ”. Frågaﾐ ”Hur stor vikt tror du att portfolioﾐ hade 
vid beslutet oﾏ aﾐställﾐiﾐg?” visade att 2 persoﾐer trodde att deﾐ hade stor betydelse, 6 aluﾏﾐer 
ansåg den ha ganska stor vikt och 3 personer trodde att portfolion hade liten betydelse. 

 
Figur 11 - Diagram 8   Figur 12 - Diagram 9 

 

Deltagarna fick frågan “Tror du att portfolions innehåll eller design är viktigast?”. 9 av 11 alumner 
tyckte att det var innehållet i portfolion som var av störst vikt, medan 2 svarade att de ansåg båda 
delarna vara lika viktiga. På frågan “Fokuserade du innehållet efter bred kompetens eller 

Figur 9 - Diagram 7   Figur 10 - Diagram 6 

 



22 

 

spetskunskap?” svarade 9 att de fokuserade innehållet efter bredd och 2 personer svarade att de hade 
fokuserat på spetskunskap. 
 

 
Figur 13 - Diagram 10   Figur 14 - Diagram 11 

 

Enkätdeltagarna fick frågan “Hur omfattande var din portfolio?” och fick välja mellan 5 olika 
svarsalternativ. En svarade mellan 1 och 5 alster, 5 svarade att de hade mellan 6 och 10 alster, 2 
alumner svarade mellan 11 och 15 alster, 2 svarande att de hade mellan 16 och 20 alster och 1 person 
svarade att den hade mellan 21 och 25 alster med i sin portfolio. På frågan “Skrev du en beskrivande 
text, på några meningar, till dina arbeten i portfolion?” svarade 9 personer att de hade beskrivande 
texter till alla alster, 1 alumn svarade att den hade skrivit en beskrivande text till de flesta av sina alster 
och 1 svarade att vissa av alstren hade fått en beskrivande text.  
             

 
Figur 15 - Diagram 12   Figur 16 - Diagram 13 

 

Sista frågan som ställdes var en öppen fråga där deltagarna fick skriva fritt för att besvara frågan “Vad 
tycker du utmärker en bra portfolio?”. 4 av de som svarade tyckte att det var viktigt att visa på 
kunskap i sin portfolio. 1 alumn svarade att kunskapsbredd var viktigt, 2 personer svarade att 
portfolion ska bestå av ett urval av portfolioinnehavarens bästa arbeten och 1 person tyckte att 
portfolion ska vara proffsigt uppbyggd. 
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2 av enkätdeltagarna tyckte att en bra portfolio ska visa på arbets- och designprocessen och 2 andra 
svarade att det behöver finnas beskrivande texter med till de arbeten som visas. I de beskrivande 
texterna tyckte 1 person att det är viktigt att visa på utmaningarna i ett projekt och 1 enkätdeltagare 
tyckte att det var betydande att beskriva hur kunderna hanterats. Vidare ansåg 1 alumn att det var 
viktigt att skriva vilken roll personen haft i de olika projekten som visades upp i portfolion och 1 
person tyckte att texten ska vara skriven med tanke på vem som ska läsa den. 
 
1 alumn uttryckte att portfolion ska vara rolig att titta på, 2 angav att den ska vara snygg och 2 
personer tyckte att portfolion ska vara tydlig. 2 enkätdeltagare tyckte att portfolion ska visa på 
personlighet, 1 tyckte att den ska visa på kreativitet och 1 person tyckte att portfolion ska väcka 
intresse. Vidare uttryckte 2 personer att en presentation av personen bakom portfolion ska finnas med, 
1 tyckte att det bör finnas en bild på personen bakom portfolion och 1 person tyckte att det var viktigt 
att visa sitt eget varumärke i portfolion. Det var även 1 person som tyckte att det är viktigt att 
uppdatera portfolion ibland. 

3.3 Analys 

3.3.1 Anställningsprocessen 

Samtliga alumner ansåg att portfolion har betydelse vid beslut om anställning. Hur stor betydelse 
portfolio anses ha skiljer sig däremot åt då nio alumner uppgav att den hade ganska stor eller stor 
betydelse och två alumner ansåg att den hade liten betydelse. Därmed visar det på att alumnerna tror 
att det inte bara är viktigt med erfarenheter i CV:t, utan även att kunskaperna bör bevisas i någon form 
i portfolion. De flesta av alumnerna trodde att portfolion hade stor eller ganska stor betydelse, medan 3 
av alumnerna trodde att portfolion hade liten betydelse. Att några ansåg att portfolion hade liten 
betydelse visar på att alumnerna inte tror att det räcker enbart med portfolion och att den snarare ses 
som ett komplement till övrigt ansökningsmaterial. 
 
Det var få alumner som i definitionen av en portfolion kopplade den direkt till anställningsprocessen, 
vilket kan tolkas som att det i första hand inte är anställningsprocessen alumnerna kopplar portfolion 
till. Det är dock högst troligt att de flesta av alumnerna förknippar portfolion med 
anställningsprocessen eftersom de skickat sin portfolio till de flesta arbetsgivare. Den mest troliga 
förklaringen är att det är något som är så självklart för alumnerna att de inte tänkte på att skriva ner det 
när de definierade begreppet.  
 
Hur lång tid alumnerna trodde att arbetsgivaren la på att titta igenom deras portfolios skilde sig mycket 
åt. 5 alumner ansåg att de lade max 5 minuter på att titta på portfolion, vilket inte kan anses vara lång 
tid. Därför tyder det på att alumnerna är medvetna om att deras portfolio måste göra ett bra första 
intryck och vara enkel och snabb att gå igenom. En del av alumnerna trodde dock att arbetsgivarna 
lade mer än 5 minuter på att titta igenom portfolion. 

3.3.2 Alumnernas portfolioanvändning 

Att 10 av de 11 alumnerna angav att de skickat med sin portfolio vid samtliga jobbansökningar visar 
att alumnerna tror att arbetsgivarna värdesätter en portfolio vid anställningsprocessen. Det kan även 
tolkas som att alumnerna tror att portfolion ger dem ett försprång gentemot, eller åtminstone ger dem 
samma förutsättningar som, övriga arbetssökande.  
 
En av alumnerna sa sig inte ha skickat med sin portfolio vid någon jobbansökan och menade att 
företag istället tagit kontakt med alumnen. Det ses som en möjlighet att företaget har sett alumnens 
portfolio innan de tagit kontakt med personen, dock finns det inga konkreta bevis som styrker den 
teorin. Om det är så att företaget tagit kontakt med personen efter att de sett portfolio kan det anses 
tyda på att företag blir allt mer medvetna om personers online-närvaro och att de i allt större 
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utsträckning förstår de möjligheter som internet erbjuder när det gäller att rekrytera talangfulla 
medarbetare. 
 
Hur många arbetsgivare alumnerna skickat sin portfolio till skiljde sig mycket åt. En stor del hade 
skickat den till färre än 5 arbetsgivare medan 3 alumner hade bifogat den till mellan 50 och 150 
företag. Troligtvis skiljer sig antalet beroende på hur snabbt alumnerna blivit erbjudna ett arbete. Att 
vissa alumner skickar portfolion till så många arbetsgivare beror troligtvis på att de vet om att 
konkurrensen är hög och att det är nödvändigt för att få napp. Att vissa alumner bifogade sin portfolio 
till ett stort antal företag visar även på att alumnerna anser att det finns ett intresse för portfolion bland 
en stor mängd arbetsgivare.  
 
Samtliga alumner hade blivit kallade till minst 2 intervjuer efter att ha bifogat sin portfolio vid 
arbetsansökan. En alumn hade inte blivit erbjuden något arbete medan de övriga blivit erbjudna mellan 
1 och 3 arbeten. Att arbetsgivarna visade intresse kan tyda på att portfolion har en viss betydelse vid 
anställningsprocessen. Samtidigt är det såklart omöjligt att veta om portfolion över huvudtaget hade 
någon betydelse i just de här fallen men eftersom alumnerna bifogade sin portfolio till samtliga 
arbetsansökningar hade den troligtvis en del i beslutet.  

3.3.3 Portfolion 

Då samtliga alumner är överens om att en portfolio är en samling av egna arbeten, projekt eller 
kreationer är det uppenbart att alumnerna har en tydlig och enhetlig bild av portfolions definition. 
Samstämmigheten indikerar att definitionen är allmänt vedertagen bland personer inom 
reklambyråbranschen. Det i sin tur tyder på att portfolion är något som används, och därmed har 
betydelse, inom branschen.  
 
En del av alumnerna visar medvetenhet gällande portfolions kvalitet då de anser att portfolion bör 
fungera som ett bevis på deras kunskaper och visa upp de bästa arbetena. Medvetenheten kan tolkas 
som att alumnerna har funderat kring portfolions syfte, att den ska skickas till potentiella arbetsgivare, 
och att alumnerna vill göra ett gott intryck. Vidare kan det anses visa på att alumnerna är medvetna om 
konkurrensen inom reklambyråbranschen och att de måste klara av att konkurrera med övriga 
arbetssökande. 
 
Något som 4 av de 11 alumnerna belyste som något utmärkande för en bra portfolio var att den ska 
visa på kunskap. Det visar att alumnerna ser portfolion som ett komplement till CV:et där de kan 
erbjuda arbetsgivaren bevis på de påstådda kunskaperna. Andra saker som alumnerna nämnde var att 
en bra portfolio visar på kunskapsbredd, består av ett urval av ens bästa arbeten och är professionellt 
uppbyggd. Det i sin tur antas vara vad alumnerna tror att arbetsgivarna letar efter för att bedöma 
portfolions kvalitet.  
 
I definitionen av portfolion kom det fram att alumnerna anser att en portfolio både kan vara digital och 
analog. Det tolkas som att alumnerna inte tror att det digitala har tagit över utan att arbetsgivarna 
fortfarande har ett intresse för den analoga portfolion. Det tyder på att en analog portfolio fortfarande 
anses användbar, kanske framförallt vid det personliga mötet då en digital portfolio kan anses vara 
smidigare att bifoga vid arbetsansökan.  
 
Samtidigt som alumnerna visade medvetenhet om att en portfolio kan vara både digital och analog 
hade 10 av 11 personer sin portfolio i form av en hemsida. Viktigt att poängtera är dock att 
studenterna enbart fick välja ett svar på frågan, vilket kan betyda att de har en analog portfolio som 
komplement till den digitala. Att 10 av 11 personer hade sin primära portfolio i form av en hemsida 
visar trots det tydligt att det är den ledande trenden. Det indikerar att alumnerna tror att 
hemsideformatet är vad arbetsgivarna föredrar och förväntar sig. Möjligen vill alumnerna genom 
skapandet av en hemsida även ta tillfället i akt och visa att de behärskar webbdesign, vilket är en 
relevant kunskap inom branschen.  
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3.3.3.1 Portfolions innehåll 

Hur omfattande alumnernas portfolio var skiljde sig avsevärt åt. Det spridda antalet alster tyder på att 
det inte finns någon norm för hur omfattande en portfolio bör vara. De flesta alumnerna hade dock fler 
än 5 och färre än 20 alster i sin portfolio, vilket tyder på fler än 5 alster och färre än 20 alster är det 
alumnerna tror att arbetsgivarna vill ha. Det vanligaste bland alumnerna var att fokusera innehållet 
efter bred kompetens vilket tyder på att alumnerna tror att arbetsgivare inom reklambyråbranschen 
letar efter personer som behärskar en bredd av kunskaper. Att 2 alumner fokuserade portfolion efter 
spetskunskap visar dock att alumnerna även tror att det kan vara en fördel att visa sig duktig på ett 
specifikt område. Möjligen beror innehållet i portfolion på vilken tjänst alumnerna sökte. 
 
Det framkom att en portfolio bör ge information om portfolioinnehavaren vilket visar att portfolion ses 
som mer än bara ett ställe där arbetsprover visas upp. Detsamma gäller för uttalandet om att portfolion 
är ett komplement till CV:et. Det kan tyda på att de arbetssökande tror att arbetsgivaren använder 
portfolion för att få mer information om den arbetssökande och inte bara för att titta på arbetsprover. 
En alumn uttryckte att en portfolio ofta är inkomplett genom att utmaningar och kundanpassade 
lösningar inte beskrivs. Det visar att en portfolio förväntas uppfylla vissa kriterier för att anses vara 
komplett vilket i sin tur tyder på att det finns ett “rätt” och “fel”, eller åtminstone bra och mindre bra, 
sätt när det gäller utformningen av portfolios. Alumnens uttalande indikerar att alumnen anser att 
arbetsgivaren uppskattar och förväntar sig att se tydliga beskrivningar i portfolion.  

3.3.3.2 Portfolions design  

Att 9 av de 11 alumnerna ansåg att portfolions innehåll var viktigast indikerar att alumnerna anser att 
arbetsgivarna är mer intresserade av innehållet i portfolion än paketeringen av den. Samtidigt svarade 
2 alumner att innehåll och design är lika viktigt vilket visar att alumnerna till viss del tror att 
arbetsgivarna även tittar på portfolions utformning. Senare i enkätundersökningen pekade många 
alumner ut designaspekter som viktiga för portfolion vilket tyder på att de inte endast anser att 
innehållet är viktigt.  
 
Ett fåtal alumner anser att portfolion ska vara en visuell samling av tidigare arbeten vilket indikerar att 
reklambyråbranschen är en visuell bransch där bilder är viktiga för att förmedla resultatet av ett arbete. 
Alla alumner hade även beskrivande texter till de flesta av sina arbeten i portfolion vilket tyder på att 
det inte räcker med endast visuella element. Beskrivande texter är även något som alumnerna anser 
utmärker en bra portfolio. Texterna ska beskriva utmaningarna i ett projekt, hur kunderna hanterats 
och vilken roll personen haft i ett projekt. Det tyder på att alumnerna tror att arbetsgivarna är 
intresserade av designprocessen och inte bara resultatet. 

3.4 Slutsatser av enkäter 

Samtliga alumner tror att portfolion har betydelse vid anställning inom reklambyråbranschen. Hur stor 
betydelse portfolion anses ha skiljer sig dock åt bland alumnerna men överlag anses den ha relativt 
stor betydelse. Då många tror att arbetsgivaren lägger väldigt lite tid på portfolion är det troligt att 
alumnerna inte tror att portfolion är det enda som har betydelse vid anställningsprocessen. Alumnerna 
anser uppenbart att portfolion har tillräckligt stor betydelse vid anställningsprocessen för att bifoga 
den vid de flesta arbetsansökningarna. Om alumnerna ansett att portfolion inte haft någon betydelse 
hade alumnerna inte heller besvärat sig med att skapa en portfolio eller skicka in den till arbetsgivare. 
 
Eftersom alumnernas svar skilt sig åt gällande portfolions omfattning, innehåll och utseende verkar det 
inte finnas någon allmängiltig norm gällande vad som utmärker en bra portfolio. Däremot är 
beskrivande texter något som samtliga alumner är överens om bör inkluderas i portfolion. 9 av 11 
alumner tror att innehållet är den viktigaste delen i en portfolio. Designen därmed är inte är lika viktig 
och den arbetssökande bör lägga stor eftertanke bakom de alster som visas upp i portfolion. Gällande 
portfolions omfattning verkar det inte finnas någon gällande norm mer än att portfolion bör omfatta 
mellan 5 och 20 alster.  
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4  Resultat av intervjuer 

4.1 Pilotintervju 

I inledningen av projektet genomfördes en pilotintervju med en person som arbetar på en reklambyrå. 
Intervjun syftade till att undersöka om intervjufrågorna fick fram relevant fakta och om något 
saknades. Intervjun visade att intervjufrågorna fungerade bra men att tre frågor med fördel kunde 
läggas till. De nya frågorna var: “Hur omfattande tycker du att en portfolio bör vara”, “Ungefär hur 
många spontanansökningar får ni in per vecka?” och “Hur brukar personer skicka in sin portfolio?”. 
Till den sistnämnda frågan skrevs även en underfråga: “Vilket media och format föredrar du?”. 
Anledningen till att frågorna valdes att läggas till var för att de diskuterades under pilotintervjun och 
utifrån det ansågs vara viktiga.  För att se de slutgiltiga intervjufrågorna, se “Bilaga 1 - Intervjufrågor”.  
 
Då pilotintervjun besvarades av en person som uppfyller samma krav som de övriga intervjudeltagarna 
(se 1.6.2.1) och eftersom pilotintervjun behandlade samma frågor som övriga intervjuer kommer de 
alla att ses som likvärdiga. Därmed kommer resultatet av pilotintervjun att presenteras under punkt 4.2 
“Intervju 1”. 

4.2 Intervju 1  

Den första intervjun, den så kallade pilotintervjun, genomfördes med Anders som arbetar som 
projektledare och Art Director. Anders är dessutom delägare av en mindre reklambyrå, med färre än 
tio anställda, där han har arbetat i 25 år. 

4.2.1 Anställningsprocessen 

Anders brukar delta i anställningsprocessen och ansvarar för den tillsammans med VD:n i företaget. 
Anställningsprocessen hos byrån brukar se ut som så att företaget får en förfrågan, oftast via mejl, och 
om det som skickats in ser intressant ut brukar den arbetssökande få komma in på intervju för att sedan 
eventuellt få chansen att göra ett provarbete på byrån. Den proceduren gäller när företaget är i behov 
av folk, annars är det inte aktuellt. Prövotiden brukar bestå av ett arbete, eller ett antal mindre arbeten, 
vilket betyder att den arbetssökande är på byrån en eller ett fåtal dagar. 
 
Det är inte alltid portfolion som avgör om den arbetssökande får komma in på intervju, utan det beror 
ganska mycket på vilken typ av tjänst det gäller. Exempelvis kan det vara en originalare med 
erfarenhet, som kanske inte har så många exempel att visa i sin portfolio. Trots bristen på arbetsprover 
kan personen få komma på intervju då en originalare inte nödvändigtvis kan ha konkreta exempel i en 
portfolio. Anders tycker ändå att portfolion är viktig för ett första intryck. Han uppger även att för 
exempelvis nyutexaminerade studenter, som kanske inte har haft så många tidigare arbeten, är det 
viktigt att portfolion är tydlig. 
 
Om Anders jämför portfolion och personen i vad som är viktigast tycker han att det alltid är viktigast 
att personligheten är bra. Eftersom det är en mindre reklambyrå arbetar de anställda nära varandra och 
då är det viktigt att personerna kommer bra överens. Anders menar att det alltid går att lära upp en 
person att bli bättre på själva arbetet, men om inte personligheten är bra kommer en anställning aldrig 
att fungera. 
 

“Personen är viktigast. Ja, det går alltid att lära upp människor att bli bättre [...] men 
fungerar inte kemin så då är det kört från början.“ 

Företaget får in ungefär 2 till 3 spontanansökningar per dag och ungefär hälften av dem som skickar 
förfrågningar har relevant utbildning. Samtliga ansökningar gäller dock inte anställning utan kan 
exempelvis även beröra praktik. 
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4.2.2 Portfolions utformning 

Anders kan inte riktigt sätta ord på vad begreppet portfolio betyder men menar att en viss bredd av 
arbeten är viktigt. Anders förtydligar sedan återigen att det är viktigt att den arbetssökande visar på en 
kunskapsbredd och att personen exempelvis inte bara har gjort logotyper. Det anses även vara viktigt 
med en kortare bakgrundtext till alla arbeten då det underlättar bedömningen av portfolion. 
 

“Och jag tycker det är viktigt att man kanske har skrivit lite om projektet, så att det inte 
bara visar upp en massa snygga bilder och Photoshop-jobb och loggor utan att det står 
lite bakgrund. Det är lättare att bedöma jobbet då.” 

Anders tycker att det är viktigt att portfolion är en liten utplockad samling av de arbeten som den 
arbetssökande har gjort och att den inte är krångligt uppbyggd. Han tycker att det ska vara en enkel 
hemsida eller en PDF som snabbt går att titta igenom. Det är viktigt att det går snabbt att titta igenom 
portfolion då det tar ganska lång tid att anställa någon och det därmed är önskvärt att inte lägga ner 
mer tid än nödvändigt på att titta igenom en portfolio. Därför vill Anders inte behöva arbeta sig 
igenom en hemsida utan vill snarare att det ska vara enkelt och tydligt så att han snabbt kan skapa sig 
en uppfattning gällande om det är bra eller dåligt. 

4.2.3 Bedömning av portfolios 

Anders brukar spendera ungefär 5 minuter på att titta igenom en portfolio, men om det är något som är 
intressant kan även längre tid läggas. Anders uppger att företaget brukar få in några mejl per dag från 
folk som vill komma och provjobba eller praktisera, och att det därför är viktigt att portfolion är enkel, 
eftersom byrån får in så mycket som behöver gås igenom. 
 
Anders har ingen speciell metod för hur en portfolio kvalitetsbedöms, utan tycker istället att det 
viktigaste är att träffa personen och att det personliga mötet känns bra. Gällande portfolion är det 
första intrycket som gäller för att få en känsla av om det är bra eller inte. Anders tycker att det 
viktigaste med portfolion är att den är bred och att den är enkel. Det är även positivt om designen är 
snygg, men det är trots allt själva arbetena som är viktigast. Portfolion får inte heller vara 
överdesignad då det gör att produkterna förvinner i designen. Anders föredrar att portfolion skickas in 
i PDF-format. 
 
Anders uppger sig ha blivit imponerad av ett antal portfolios som kommit in till företaget. De 
portfolios han har blivit imponerad av har karaktäriserats av att de varit enkla och bra. Samtidigt har 
det även kommit in många portfolios som gjort honom besviken då de varit för krångliga och 
omfattande vilket lett till att han inte orkat gå igenom dem. 
 

“Ja, det har nog hänt (att han sett en portfolio han blivit imponerad av). Att den har varit 
så enkel i sin uppbyggnad och bra grejer att man tänkt att det var ju snyggt och enkelt 
och bra. Å andra sidan har man blivit besviken lika många gånger, som att det har varit 
för krångligt och jobben man visar upp har varit så omfattande, och det liksom är, man 
har liksom inte orkat, man tröttnar innan man tittat färdigt...” 

4.3 Intervju 2  

Den andra intervjun utfördes i form av en Skype-intervju med Bengt som är VD på en medelstor 
reklambyrå med mellan 10 och 20 anställda. Bengt arbetar även med projektledning. Han har jobbat på 
företaget i 18 år och har erfarenhet av att delta i anställningsprocessen. 
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4.3.1 Anställningsprocessen 

Hos reklambyrån där Bengt arbetar går processen oftast till så att företaget lägger upp annonser på sin 
hemsida och ibland även går genom olika kanaler, till exempel arbetsförmedlingen eller olika 
headhuntingföretag. Företaget får dessutom in ansökningar via mail från människor som känner sig 
kallade till yrket. När företaget får in ansökningar är det första som görs en grovsållning, vilken syftar 
till att se vilka som är intressanta överhuvudtaget. Sedan sållas ansökningarna ytterligare några gånger 
tills bara ett litet gäng med ansökanden återstår.  
 
De utvalda ansökningarna diskuteras sedan och efteråt kallas några in till intervju. Bengt brukar 
genomföra två möten med de arbetssökande innan det är helt klart. Baserat på sin långa erfarenhet 
anser Bengt att alla på kontoret bör vara inblandade i processen om vem som ska anställas. Samtidigt 
poängteras det att det är upp till var och en på kontoret att vara inblandade i diskussionen. De anställda 
som vill delta gör det, men det är inget krav. 
 
Bengt säger att företaget får in ungefär 5 spontanansökningar i veckan, men att det varierar ganska 
mycket. När ansökningar kommer in till byrån brukar Bengt titta på vad personen skriver och om den 
ansökande är intressant för jobbet överhuvudtaget. Därefter letar Bengt ofta efter någon som har några 
års erfarenhet, då det ses som en fördel. 

4.3.2 Personligheten 

Bengt brukar läsa igenom det material de arbetssökande skickar in men det är inget som 
djupanalyseras. Istället försöker han bilda sig en förståelse gällande vem personen är. Förståelsen 
skapas genom att studera det som visas upp i portfolion och genom att helt enkelt försöka se vad det är 
för sorts människa. Portfolion och personen är två faktorer som är väldigt viktiga. Bengt tycker att det 
är svårt att säga om personen eller portfolion väger tyngst då det är en kombination av att båda delarna 
som avgör om den sökande får jobbet. 
 
Även lagarbete uppges vara viktigt och att personen i fråga kan utföra sitt arbete på ett bra sätt. 
Portfolion sägs även ha stor betydelse och uppges gärna få andas både framåtanda och glädje. 
 

“Så då att säga[...] att det bara är personlighet som har betydelse. Men nej det stämmer 
ju inte det då för det förutsätter ju att man kan tillföra med sitt arbete också. Så själva 
portfolion har betydelse [...] den måste ju andas lite framåtanda, lite glädje.” 

4.3.3 Bedömningen av portfolios 

Bengt definierar begreppet “portfolio” som arbetsprover och en presentation av ens förmåga att 
uttrycka sig. Portfolion sägs egentligen vara en beskrivning av vem den arbetssökande är som 
människa och hur den arbetssökande tänker och uttrycker sig. 
 

“För mig är en portfolio [...] arbetsprover och en presentation av min förmåga att 
uttrycka mig i det här mediet. Det är ju egentligen en beskrivning av vem är jag och hur 
tänker jag och hur uttrycker jag mig [...]” 

Portfolios brukar skickas in till företaget i olika format, ibland i form av en hemsida och andra gånger 
i form av ett USB-minne eller som fysiska arbetsprover i ett kuvert. Det är dock det digitala som 
dominerar, och för Bengt spelar det ingen roll i vilket format portfolion skickas in. Det som är 
viktigast är att det som skickas in visar på att den arbetssökande vågar tänka nytt och att det känns 
roligt och ambitiöst. 
 
Bengt säger sig inte lägga ner så lång tid på att titta på portfolios och kan inte heller säga exakt hur 
lång tid som läggs. Det uppges beror på hur intressant portfolion verkar. Dock gäller det bara vid 
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grovsållningen, för om det har gått så långt att personens material skrivits ut och lagts på bordet på 
kontoret kan det ligga uppe i flera dagar vilket innebär att den studeras längre. 
 
Bengt säger även att det finns en fara med portfolios, exempelvis om arbeten är grupparbeten från 
skolan. Vid grupparbeten är det alltid svårt att säga hur mycket, och vad, den arbetssökande egentligen 
har gjort. Bengt har ingen metod för att kvalitetsbedöma en portfolio, det är första intrycket som 
gäller. Ofta anses portfolios dock vara lite för försiktiga och han menar att det skulle gå att ta i 
betydligt mer många gånger. 
 
I en portfolio letar Bengt många gånger efter en bred kompetens och ett formspråk som det finns driv 
i, men Bengt menar att självklart ska även spetskunskap visas upp om det finns. Vidare menar Bengt 
att det också varierar, för om företaget letar efter någon som besitter en specifik kunskap så letar de 
efter spetskunskap på det området. 

4.3.4 Portfolions utformning 

Bengt tycker att de flesta portfolios som kommer in till företaget ofta är enkla i sin utformning, men 
menar att materialet gås igenom oavsett om portfolion är enkel eller mer invecklad i utformningen. 
Han anser att färre än 3 arbeten kan kännas lite tunt att visa upp i en portfolio, men att det givetvis är 
alldeles för mycket att visa upp 250 arbeten. Han kan inte säga exakt hur omfattande han tycker att en 
portfolio bör vara. 
 
När Bengt tänker tillbaka på en portfolio som var bra så var det en hemsida med både bilder och 
beskrivningar om arbetena. Dessutom hade hemsidan animationer. Bengt ger även rådet att tänka i 
termer av vad företaget får ut av att anställa just den personen. Därför är det viktigt att visa på vad den 
arbetssökande kan ge företaget. Det som brukar saknas i portfolios är framförallt ambitionen och 
Bengt menar att det även är viktigt att på något sätt särskilja sig från övriga arbetssökande.  
 

“... för att få ett jobb idag, det är så mycket fight om allting, man måste våga sticka ut, 
man måste våga peka på [...] vad är det som särskiljer mig. Varför ska jag vara med i det 
här? Vad kommer jag att kunna tillföra er tack vare att jag kliver in här?” 

4.4 Intervju 3  

Den tredje intervjun genomfördes med Carl som arbetar på en mindre reklambyrå med färre än 10 
anställda. Carl är företagets ägare och arbetade även i rollen som VD, AD och projektledare. Han har 
arbetat på företaget i 15 år och är alltid delaktig i anställningsprocessen. 

4.4.1 Anställningsprocessen 

Anställningsprocessen på företaget går oftast till så att företaget annonserat om en ledig tjänst eller att 
personer själva sökt sig till företaget för att visa sitt intresse. Vid ett fåtal tillfällen har även externa 
rekryteringsföretag tagits till hjälp. Företaget har bildat en ledningsgrupp som tillsammans går igenom 
ansökningar och genomför intervjuer med de utvalda arbetssökande. I interngruppen är det Carl, alltså 
företgets ägare, som sköter den inledande kontakten med de arbetssökande. I ledningsgruppen ingår 
även en projektledare och en copywriter. 
 
Beroende på vilken position företaget söker tar de senare under anställningsprocessen även hjälp av 
externa rekryteringsföretag. Rekryteringsföretagens uppgifter är då främst att genomföra 
personanalyser och externa intervjuer. Carl är dock tydlig med att företaget oftast tar den största delen 
av besluten själva. Efter den inledande kontakten med de arbetssökande träffas ledningsgruppen och 
de utvalda arbetssökande ett antal gånger. 
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Carl uppger att det är vanligt att personer själva söker sig till företaget även när det inte efterlyser 
någon person. Ibland kan det komma in ett par spontanansökningar i veckan, medan det andra gånger 
kan komma ett par i månaden. Antalet ansökningar uppges variera beroende på årstid. 
 
När arbetssökande skickar in arbetsprover är det ofta i form av en hemsida, vilket även är det format 
som Carl föredrar. Det händer även att personer enbart skickar in ett personligt brev och hänvisar till 
att, om intresse finns, så kan även CV och arbetsprover skickas. Carl ser dock portfolion som något 
självklart vid en arbetsansökan. 
 

”Men faktum är att […] på något sätt så ser jag nog den där portfolion som något som är 
[…] rätt så självklart.” 

4.4.2 Personligheten  

En viktig faktor vid beslut om anställning är hur den arbetssökande är som person. Carl poängterar att 
den sociala kompetensen och utstrålningen är jätteviktig för företaget. Det motiveras med att de 
anställda på företaget har ett visst sätt de arbetar på och att personen måste passa in i arbetsgruppen. 
Som ett förtydligande uppger Carl att alla anställda inte ska vara lika men att de ska tycka att det är 
roligt att arbeta tillsammans. 
 

”Alla ska ju inte vara lika, det är ju inte det. […] Men däremot så på ett sätt så ska vi 
[…] tycka att det är kul att jobba ihop. […] Och därför så måste personen passa in i det 
sammanhanget. Det är jätteviktigt för oss.” 

Vidare tas det upp att den arbetssökandes personlighet måste passa in i rätt sammanhang. Med rätt 
sammanghang menar Carl att personligheten kan skilja sig åt för olika tjänster. Det viktiga är att 
personen passar in i företagets bild av hur den aktuella tjänsten bör vara och att personen stämmer 
överens med hur företaget är. Carl förtydligar senare att personligheten väger väldigt tungt vid beslut 
om anställning och att den alltid har betydelse. 
 
Därefter diskuteras det att hur viktig personligheten är även kan hänga ihop med hur stort företaget är. 
Eftersom det aktuella företaget är relativt litet så blir det att de anställda jobbar väldigt nära varandra 
hela tiden, vilket gör att en person som inte riktigt passar in tar mycket energi. Carl menar att ett större 
företag enklare kan anställa någon efter enbart kompetens. 

4.4.3 Portfolion i relation till den arbetssökande 

Carl tar också upp att vid de kreativa rollerna, såsom AD, är det även otroligt viktigt att se att den 
arbetssökande har de kunskaper den utger sig för att ha. Vad gäller de arbetssökandes portfolio så 
menar Carl att den skiljer sig åt beroende på om personen har haft tidigare arbeten eller kommer direkt 
från skolan och var personen i så fall har arbetat. Även den roll som personen har gör att portfolions 
innehåll skiljer sig åt. Om det är en kreatör så poängterar Carl att det är viktigt att de visar upp vad de 
har gjort. Som exempel tas även en projektledares portfolio upp och Carl menar att också den 
arbetssökande projektledaren kan visa upp projekt den drivit även om det då inte blir samma fokus på 
bild och utseende. Carl nämner även att det är uppskattat om den arbetssökande visar sin bredd i 
portfolion. 
 
När det gäller personer som kommer direkt från skolan tittar Carl på lite andra saker för att bedöma 
alstrens kvalitet. Exempelvis är det viktigt att förstå den bakomliggande tanken då de alster som visas 
upp ofta är fiktiva. En annan viktig aspekt är hur lång tid personen har arbetat med något då det inom 
reklambyråbranschen ofta är väldigt hårda deadlines. Därmed menar Carl att det inte alltid är lätt att 
bedöma arbetsprover. 
 
Vidare uppger Carl att om den arbetssökande har arbetat i ett antal år så bör portfolion hålla en högre 
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kvalitet. Det beror på att den arbetssökande då har genomfört många arbeten och enbart bör visa upp 
det allra bästa i portfolion. Vid de tillfällena försöker Carl titta på den övergripande nivån på alstren. 
Carl menar dock att det är viktigt att väga in faktorer såsom hur styrt det var från kunden och hur stor 
budgeten var. 

4.4.4 Bedömning av portfolios 

Hur länge Carl lägger på att titta igenom en portfolio är ganska olika. Det viktigaste är att den vid 
första anblick väcker intresse. Om den lyckas med det tittas den igenom lite snabbt vid första 
utsållningen och därefter börjar de som klarade första utsållningen att gås igenom igen. Därefter, vid 
det personliga mötet, bes de arbetssökande att ta med sig portfolion för att då gå igenom den ännu en 
gång tillsammans med de som håller i intervjun. 
 
När Carl kvalitetsbedömer en portfolio är det i första hand helheten han tittar på. Dock påpekas det att 
även detaljerna är viktiga. Om utförandet är slarvigt sjunker fort den bedömda kvaliteten med 
anledning av att portfolion syftar till att visa upp de bästa alstren. 
 

”Det skulle kunna vara någon bra idé och sen ser man att utförandet inte är hundra. […] 
Det är ju en varningsklocka: hur kan det ha gått igenom? […] Och har man då dessutom 
med det i sin portfolio då blir man ju nervös va. För det var ju där vi skulle ha det bästa 
vi har gjort […]. ” 

Carl menar att det är mycket viktigt att titta på vad personen i fråga egentligen har gjort, hur personen 
har gjort det samt hur lång tid den arbetssökande har haft på sig för uppgifterna. Även personens 
passion för det den gör är viktigt att försöka läsa genom arbetsproverna. Carl menar att personer som 
verkligen brinner för sitt arbete, såsom han själv, skulle arbeta gratis med samma saker om de inte 
hade ett arbete inom branschen. 
 
Carl tar även upp det problem som grupparbeten innebär. När de arbetssökande visar upp arbeten som 
en grupp har genomfört är det alltid svårt att veta vad den arbetssökande egentligen har gjort och vilka 
idéer personen egentligen bidragit med. Därför menar Carl att portfolion är ett bra underlag men att det 
sedan behöver föras en diskussion. Vidare anses arbeten som utförts mot stora företag var enklare att 
bedöma. Det beror på att referenserna då, alltså företagen, är välkända och arbetena dessutom blivit 
bedömda av andra innan de använts.  

4.4.5 Bredd eller spetskompetens 

Om de arbetssökande kommer direkt från skolan anses en bredd vara det viktigaste att visa upp i 
portfolion. Samtidigt uppges det bero på vilken tjänst personen i fråga söker, till vissa tjänster är det 
att föredra att den arbetssökande visar en spetskunskap medan det till andra tjänster är bättre med en 
bredd. Carl menar även att personer på små företag arbetar med många olika saker, varav en bredd är 
att föredra, medan det på större företag är bättre med spetskunskaper. 
 
Carl anser att det är bättre för kreativiteten att ha mer flexibla roller och tror även att det är viktigt att 
alla tar del av alla arbeten. Därför har företaget exempelvis frukostmöten på fredagar då de går igenom 
saker som de gjort under veckan för att sedan diskutera dem. 
 

”Är det ett litet företag då jobbar ju många med många saker […]. Ju större företag tror 
jag jag vågar påstå, i vissa roller i alla fall, så kan du få göra: du gör det där. Det du är 
bra på det gör du. Också sitter man och gör den delen i varje projekt hela tiden. ” 

Däremot menar Carl att det förekommer spetskompetenser även på deras företag. Samtidigt poängteras 
det att det aldrig är negativit om personer även kan andra saker än deras huvudområde. 
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4.4.6 Portfolion utformning 

En portfolios utseende anses även det vara en del i den övergripande bedömningen. Carl menar att det 
snabbt märks om det är slarvigt eller dåligt gjort. Samtidigt behöver portfolions design inte alls vara 
överarbetad. 
 
Vad gäller omfattningen på portfolion så är det viktigt att det inte är för många alster som visas upp då 
det både anses vara onödigt och tröttsamt. Det kan då dessutom upplevas vara allt som den 
arbetssökande någonsin har producerat. Då kan det istället vara bättre att erbjuda fler alster om intresse 
finns. Samtidigt måste det även vara tillräckligt många alster i portfolion för att den påstådda 
kunskapen ska kunna bevisas och en bredd ska kunna visas upp.  
 
Det som utmärker riktigt bra portfolios uppges vara att de känns väldigt genomtänkta och smarta och 
att de har en röd tråd i stilen. Även traditionella analoga portfolios, som tas med till det personliga 
mötet, uppges kunna imponera. Också det lite oväntade är något som ofta uppskattas och att anpassa 
portfolion efter den sökta tjänsten är aldrig fel. Även förklarande texter till alstren i portfolion är 
positivt. Texterna ska då framförallt förklara varför det ser ut som det gör, vilket är det som företaget 
sedan i sin tur gör hos sina kunder. 
 

”Om man kan det (skriva förklarande texter till bilderna) så är ju det fantastiskt! Det är 
väldigt få som gör. […] Det är inte alltid det finns en sådan story kring ett projekt, kan 
jag tänkta mig, om man suttit hemma och fixat och sådär. Men ändå, om man kan 
försöka. […] Varför ser det ut såhär? För det är ju det man sitter sen hos en kund och 
förklarar, hur man kommit fram till den här idén överhuvudtaget.” 

Till sist diskuterades det som däremot inte uppskattas i en portfolio vilket Carl anser vara stavfel och 
dåligt språk. Även dåliga utskrifter till den analoga portfolion ger ett dåligt intryck. 

4.5 Intervju 4  

Den fjärde intervjun genomfördes med Daniel som arbetar på en medelstor reklambyrå med mellan 10 
och 20 anställda. Daniel är delägare i företag och arbetar även som AD, projektledare och 
varumärkesstrateg. Han har arbetat på företaget i 25 år och har, tills för ett år sedan, varit den som 
ansvarat för anställningsprocessen. 

4.5.1 Anställningsprocessen 

För ett år sedan gjordes anställningsprocessen om och nu ansvarar de 4 delägarna tillsammans för att 
göra urvalet inför intervjuerna. I enstaka fall tas även externa rekryteringsföretag in för att underlätta 
anställningsprocessen. 
 
Hur rekryteringsprocessen på företaget går till varierar beroende på vilken tjänst det rör sig om. Det 
brukade vara så att Daniel är den som håller i de inledande intervjuerna medan 
uppföljningsintervjuerna sedan har genomförts med samtliga delägare. Vad gäller formgivarrollerna så 
är det alltid väldigt många som söker de tjänsterna. Ibland kan det vara flera hundra som söker till 
samma tjänst. Dock går hälften att ta bort direkt. Daniel menar att reklambyråbranschen är väldigt 
populär och att företaget alltid har haft lätt för att rekrytera samtidigt som det är hård konkurrens för 
de arbetssökande.  Företaget får också väldigt ofta och kontinuerligt in spontanansökningar. 
Ansökningarna kan gälla alltifrån anställning till exjobb och frilansare som frågar om byrån behöver 
resurser. 
 
Daniel uppger att de allra flesta av de portfolios som skickas in till företaget idag är digitala, men att 
det trots allt händer att en del personer kommer förbi företaget och spontant lämnar fysiska 
arbetsprover. Daniel uttrycker att han ser det som mycket trevligt att den arbetssökande tar med sig en 
fysisk portfolio till en intervju. På så sätt kan de tillsammans prata om de olika arbetena mer grundligt. 
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Ett antal gånger, när företaget haft omkring tre kandidater kvar, har de arbetssökande fått genomföra 
ett praktiskt prov. De arbetssökande har då getts en brief eller en utgångspunkt och sedan betts att lösa 
uppgiften tills nästa gång de träffar företaget för en intervju. 
 

4.5.2 Portfolions betydelse vid olika roller 

När det gäller formgivarrollerna, såsom AD och originalare, är det framförallt portfolion som avgör 
om personen får komma på intervju eller inte. 
 

”Om man säger att man söker en, ja, AD eller originalare då för just formbitarna […] så 
törs jag nog påstå att arbetsproverna eller portfolion är nästan viktigare än CV:t. För de 
funktionerna. […] På något vis är det portfolion som banar vägen. Det törs jag absolut 
påstå alltså. För den läser man ut väldigt mycket på.” 

Dock är även CV:t viktigt, framförallt för exempelvis AD-positionen, då det är mycket viktigt att 
personen har referenser från tidigare kunder. Om referenser från tidigare arbetsgivare finns ringer 
företaget alltid referenserna. Om någon av de senaste arbetsplatserna inte anges som referens brukar 
företaget först och främst ringa de referenser som inte nämns. Det motiveras med att personer, såklart, 
alltid väljer referenser som har något positivt att säga om dem, medan företaget egentligen är mer 
intresserad av att höra om personens svaga sidor. 

4.5.3 Viktiga faktorer vid anställning 

Något som väger tungt vid anställningsprocessen är de arbetssökandes byråerfarenhet då tidigare 
erfarenhet betyder att personen har arbetat med rätt saker. Samtidigt tar Daniel upp problemet för unga 
att ta sig in i branschen och är även tydlig med att det kan vara positivt att ha unga medarbetare på 
företaget.  
 

”Sen är det ju klart problemet då för er till exempel som är exjobbare, det är ju det här 
att […] få ett par års erfarenhet då. Men det där kan också vara lite olika för att ha unga 
som jobbar på ett annat sätt det är ju inget som är en nackdel heller. Det behöver ju inte 
alltid vara så i den här branschen att rutin är det som är viktigt, framförallt inte om du 
tar på sådana här grejer: nya tekniker och appar och system. […] Där är det ju ingen så 
att säga som kan säga att man har trettio års erfarenhet. Det är ju snarare så att de unga 
och hungriga är de som kanske är vassast […].” 

De arbetssökandes personlighet är jätteviktig, framförallt då företaget är en relativt liten arbetsplats. 
Därmed är det viktigt att personen fungerar i gänget.  Daniel menar även att ingen person kan vara 
fullärd och säger att de många gånger har haft unga personer på tillväxt inom företaget, det beror helt 
på vilken kompetens företaget söker. 
 
Det personliga brevet används bland annat för att läsa ut vad personen har för intressen. Daniel uppger 
att det säger något om den sociala kompetensen och menar att om någon är väldigt engagerad i 
någonting på fritiden så kan det tyda på att det är ett verkligt energiknippe. Det framgår även att det är 
trevligt när arbetssökande skickar med en liten beskrivning, på några rader, av sig själva. 

4.5.4 Portfolions bedömning 

Daniel säger sig lägga ganska kort tid på att titta igenom de arbetssökandes portfolios. Om det verkar 
intressant läggs däremot mer tid, men andra gånger går det att se direkt att det inte är bra. Efter första 
gallringen läggs dock mer tid på att gå igenom portfolion. 
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För Daniel går det ganska snabbt att bedöma kvaliteten på en portfolio. Den snabba bedömningen 
motiveras med att han har lång erfarenhet av branschen och därmed har de nödvändiga kunskaperna 
för att kunna göra bedömningen. Portfolion bedöms mycket på första intrycket och på magkänsla. 
Daniel poängterar att det inte enbart är alstrens utseende som bedöms utan även idéerna bakom och 
hur idéerna kommuniceras. Idéerna är viktiga då det är något företaget arbetar med. 
 
Daniel menar att en portfolio kan sägas vara ett bevis på personens kunskaper inom formgivning. 
Trots att personer har olika preferenser på vad som är bra och snyggt kan ändå en viss baskunskap om 
formgivning läsas ut av de uppvisade alstren. Samtidigt påpekar Daniel att alla har olika stil och att 
alla kan utvecklas. Han menar även att det är viktigt att inte enbart utgå ifrån sina egna preferenser vid 
bedömningen av portfolion. 
 

”Om man kan läsa en portfolio, vilken man kan om man har jobbat med det, det blir 
någon slags barometer på var personer befinner sig i fromgivning […]. Det är ju lite 
olika preferenser på vad som är bra men vad man kan läsa rätt snabbt det är att jag kan 
ju se om någon har den här basickunskapen om formgivning. […] Sen är det klart att alla 
måste utvecklas, sen har ju alla olika stil också, så är det ju. Det är ju så i vår bransch. 
Det är skillnad på vad som är snyggt och snyggt. Man får inte bara utgå ifrån sin egen 
preferens heller. […] Men jag kan ändå läsa […] hur det bör vara.” 

Det finns ett flertal faktorer som Daniel gärna vill känna till om den arbetssökandes olika projekt i 
portfolion. Exempelvis är bakgrunden till varför personen gjorde de olika alstren viktigt, men även 
sådant som arbetstid, budget och hur styrande kunden har varit anses relevant. För att vidareutveckla 
betydelsen av att veta de uppställda tidsramarna för alstren i portfolion tar Daniel upp 
nyutexaminerades arbetssätt. Han menar att nyutexaminerade tenderar att fundera och testa sig fram 
under en ganska lång tid, vilket inte fungerar på en reklambyrå på samma sätt som i skolan.  

4.5.5 Portfolions innehåll  

Beroende på vilken tjänst företaget söker kan bredd eller spetskompetens vara önskvärt i portfolion. 
Däremot antyder Daniel att innehållet gärna får vara anpassat till den tjänst personen söker. 
Exempelvis bör en originalare visa upp alster relaterade till layout och personen måste visa att den har 
förmågan att förvalta en idé på ett snyggt sätt. En AD uppges istället behöva visa på profilering och 
logotyper.  
 
Daniel menar att en portfolios omfattning beror på hur personen i fråga har valt att lägga upp sin 
portfolio och kan inte säga vare sig vad som är för mycket eller för lite. Han tycker att portfolions 
design är relativit viktig och menar att det är en del i helheten. Det är viktigt att alstren är snyggt 
presenterade och det får gärna finnas med en text till alstren som förklarar tillvägagångssätt och 
grundidé. Det poängteras även att det är av stort intresse att veta vad exakt den arbetssökande har gjort 
i de arbeten som genomförts i grupp, vare sig personen kommer från skolan eller från en annan byrå. 
Något som Daniel anser absolut inte får finnas med i varken portfolio, CV eller personligt brev är 
stavfel. 
 

“… det är inte bra om man till exempel stavar fel. […] Det får liksom inte finnas helt 
enkelt. Vi har ju fått grejer att […] de stavar våra namn fel […] och sådant där, men jag 
är allergisk mot sådana missar och det beror ju på att man kommer att jobba med det 
här. Det är ju jätteviktigt med sådana grejer, att det blir rätt härifrån va till kund sen i 
förlängningen.” 

En sak som Daniel inte uppskattar i de uppvisade arbetena är effektsökeri med hjälp av förinställda 
filter i Photoshop. Daniel är tydlig med att det går att använda filtren på ett vettigt sätt, men att det inte 
går att bara köra på tio olika filter och tro att något bra ska komma av det. 
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4.6 Intervju 5  

Den femte och sista intervjun utfördes med Erik och Fredrik som arbetar på en större reklambyrå. Erik 
arbetar som Creative Director och har arbetat på byrån mellan 11 och 12 år sammanlagt medan Fredrik 
arbetar som Art Director och har arbetat på byrån i cirka 7 månader. 

4.6.1 Anställningsprocessen  

Erik har erfarenhet av att delta i anställningsprocessen medan Fredrik har erfarenheten av att nyligen 
ha genomgått processen. Erik uppger att det inte alltid är portfolion som avgör om personen får 
komma in på intervju. Istället kan det ibland räcka med ett telefonsamtal om personen i fråga säger rätt 
saker, ger en bra känsla och känns nyfiken. Trots det menar Erik att det rätt snabbt kommer till det att 
personen måste visa vad den kan.  
 
Fredrik berättar att de tittade på hans portfolio först vid intervjutillfället, där det satt flera personer och 
han fick chansen att berätta om de olika arbetena han hade i sin portfolio. Fredrik hade haft lite kontakt 
med reklambyrån innan, sedan hade en tjänst dykt upp och en av de som arbetade på arbetsplatsen 
rekommenderade honom för tjänsten. På så sätt fick han en intervju och visade alltså då upp sin 
portfolio. Det är alltid flera personer som sköter anställningsprocessen. Däremot är det olika 
konstellationer beroende på vilken tjänst företaget söker. 

4.6.2 Personligheten  

Anställningsprocessen går till på olika sätt beroende på vilken tjänst det gäller, men oftast börjar det 
med att personen får berätta om sig själv så att företaget ska få en känsla av vilken typ av människa det 
är. Erik menar att det är viktigt, för om de har tre intervjuer på en dag med tre personer som har 
likvärdiga kunskaper så är det personligheten som avgör. Skulle det stå mellan två personer där den 
ena har väldigt bra utbildning men inte känns som rätt person så tar de hellre in någon som inte är 
fullärd men som de märker har rätt attityd, vilja och energi. Han menar att det för dem har varit bättre 
att göra så. 
 
Erik tycker det är viktigt med det visuella och texterna, men säger att det allra viktigaste är hur den 
arbetssökande säljer in sig. Med det menas hur personen står, sitter, pratar, hur avslappnad och 
självsäker personen är och hur personen svarar på frågor kring portfolion. 
 

Erik: “... det är ju en sak, det visuella man visar eller texten man visar. Men det som är 
ännu viktigare är hur du säljer in dig. Hur du står, hur du sitter, hur du pratar.. alltså 
hur avslappnad du är. Hur självsäker du är [...] och hur du svarar på frågor kring 
portfolion...” 

4.6.3 Portfolions innehåll  

Erik har inte egentligen någon definition av vad en portfolio är, men säger att det viktigaste med den är 
ärlighet. Det innebär exempelvis att personen skriver vad han eller hon har gjort i projekt och att den 
arbetssökande inte säljer in sig på någon annans meriter. Erik säger sig också tycka att det är viktigt att 
personen kan stå för det den har gjort och att den arbetssökande kan förklara varför den har gjort det. 
 

Erik: “... det viktigaste, som jag tycker med en portfolio, det är att man är ärlig med vad 
det är man har gjort i det man visar. Om det är ett grupparbete, så var noga med att säga 
exakt vad det är du har gjort. [...] för det värsta som kan hända är att det visar sig sen 
[...] antingen att man får reda på det eller att man märker att inte färdigheterna finns [...] 
att den sålde in sig på någon annans meriter.” 
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Fredrik instämmer med ovanstående och fortsätter diskussion med att personer ibland lägger upp saker 
i skissform, något som saknar finish, i sin portfolio. Om någon lägger upp något i skissform tycker 
Fredrik att det är viktigt att förklara varför det ser ut så. Han menar även att portfolion ska vara 
utformad efter det arbete som söks. Har personen för mycket olika saker som egentligen inte hör till 
det arbete som söks blir det svårt att bedöma. 
 
Erik tycker att de arbetssökande ska vara ärliga och säga vilka saker som inte riktigt är deras grej, om 
de väljer att visa på bred kunskap i portfolion. Personen kan säga att den behärskar mycket, men i så 
fall bör den arbetssökande vara tydlig med vad personen är bra på respektive mindre bra på. 

4.6.4 Bedömning av portfolios 

Erik säger att det händer hela tiden att folk skickar in portfolios till dem, men att kvantiteten varierar. 
Ibland kommer det in 2 stycken på en månad och ibland kommer det 6 på en månad. Samtliga av de 
portfolios som kommer in till dem är digitala och det finns inte någon specifik tid Erik lägger på att 
kolla igenom dem. Det som kommer in läses igenom och det tar den tid det tar. Erik säger att det 
ganska snabbt går att se vad det är för typ av människa. 
 
Erik säger sig inte heller ha någon speciell metod för hur portfolios kvalitetsbedöms, mer än att han 
tittar på hur det presenteras. Ibland presenteras portfolion på en iPad, ibland på en dator och det händer 
även att någon presenterar på stora pannåer. För Erik har det dock liten betydelse vilket media och 
format portfolion presenteras i.  

4.6.5 Portfolions utformning och omfattning  

Det viktigaste i designen av portfolion är att det ska vara uppenbart hur den används utan att behöva 
tänka efter. Erik tycker också att den ska vara transparent så att innehållet syns mest. För att få en bra 
överblick av kunskaperna tycker Erik att den arbetssökande ska ha med minst fyra arbeten i portfolion, 
men däremot finns ingen speciell övre gräns för hur många arbeten som kan finnas med. Om den 
arbetssökande har med sig för mycket så säger han till när han inte vill se fler arbeten. Erik tycker att 
det kan vara bra att ha med sig lite extra att visa upp ifall det behövs. 
 
Erik kan inte minnas att någon portfolio skulle ha imponerat på honom. Istället har människorna själva 
mer imponerat. Däremot har Erik sett dåliga portfolios, och det dåliga enligt honom var att det inte 
fanns någon talang. Det har också hänt att personer haft väldigt bra portfolios men inte fungerat alls 
personlighetsmässigt. 
 
Fredrik tycker att det ofta läggs ner för mycket krut på designen av portfolion, men anser att det är 
bättre om den är väldigt enkel och fokuserar på att visa upp alstren och beskriva dem. Vidare menar 
han att portfolion är ett sätt att visa att den arbetssökande kan tänka kommunikativt, vilket anses vara 
viktigt.  
 
Fredriks egen portfolio var väldigt enkel med bilder, texter och några casefilmer. Erik tycker att det är 
väldigt bra att ha casefilmer med i sin portfolio, då det går att förklara mycket om arbetet med hjälp av 
dem. Fredrik uttrycker att portfolions upplägg beror på vad personen vill arbeta med. Om den 
arbetssökande vill arbeta som grafisk designer är det bra att ha med stora bilder, medan de som vill 
arbeta som strateger istället borde fokusera på att förklara vad de gjort och varför. 

4.6.6 Portfolions format 

Erik tycker inte att det spelar någon roll om portfolion är i form av en PDF eller hemsida. Dock anser 
han att det kan vara smidigt med en PDF som företaget kan skriva ut, då de ofta skriver ut och lägger 
på hög för att kunna kolla på portfolion i större grupper. Erik säger även att en nedladdningsbar variant 
av en hemsida är en bra idé. 
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4.7 Analys av intervjuer 

4.7.1 Anställningsprocessen 

Daniel menar att reklambyråbranschen är populär och att reklambyråer har lätt för att rekrytera och 
uppger att företaget kan få in flera hundra sökande till en tjänst. Dock sorteras hälften bort direkt. Den 
stora mängden sökanden visar att det är hård konkurrens om jobben på reklambyråer och att det är av 
stor vikt att den arbetssökande står ut bland sina konkurrenter. Att hälften av de sökande sorteras bort 
direkt kan betyda att den arbetssökandes första intryck är vitalt vare sig det gäller CV:et, ett personligt 
brev eller portfolion.   

4.7.1.1 Företagens tillvägagångssätt 

På företagen där Bengt, Carl och Daniel arbetar annonseras tjänster ut vilket kan tyda på att företagen 
inte får in tillräckligt många spontanansökningar. Det kan även tänkas bero på att företagen vill få in 
så många ansökningar som möjligt för att få bättre möjligheter att kunna hitta någon som är lämpad 
för tjänsten.   
 
På byråerna där Bengt, Carl och Daniel arbetar tas det ibland hjälp av externa rekryteringsbolag för att 
tillsätta tjänster. Det kan tyda på att företagen antingen inte har tid att själva genomföra en omfattande 
rekryteringsprocess eller att byrån vill ha hjälp av företag som är experter på rekrytering för att på så 
sätt få in den mest lämpade kandidaten. Det sistnämnda indikerar att byrån tar rekryteringsprocessen 
på mycket stort allvar. För den arbetssökande är det därmed viktigt att inte vinkla sitt 
ansökningsmaterial mot enbart personer som arbetar på reklambyråer. Även andra personer som inte 
är lika insatta i facktermer ska förstå vad den arbetssökande vill förmedla i sitt material.  
 
Anställningsprocessens olika stadier på företagen där Carl, Daniel och Erik arbetar kan skilja sig åt 
beroende på vilken tjänst de söker. Därför är det svårt för den arbetssökande att veta vad som kan 
förväntas vid anställningsprocessen. Eftersom anställningsprocessen ser annorlunda ut på samtliga 
företag verkar det inte finnas något “rätt” eller “fel” sätt, utan företagen gör som de själva tycker är 
passande. Därför anses det heller inte finnas några direkta råd till arbetssökande gällande hur den 
initiala kontakten skall tas med företag. 

4.7.1.2 Spontanansökningar 

Samtliga av de 5 företagen får in spontanansökningar. På företaget där Anders arbetar är det oftast 
spontanansökningarna som leder vidare till fast anställning. Om så också är fallet för övriga 
reklambyråer framgår dock inte. Att en spontanansökan kan leda till anställning anses tyda på att 
företagen uppskattar spontana ansökningar och att de tar dem på allvar. Det i sin tur kan innebära att 
arbetssökande som skickar spontanansökningar till reklambyråer har ett försprång då företaget kan 
välja att gå vidare med en spontanansökan istället för att utannonsera en tjänst.  
 
Samtliga intervjudeltagare uppger att de får in spontanansökningar till företagen där de arbetar. Hur 
många spontanansökningar som brukar komma in varierar dock mycket. Att företagen får in 
spontanansökningar visar på att många personer söker jobb hos reklambyråer även när byråerna inte 
annonserat ut lediga tjänster. Då ingen intervjudeltagare uppger att spontanansökningar är irriterande 
eller något som företaget struntar i bör en spontanansökning till ett företag aldrig ses som något 
negativt. Därför behöver de arbetssökande inte tveka inför att skicka iväg spontanansökningar till 
byråer där de har en önskan om att arbeta. Istället är det något de arbetssökande kan tjäna mycket på. 

4.7.1.3 Faktorer vid anställning 

Bengt anser att det är viktigt att den arbetssökande visar vad personen kan tillföra företaget. Det tyder 
på att den arbetssökande kan tjäna mycket på att vända perspektivet mot företaget och fokusera på vad 
personen kan tillföra byrån. Det vända perspektivet kanske framförallt hör hemma i det personliga 
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brevet, men kan till viss del även appliceras i en portfolio. Om personen har valt att ha en 
presenterande text om sig själv i portfolion passar det att ha där, men det är även tänkbart att det går att 
applicera i de beskrivande texterna till alstren i portfolion.  
 
Bengt, Carl och Daniel anser att personer som har några års erfarenhet inom branschen ofta är att 
föredra. Anders är mer vag och säger att det inte nödvändigtvis är portfolion som avgör om personen 
får komma in på intervju utan att det även kan vara på grund av personens erfarenheter. Eftersom 
tidigare erfarenheter anses vara en viktig faktor under anställningsprocessen är det viktigt att den 
arbetssökande är tydlig med sina erfarenheter i arbetsansökan. För personer som inte har någon 
tidigare arbetslivserfarenhet indikerar det att portfolion är extra viktig, vilket även är något som 
Anders uppger. Den kompetens som visas upp i en portfolio kan anses jämförbar med de referenser 
som personer med arbetslivserfarenhet kan lämna i CV:et. Erik nämner att han tycker det allra 
viktigaste är hur den arbetssökande säljer in sig, vilket tyder på att det inte bara är portfolion som 
avgör anställningsprocessen utan också hur personen representerar sig själv under ett möte. Därför är 
det viktigt för en arbetssökande att vara väl förberedd och säker på sig själv vid en 
anställningsintervju. Fredrik berättade att han fick komma på intervju till företaget efter 
rekommendation från en anställd på företaget, vilket tyder på att kontakter även är viktigt inom 
branschen då det kan leda till en intervju. 
 
På reklambyrån där Daniel arbetar sätter de stort värde på referenserna och vid frånvaro av referenser 
från de senare arbetena ringer de även till de arbetsplatserna. Därmed bör de arbetssökande noga tänka 
igenom vilka referenser som utelämnas och möjligen även motivera varför de inte inkluderats. 

4.7.1.4 Personligheten 

Samtliga reklambyråer anser att den arbetssökandes personlighet är jätteviktig. För Anders är 
personligheten viktigare än portfolion. Erik uppger att byrån hellre tar in en person som inte är fullärd 
men som har rätt personlighet än en person med bättre utbildning som inte har en trevlig attityd, vilket 
även är något Anders indikerar. Även Daniel kan tänka sig att anställa en person som inte är fullärd 
och fortfarande behöver utvecklas. Därmed kan det anses vara mycket viktigt att den arbetssökande 
lyfter fram sin personlighet i ansökningsmaterialet. Det kan även anses tyda på att portfolion gärna får 
visa personens personlighet och att information om personen är önskvärt och uppskattat i portfolion.  
 
Anders, Bengt, Carl och Daniel anger alla att den arbetssökande måste fungera tillsammans med 
övriga anställda på företaget. Det anses vara särskilt viktigt då samtliga 4 byråer är små eller 
medelstora företag. Erik, som arbetar på ett stort företag, nämner dock inget om att personen måste 
passa in i gänget. Carl har en teori om att personlighetens betydelse hänger ihop med företagets storlek 
och att den är viktigare på ett litet företag. Det tyder på att den arbetssökande bör göra efterforskning 
om företaget inför en arbetsansökan för att veta hur många som arbetar på företaget. På så sätt kan den 
arbetssökande få en bättre bild av vad som förväntas av personen rent personlighetsmässigt och 
därigenom vara väl förberedd vid en intervju.  
 
Carl uppger att alla anställda inte ska vara lika men att de ska tycka att det är roligt att arbeta 
tillsammans. Det tyder på att den arbetssökande inte behöver ha vissa förutbestämda personlighetsdrag 
utan att det enda som egentligen behövs är den sociala kompetensen, Därigenom anses den 
arbetssökande tjäna på att vara öppen och social vid det personliga mötet. Daniel tycker att den 
arbetssökandes fritidsintressen berättar något om den sociala kompetensen varvid fritidsintressena bör 
ges utrymme i ansökningsmaterialet. Möjligen skulle den arbetssökande kunna dra fördel av att 
presentera sina intressen även i portfolion för att visa på sin sociala kompetens.  

4.7.2 Portfolion 

För samtliga intervjudeltagare är portfolion viktig vid anställningsprocessen. Bengt och Daniel uppger 
till och med att portfolion är mycket viktigt och Carl ser den som något självklart vid arbetsansökan. 
Hur portfolion används skiljer sig däremot åt. Att portfolion är viktig visar att personer som ansöker 
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om arbeten inom reklambyråbranschen bör ha en fullständig portfolio vid ansökan. Det tyder även på 
att den arbetssökande bör lägga ner mycket tid och energi på portfolion för att kunna konkurrera med 
övriga sökande. En bra portfolio kan anses skapa ett försprång för de arbetssökande. Anders och 
Daniel nämner att portfolions betydelse skiljer sig åt beroende på vilken tjänst det handlar om. Det 
visar att den arbetssökande bör lägga olika mycket tid och energi på portfolion beroende på vilken 
tjänst personen söker.  
 
Anders anger att portfolion är viktig för ett första intryck vilket återigen tyder på att portfolions 
utformning och innehåll bör tänkas igenom noga av den arbetssökande. Det kan även anses motivera 
att den arbetssökande bör presentera sig själv i portfolion för att göra ett så komplett och minnesvärt 
första intryck som möjligt. Vidare kan det vara värt att lägga extra tid på portfolions förstasida för att 
skapa ett så bra allra första intryck som möjligt.  
 
Anders, Carl och Erik har alla problem med att definiera begreppet “portfolio”. Bengt definierar det 
som arbetsprover och en presentation av ens förmåga att uttrycka sig. Han menar att det är en 
beskrivning av den arbetssökande som människa. Daniel definierar begreppet “portfolio” som ett bevis 
på en persons kunskaper inom formgivning. Att tre av intervjudeltagarna har svårt att definiera 
begreppet kan tyda på att det inte finns någon allmängiltig förklaring till begreppet eller någon norm 
för vad en portfolio bör bestå av. Både Bengt och Daniel initierar att portfolion ska bevisa personens 
kunskaper inom olika områden vilket tyder på att den arbetssökande bör välja ut arbetsprover med 
tanken att de ska bevisa någon typ av kunskap. Det kan även anses innebära att portfolioinnehavaren 
bör välja arbeten som visar på de olika typer av kunskaper som utmärker den arbetssökande.  
 
Anders, Bengt, Carl och Daniel uppger att de inte lägger ner särskilt lång tid på att titta på portfolion 
och Erik uppger att det ganska snabbt går att se vad det är för typ av människa och om det verkar 
intressant. Anders sa att han lägger ner cirka 5 minuter på portfolion. Bengt, Carl och Daniel sade 
ingen specifik tid och Erik uppgav att det tar den tid det tar. Därmed anses det viktigt att den 
arbetssökande är medveten om att arbetsgivaren inte lägger lång tid på att titta igenom portfolion och 
att den arbetssökande därför bör göra portfolion optimal för genomgång under en kort tid. Exempelvis 
anses det därför viktigt att det inte krävs många klick för att ta sig igenom portfolion och att portfolion 
är enkel att navigera. Portfolion bör vara tydlig och bara de bästa alstren bör visas upp. Om flertalet 
alster visas upp är det möjligt att arbetsgivaren missar att titta på den arbetssökandes bästa alster vilket 
inte är positivt då kvalitetsintrycket blir lägre. Om portfolion verkar intressant lägger arbetsgivarna ner 
mer tid vilket tydligt visar att en intresseväckande portfolio är något den arbetssökande bör sträva 
efter.  
 
Anders, Bengt och Daniel har ingen metod för hur en portfolio kvalitetsbedöms. Istället är det första 
intrycket som avgör bedömningen. Erik har inte heller någon direkt metod mer än att han tittar på hur 
arbetena presenteras. Eftersom ingen metod finns för hur en portfolio kvalitetsbedöms är det svårt för 
den arbetssökande att optimera portfolion. Det är uppenbart att det första intrycket är mycket viktigt 
men det innebär fortfarande att det är väldigt ospecifik hur den arbetssökande bör presentera sina 
alster. Förmodligen är det att föredra att arbetsgivaren kan tillgå arbetena med så få klick som möjligt 
och antagligen skulle den arbetssökande även tjäna på att ha någon typ av översiktlig vy över samtliga 
alster.  

4.7.2.1 Portfolions format 

Carl uppger att han föredrar att få in portfolios i form av en hemsida. Bengt uttrycker ingen egentlig 
preferens gällande formatet men berättar att en riktigt bra portfolio han har sett var i hemsideformat. 
Anders föredrar däremot PDF-formatet men anser även att hemsideformatet är trevligt. Daniel och 
Erik uttrycker inga särskilda preferenser gällande formatet men Erik nämner att en PDF är smidig då 
den går att skriva ut. Att det digitala formatet är det som föredras tyder på att de arbetssökande bör 
göra sin portfolio i form av en PDF eller hemsida. Hemsideformatet är ett populärt format bland flera 
deltagare vilket indikerar att det är ett säkert kort för den arbetssökande. Samtidigt är även en PDF ett 
rekommenderat format som arbetsgivarna anser är smidigit. Det optimala kan därför anses vara en 
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hemsida med en nedladdningsbar variant av portfolion i PDF-format. På så sätt kan arbetsgivaren själv 
välja hur den vill använda portfolion samtidigt som den arbetssökande inte riskerar att portfolion ges 
mindre tid eller uppmärksamhet på grund av formatvalet.  
 
På samtliga företag är det till största delen digitala portfolios som kommer in vilket visar på en trend. 
Därmed kan det anses vara ett säkrare kort för den arbetssökande att skicka in en digital portfolio men 
samtidigt kan den arbetssökande stå ut från sina konkurrenter genom att skicka in en analog portfolio. 
Den analoga portfolion kommer behandlas annorlunda vilket kan innebära en risk genom att den 
möjligen kan ges mindre tid än de digitala portfoliorna. Samtidigt anses det möjligt att den analoga 
portfolio även kan ges mer tid och uppmärksamhet då den är något annorlunda.  
 
Carl och Daniel ser det som positivt om den arbetssökande tar med en fysisk portfolio till det 
personliga mötet. Carl menar att analoga portfolios kan imponera vid det personliga mötet. Därmed 
bör den arbetssökande vara förberedd på att ta med sig en analog portfolio vid ett personligt möte då 
det ger ett gott intryck. En analog portfolio är förmodligen att föredra för att kunna föra en mer öppen 
diskussion vid mötet och den anses inbjuda mer till interaktion mellan intervjuaren och 
intervjudeltagaren än en digital portfolio. Om den arbetssökande använder sig av både en digitala och 
analog portfolio är det möjligt att arbetsgivaren får intrycket att personen är både seriös och ambitiöst 
vilket anses vara mycket positiva egenskaper vid en anställning.  

4.7.2.2 Portfolions innehåll 

För Anders och Carl är det viktigt att portfolion är en liten utvald samling av arbeten. Bengt menar att 
en portfolio bör innehålla minst tre arbeten men inte heller alltför många. Daniel menar att portfolions 
omfattning beror på hur personen har valt att lägga upp sin portfolio. Carl och Erik tycker att det är 
positivt om den arbetssökande kan erbjuda fler arbeten om intresse finns. Erik tycker att den 
arbetssökande ska ha minst fyra arbeten med i portfolion men att det inte finns någon speciell övre 
gräns för antal arbeten. De olika buden gällande portfolions omfattning indikerar att det egentligen inte 
finns någon gällande norm inom ämnet. Det viktigaste verkar vara att portfolion innehåller minst fyra 
arbeten men inte är för omfattande samtidigt som det är positivt om fler arbeten kan erbjudas vid 
intresse. Därmed tjänar den arbetssökande troligtvis på att visa upp ett urval av arbeten i portfolion då 
det är vad arbetsgivarna föredrar. 
 
Anders, Bengt och Carl nämner alla att de uppskattar om den arbetssökande visar bredd i portfolion. 
Carl menar att för en anställd på ett litet företag är det oftast viktigt med en bredd medan det på ett 
större företag är viktigare med spetskunskaper. Enligt Carl är det aldrig negativt för en person att visa 
på kunskaper inom många olika områden. Samtidigt menar Bengt, Carl och även Daniel att vad 
företaget letar efter gällande spetskompetens eller en bredd skiljer sig mellan olika tjänster. Erik menar 
att om den arbetssökande visar en bredd i portfolion så är det viktigt att personen är ärlig och berättar 
vad som egentligen inte är personens grej. Eftersom många av intervjudeltagarna ansåg att bredd var 
viktigt och att det aldrig är dåligt att visa på kunskaper inom många olika områden är det något de 
arbetssökande bör ta i beaktande vid utformningen av portfolions innehåll. Det är även viktigt att tänka 
på vilken tjänst de söker och fundera över om bredd eller spetskunskap är viktigare, och här bör även 
den arbetssökande titta på storleken på byrån för att avgöra hur viktig bredden på kunskap är. Vidare 
anses det viktigt för den arbetssökande att reflektera över vilka kunskaper han eller hon behärskar bäst 
och även skriva ut vad som är personens bästa förmågor, respektive sämre förmågor så att det tydligt 
framgår.  
 
Carl, Daniel och Fredrik anser att en portfolio bör skräddarsys efter den tjänst personen söker. Carl 
menar att portfolions innehåll skiljer sig åt beroende på om personen har erfarenhet och vilken tjänst 
personen söker till. Anders menar att det för nyutexaminerade studenter är viktigt att portfolion är 
tydlig. Carl anser att en bred kompetens är viktigt att visa upp som nyutexaminerad och att en person 
som har arbetat i ett antal år bör ha en portfolio av högre kvalitet. Det tyder på att arbetsgivarna tar 
med ett flertal faktorer i bedömningen av portfolion och att olika krav ställs beroende på den 
arbetssökandes meriter och vilken tjänst personen söker. Det i sin tur indikerar att den arbetssökande 
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bör vara medveten om vilka krav just den personen ska nå upp till för att på så sätt kunna optimera sin 
portfolio. Beroende på om den arbetssökande söker en AD-roll eller en projektledarroll så bör 
portfolion skilja sig och spegla de kunskaper som är betydande för just den tjänsten.  
 
Carl vill se att arbetena i portfolion visar den arbetssökandes passion för det sökta arbetet. Bengt anger 
att en portfolio bör andas både framåtanda och glädje. Erik uppger att det är viktigt att personen kan 
stå för de arbeten som visas upp i portfolion. Bengt tycker att en portfolio ska visa att den 
arbetssökande vågar tänka nytt och att den ska kännas rolig och ambitiös. Carl anser att det oväntade 
ofta uppskattas. Därmed bör en portfolio uppnå ett flertal faktorer. Det viktigaste kan anses vara att 
portfolion ger en positiv känsla, att den visar på passion och ambition för arbetet och att den särskiljer 
sig från mängden. Det kan anses svårt att mäta om de olika kraven har uppnåtts men om 
portfolioinnehavaren har som mål att portfolion ska uppfylla de olika faktorerna är det troligt att det 
även kommer märkas i slutresultatet. Om de olika kraven uppfylls, eller till och med bara något av 
kraven, är chansen stor att portfolion kommer att uppskattas av arbetsgivaren vilket i sin tur ger den 
arbetssökande större möjlighet till en intervju.  

4.7.2.3 Beskrivande texter 

Anders, Carl och Daniel anser att det är viktigt med en kortare bakgrundstext till alla arbeten och Erik 
uppger att texterna är viktiga. Daniel tycker dessutom att det är trevligt när arbetsansökande skickar in 
en liten beskrivning av sig själva. Uttalandena tyder på att det är väldigt viktigt för den arbetssökande 
att göra portfolion tydlig, med texter till sina alster så att arbetsgivaren kan göra en rättvis bedömning 
över den arbetssökandes prestationer och kunskaper. Det är alltså inte bara resultat och det visuella 
som är viktigt i portfolion, den arbetssökande måste gå in mer djupgående gällande både sina alster 
och i beskrivningen av sig själv.  
 
Bengt, Carl, Daniel och Erik anser att det är viktigt att veta vad den arbetssökande har gjort vid 
grupparbeten och projekt som visas upp i portfolion. Det Daniel vill veta om arbetena i en portfolio är 
bakgrunden, arbetstid, budget och hur styrande kunden varit. Tidsramarna anses extra viktiga. Fredrik 
anser att om den arbetssökande lägger upp alster i skissform i portfolion är det viktigt att det 
motiveras. Uttalandena tyder på att den arbetssökande måste vara ärlig i portfolion och beskriva exakt 
vad personen har gjort, så att portfolioinnehavaren inte säljer in sig på någon annans meriter. Att 
intervjudeltagarna uttryckte att de ville veta exakt vad den arbetssökande har gjort i portfolion tyder på 
att det ofta händer att beskrivningar är ofullständiga eller saknas.  
 
Daniel menar att det inte enbart är alstrens utseenden som bedöms utan även idéerna bakom. Daniel 
anser även att trots personers olika preferenser så kan ändå en viss baskunskap läsas av de alster som 
visas i en portfolio. Carl uppger att han tittar på helheten och den övergripande nivån när han bedömer 
en portfolio och menar att detaljarbetet är viktigt. När en arbetssökande utfört uppdrag åt större företag 
anser Carl att portfolion är enklare att bedöma. När Carl bedömer en portfolio väger han in faktorer 
såsom hur styrt det var från kunden och hur stor budgeten var. Det är tydligt att det är många faktorer 
den arbetssökande bör väga in när portfolion skapas. Samtidigt uppger olika arbetsgivare olika saker 
vilket pekar på att de tittar på olika saker. Det gör det ännu svårare för den arbetssökande att veta var 
fokus bör ligga och vilken typ av arbeten arbetsgivaren vill se. De alster som visas upp bör vara väl 
utförda även i detaljarbetet och de beskrivande texterna bör innehålla en presentation av idéerna och 
exempelvis hur styrt arbetet varit. Arbetsgivarna vill helt enkelt veta mer än hur resultatet ser ut vilket 
gör att det är väldigt viktigt för den arbetssökande att tillhandahålla ytteliggare information.  
 
Fredrik hade många casefilmer med i sin portfolio vilket Erik anser är något som är mycket positivt. 
Det visar på att den arbetssökande inte nödvändigtvis behöver ha beskrivande texter i portfolion om 
den arbetssökande finner andra väger för att presentera sina arbeten. Dock framgår det att 
arbetsgivarna anser att någon form av förklaring kring alstrens arbetsprocess och tankegång är mycket 
viktigt att ha med i portfolion. Trots att enbart en arbetsgivare tog upp casefilmer som något positivt 
ses det som möjligt att arbetsgivare ser casefilmer som ett ambitiöst och seriöst projekt vilket i sin tur 
kan få de arbetssökande att framstå som ambitiösa. Även om en intervjudeltagare visar medvetenhet 
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om casefilmer är det möjligt att filmerna ses som något nytt och oväntat, vilket är något som en del 
intervjudeltagare uppger sig uppskatta.  

4.7.2.4 Portfolions utseende 

Det anses viktigt att den arbetssökande är medveten om att arbetsgivaren inte lägger lång tid på att titta 
igenom portfolion och att den arbetssökande därför bör göra portfolion optimal för genomgång under 
en kort tid. Exempelvis anses det därför viktigt att det inte krävs många klick för att ta sig igenom 
portfolion och att portfolion är enkel att navigera. Portfolion bör vara tydlig och bara de bästa alstren 
bör visas upp. Om flertalet alster visas upp är det möjligt att arbetsgivaren missar att titta på den 
arbetssökandes bästa alster vilket inte anses vara positivt då kvalitetsintrycket förmodligen blir lägre. 
Om portfolion verkar intressant lägger arbetsgivarna ner mer tid vilket tydligt visar att en 
intresseväckande portfolio är något den arbetssökande bör sträva efter.  
 
Anders och Carl tycker att det är positivt om portfolions design är snygg men menar att portfolion inte 
bör vara överdesignad. Erik och Fredrik anser också att designen bör vara transparent så att alstren är 
det som fokuseras. Daniel tycker att portfolions design är relativt viktig och att arbetena bör 
presenteras på ett snyggt sätt. Erik menar att det visuella är viktigt och anser att designen är en del av 
helheten. Det är uppenbart att portfolions utseende är en betydande faktor när arbetsgivare bedömer en 
portfolios kvalitet. Därmed anses det viktigt att den arbetssökande lägger tid på portfolios grafiska 
utformning för att göra ett bra intryck hos arbetsgivarna. Trots att arbetsgivare bedömer en portfolio 
efter olika preferenser är det uppenbart att designen inte bör överarbetas och att alstren alltid bör vara 
det som ligger i fokus.  
 
Anders imponeras av enkla och bra portfolios. De flesta portfolios som kommer in till företaget där 
Bengt arbetar är enkla i sin utformning. Erik menar att det ska vara uppenbart hur portfolion ska 
användas. För Carl är det som utmärker en bra portfolio att den är genomtänkt, smart och har en röd 
tråd i stilen. Erik uppger att han aldrig blivit imponerad av en portfolio. Återigen understryks det hur 
viktigt det är att den arbetssökande strävar efter att göra portfolion så enkel och lättnavigerad som 
möjligt. Det framgår även att den arbetssökande inte har de bästa förutsättningarna för att imponera på 
arbetsgivarna och att det krävs att de arbetssökande verkligen lägger ner tid och energi för att 
portfolion ska göra ett bra intryck. Vidare bör den arbetssökande tänka på att ge portfolion ett enhetligt 
utseende.  
 
Anders uppger att dåliga portfolios karaktäriseras av att de är omfattande och krångliga. Bengt menar 
att sämre portfolios saknar ambition. Carl anser att slarv, stavfel och dåligt språk ger ett dåligt intryck. 
Daniel uppger också att stavfel absolut inte får finnas med. Daniel uppskattar heller inte effektsökeri 
och initierar att genvägar till den slutförda produkten inte uppskattas. Erik menar att dåliga portfolios 
utmärks av att de fullständig saknar talang. Den arbetssökande bör alltid läsa igenom och kontrollera 
all text i sitt ansökningsmaterial innan det skickas in. En så enkel sak som ett stavfel kan troligtvis 
göra att personens material uppfattas vara av lägre kvalitet vilket den arbetssökande inte har råd med. 
Dessutom anses det viktigt att den arbetssökandes portfolio inte är invecklad och att effektsökeri inte 
förekommer. Vad gäller Eriks uttalande är det bara att hoppas att de arbetssökande besitter någon typ 
av talang och att de lyckas förmedla den. Möjligen kan arbetssökande tjäna på att presentera de 
områden som de är allra bäst på initialt i portfolion för att sedan presentera de arbeten som inte lika bra 
visar personens förmåga. På så sätt blir det första intrycket bättre vilket är mycket värdefullt vid 
bedömningen av portfolion.  
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4.8 Slutsatser av intervjuerna 

4.8.1 Betydande faktorer vid arbetsansökan 

Anställningsprocessen ser annorlunda ut på olika reklambyråer, men en del steg är liknande på 
företagen. Reklambyråer ser inte spontanansökningar som något negativt och det kan anses öka den 
arbetssökandes chanser till en anställning. Då företagen ibland tar hjälp av externa rekryteringsföretag 
är det viktigt att den arbetssökande inte vinklar sitt ansökningsmaterial mot enbart personer som 
arbetar på reklambyråer utan att även externa rekryterare kan förstå vad personen vill förmedla.  
 
Erfarenhet framstår som något arbetsgivare letar efter bland kandidaterna till en tjänst. Därför anses 
det viktigt att den arbetssökande visar på sin erfarenhet i ansökningsmaterialet. Det ses även som 
positivt att den arbetssökande bifogar referenser i sitt ansökningsmaterial och om någon referens 
utelämnas är det att föredra att det motiveras varför. För personer som inte har så mycket tidigare 
erfarenhet ses portfolion som extra viktig då den kan anses jämförbar med de referenser som personer 
med arbetslivserfarenhet har i CV:t. Det anses viktigt att den arbetssökande är väl förberedd inför en 
anställningsintervju då en betydande aspekt vid beslut om anställning är hur personen säljer in sig 
själv.  
 
Personlighetens betydelse varierar beroende på hur stort företaget är och personligheten anses 
viktigare på ett litet företag. Den arbetssökande bör göra efterforskningar om arbetsplatsen för att veta 
vad som förväntas av personen rent personlighetsmässigt. Den arbetssökande behöver inte ha vissa 
förutbestämda personlighetsdrag utan det viktiga anses vara att personen har den sociala kompetensen 
och visar sig öppen och social vid det personliga mötet. Portfolion får gärna visa den arbetssökandes 
personlighet och ge information om personen då det är önskvärt och uppskattat av arbetsgivarna, 
framförallt om personen inte har så mycket tidigare erfarenheter. Genom att presentera sina 
fritidsintressen i portfolion anses den arbetssökande berätta något om sin sociala kompetens.  

4.8.2 Portfolions betydelse 

Portfolion anses vara av stor betydelse vid en anställning inom reklambyråbranschen och därför bör 
den arbetssökande ha en fullständig portfolio vid arbetsansökan. Den arbetssökande bör lägga tid och 
energi på att skapa en portfolio då det anses skapa ett försprång i anställningsprocessen. Arbetsgivaren 
anser att första intrycket är viktigt när de kvalitetsbedömer portfolion. Därför ses portfolions första 
sida som mycket viktig. Något som den arbetssökande kan tjäna på är att visa förmågan att se saker 
från olika perspektiv och därigenom poängtera vad personen kan tillföra företaget. Det verkar inte 
finnas någon allmängiltig förklaring till begreppet “portfolio” och inte heller någon norm för vad 
portfolion bör bestå av. Det anses dock viktigt att den arbetssökande väljer att visa upp alster som 
visar på olika typer av kunskaper som utmärker den arbetssökande. 

4.8.3 En framgångsrik portfolio 

Det anses vara viktigt att portfolion ger en positiv känsla samtidigt som den visar på passion och 
ambition då det uppskattas av arbetsgivarna. Portfolion bör alltid vara tydlig och alstren bör ha 
beskrivande texter för att arbetsgivaren ska kunna göra en rättvis bedömning om den arbetssökandes 
prestationer och kunskaper. Arbetsgivaren intresserar sig inte enbart för det färdiga resultatet utan 
även arbetsprocess, bakomliggande idé och begränsningar ses som intressant. I grupparbeten anses det 
vara mycket viktigt att den arbetssökande är tydlig med vad personen har gjort. Det finns inget som 
säger att den arbetssökande bör ha beskrivande texter i portfolion om personen kan finna andra vägar 
för att presentera sina arbeten, exempelvis genom casefilmer. Casefilmer ses som något positivt då det 
visar på ambition och är något som förmodligen sticker ut från mängden.  
 
Den arbetssökande bör ha en digital portfolio då det är vad arbetsgivarna föredrar. Arbetssökande kan 
dock satsa på både en digital och analog portfolio då det kan anses få den arbetssökande att framstå 
som ambitiös och seriös. En hemsida eller en PDF är det format som föredras och en kombination av 
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de två kan anses vara en optimal lösning. Det ses som ett säkert kort för den arbetssökande att skicka 
in en digital portfolio samtidigt som den arbetssökande kan stå ut bland sina konkurrenter genom en 
analog portfolio. Den arbetssökande bör ta med sig en analog portfolio till ett personligt möte då det 
ger ett gott intryck och inbjuder till mer interaktion.  
 
Att visa bred kompetens i portfolion är något som arbetsgivare verkar uppskatta, framförallt på mindre 
byråer. Arbetsgivarna uppskattar även att den arbetssökande visar spetskunskaper om personen 
besitter sådana. Vad arbetsgivarna vill se gällande en bredd eller spetskompetens beror delvis även på 
vilken tjänst den arbetssökande söker. Beroende på vilken tjänst den arbetssökande söker ställs även 
olika krav på den arbetssökandes meriter vilket innebär att portfolion bör skilja sig åt för att spegla de 
kunskaper som är betydande för den aktuella tjänsten.  
 
Då ingen metod verkar finnas för hur en portfolio kvalitetsbedöms är det svårt för den arbetssökande 
att optimera portfolion. Första intrycket anses dock vara viktigt och alstren bör gå att tillgå med så få 
klick som möjligt i en digital portfolio. Det är även positivt med en översiktlig vy över samtliga alster. 
Det finns ingen gällande norm för portfolions omfattning, dock bör den innehålla minst fyra arbeten 
för att arbetsgivaren ska tycka att den inte känns tunn. Portfolions design anses ha betydelse. Designen 
bör vara enkel och så transparent att innehållet lyfts fram vilket innebär att portfolion inte bör vara 
överdesignad. Slarv, exempelvis stavfel, i portfolion anses ge ett dåligt intryck hos arbetsgivarna. 
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5 Analys av litteraturstudie, enkät och intervjuer 

5.1 Relaterande analys 

Den relaterande analysen innebär att litteraturstudien, enkätundersökningen och intervjuerna sätts i 
relation till varandra. Då de tre olika delarna av studien sätts i relation till varandra och likheter dem 
emellan går att utläsa, får slutsatserna högre trovärdighet. 

5.1.1 Anställningsprocessen 

Heinrich et al. (2007) menar att olika företag och tjänster kräver personer med olika kunskaper och 
färdigheter. Intervjuerna visade att anställningsprocessen kan se annorlunda ut på olika byråer och 
beroende på vilken tjänst företagen söker (se 4.7.1.1). Att anställningsprocessen skiljer sig mellan 
reklambyråerna beror troligtvis på att olika företag och tjänster kräver olika kompetenser varvid olika 
moment används för att testa de arbetssökandes kunskaper. Det innebär att den arbetssökande aldrig 
vet exakt vad som förväntas av personen eller vilka moment den arbetssökande kommer att gå igenom 
under anställningsprocessen. Trots att det finns allmängiltiga steg som de flesta företag troligtvis 
genomgår under anställningsprocessen, såsom CV-granskning och intervjuer, kan även mer unika 
moment förekomma. Exempelvis berättar en av intervjudeltagarna att de ibland låter de sista 
kandidaterna genomföra praktiska prov (se 4.5.1). Om den arbetssökande är förberedd på att moment i 
den stilen kan förekomma är det troligt att personen också presterar bättre. Därför är det fördelaktigt 
för den arbetssökande att känna till vilka olika moment som kan ingå under anställningsprocessen och 
att även förbereda sig för samtliga moment. På så sätt kommer den arbetssökande vara förberedd inför 
fler moment än vad som kanske är nödvändigt men personen kommer också ha bättre chanser till en 
anställning. 

5.1.1.2 Arbetsansökan 

I intervjuanalysen framkom det att spontanansökningar aldrig bör ses som något negativt (se 4.7.1.2). 
Därmed kan det anses tyda på att spontanansökningar är något som är allmänt accepterat inom 
branschen vilket i sin tur indikerar att det är något som den arbetssökande kan dra fördel av. Därför 
bör en arbetssökande inte vara rädd för att göra spontanansökningar hos reklambyråer. Tvärtom kan 
den arbetssökande förmodligen tjäna mycket på spontana ansökningar genom att personen inte 
behöver konkurrera med lika många arbetssökande som vid de tillfällen då företaget annonserat ut en 
tjänst. På byråerna där tre av intervjudeltagarna arbetar annonseras tjänster ut (se 4.7.1.1). Tre alumner 
hade bifogat sin portfolio till mellan 50 och 150 företag (se 3.2) och trots att de inte skrev om någon 
av ansökningarna var spontanansökningar eller inte kan det antas att åtminstone en del av 
ansökningarna var det. Det tyder på att en del arbetssökande skickar in spontanansökningar till 
önskade arbetsplatser och att de tror det kan löna sig. Att arbetssökande skickar in spontanansökningar 
till företag som inte annonserat ut lediga tjänster anses tyda på att konkurrensen är hög om arbetena 
inom reklambyråbranchen och att de arbetssökande därför söker arbete på många olika arbetsplatser 
för att öka sina chanser till en anställning. 
 
Enligt Qvennerstedt (Guldägget, 2013) kommer rekryterare alltid att lägga mer tid på en kreativ 
arbetsansökan. Däremot menar Qvennerstedt att det som en arbessökande tycker är kreativt kanske 
inte ses på samma sätt av en arbetsgivare, vilket i så fall kan vara till nackdel för den arbetssökande. 
Som ett förtydligande sägs det dock oftast räcka med att bara höra av sig till företaget för att få komma 
in på ett möte och det uppges att framförallt utlädska byråer uppskattar kreativa ansökningar (ibid.). 
Två intervjudeltagare uppgav att portfolion gärna får vara något oväntat och nytt (se 4.7.2.2). Om 
arbetsansökan görs på ett lite annorlunda sätt, kanske exempelvis genom ett otippat medium, kan den 
arbetssökande troligtvis räkna med att arbetsgivaren kommer ge arbetsansökan mer uppmärksamhet. 
Det ses i sin tur som mycket positivt då personen får chansen att göra ett mer bestående intryck vilket 
anses vara fördelaktigt för att stå ut bland de andra arbetssökande. Den arbetssökande kan förmodligen 
tjäna på att även portfolion är nytänkande då det är något som väcker arbetsgivarens uppmärksamhet. 
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Dock är det förmodligen viktigt att tänka på att det som är oväntat inte alltid behöver vara uppskattat, 
precis som med kreativa arbetsansökningar.  

5.1.1.3 Faktorer vid anställning 

Yu (2002) menar att olika delar av ansökningsmaterialet används under olika delar av 
anställningsprocessen. Enligt Yu kan en arbetssökande som söker en tjänst på ett större företag under 
första rundan väljas ut på grund av certifikat och erfarenheter medan reflektioner anses mer värdefult 
inför det slutgiltiga beslutet. Yu menar även att studieresultat och alla certifikat och licenser som kan 
fungera som ett bevis på den arbetssökandes kompetens är av stort intresse för arbetsgivarna. En 
intervjudeltagare uppgav att reklambyråbranschen är populär då flera hundra personer kan söka en 
tjänst, dock uppges hälften av de sökande sållas bort direkt (se 4.5.1). Det tyder på att erfarenheter och 
certifikat kan ha betydelse gällande om en person lyckas stanna kvar i anställningsprocessen. Därmed 
är det viktigt att den arbetssökande är tydlig i sitt ansökningsmaterial gällande vilken erfarenhet 
personen har och exempelvis olika certifikat med relevans för den sökta tjänsten bör alltid visas upp. 
Om den arbetssökande inte är tydlig med sin erfarenhet och kompetens kan det hända att personen blir 
bortsållad utan att arbetsgivaren ens går igenom portfolion ordentligt. Om den arbetssökande visar 
något som är intressant för arbetsgivaren är det större chans att arbetsgivaren går igenom 
ansökningsmaterialet mer noggrant vilket anses ge den arbetssökande större chanser till en anställning. 
 
En av intervjudeltagarna menade att det är intressant att ta del av den arbetssökandes fritidsintressen 
då det uppges säga något om personens sociala kompetens (se 4.5.3). Samma intervjudeltagare ansåg 
även att det är trevligt när den arbetssökande skickar med en kort beskrivning av sig själv (se 4.5.3). I 
enkätundersökningen framkom det att en alumn ansåg att portfolion är ett ställe där den arbetssökande 
kan ge mer information om sig själv, två alumner ansåg att portfolion bör innehålla en presentation av 
portfolioinnehavaren och en alumn ansåg att ett foto av personen bakom portfolion borde inkluderas 
(se 3.2). Enligt Heinrich et al. (2007) anser arbetsgivare att det är viktigt att den arbetssökande har ett 
liv även utanför studier eller arbete. Enligt Yu (2012) är fritidsintressen viktigt att visa upp i e-
portfolion och Yu menar att även självbiografier ses som en del av e-portfolion. Vidare menar Yu att 
fritidsaktiviteter anses vara av extra stor vikt vid tjänster inom exempelvis marknadsföring medan det 
för tjänster inom designindustrin uppges vara viktigare att redovisa studiegrupper personen deltagit i 
och projekt personen utfört. Heinrich et al. (2007) menar att alstren i e-portfolion inte behöver vara 
framtagna i utbildningssyfte eller för ett betaljobb. Istället uppges fritidsaktiviteter ses som värdefull 
då det indikerar stabilitet och social kompetens.  
 
Trots att enbart en av intervjudeltagarna nämnde fritidsintressen som något positivt kan det med stöd 
från litteraturen ändå ses som rekommenderat att den arbetssökande skriver något om sina 
fritidsaktiviteter någonstans i ansökningsmaterialet. Dock kan det anses viktigt att den arbetssökande 
är medveten om att fritidsintressen värderas olika vid olika tjänster. Det personliga brevet kan ses som 
det självklara valet att inkludera informationen i men samtidigt kan det även anses passa bra att 
presentera i portfolion. Precis som någon av enkätdeltagarna pekade ut kan portfolion vara ett sätt att 
ge mer information om sig själv och därmed kan portfolion ses som ett fördjupningsmaterial. Vidare 
skulle den arbetssökande därför kunna ge en kortare beskrvining av sig själv i det personliga brevet 
medan mer ingående information presenteras i portfolion. Portfolion kan även anses ha den fördelen 
att arbetsgivaren kan välja att inte ta del av den information som inte intresserar personen till skillnad 
från det personliga brevet där det troligtvis är svårare att välja bort någon information.  
 
En av intervjudeltagarna menade att det var viktigt att den arbetssökande visade vad han eller hon 
kunde tillföra företaget (se 4.7.1.3) och Adelswärd (1988) uppger att det som utmärker framgångsrika 
arbetssökande är deras förmåga att se saker ut intervjuarens och arbetsgivarens perspektiv. Därmed 
anses det viktigt att den arbetssökande i någon del av ansökningsmaterialet vänder perspektivet och 
fokuserar på vad personen kan tillföra byrån. Det vända perspektivet kan tänkas finnas både i 
portfolion och i det personliga brevet. I portfolion kan det presenteras både i en informerande text om 
portfolioägaren eller i beskrivande texter om de olika alster som visas upp. Som Adelswärd beskriver 
kan det vända perspektivet även användas under intervjun, därför bör den arbetssökande vara väl 
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förberedd och uppmärksam på vilken typ av konversation som lämpar sig under intervjun. Under 
intervjun bör den arbetssökande på något sätt berätta vad personen kan tillföra företaget även om det 
inte behöver uttryckas ordagrant. 
 
En av alumnerna sa sig inte ha skickat med sin portfolio vid någon jobbansökan och menade att 
företag istället tagit kontakt med alumnen (se 3.2). Det ses som en möjlighet att företaget har sett 
alumnens portfolio innan de tagit kontakt med personen, dock finns det inga konkreta bevis som 
styrker den teorin. Det i sin tur anses tyda på att företag blir allt mer medvetna om personers online-
närvaro, vilket även går i linje med vad litteraturen säger. I kapitel 2.5 Online-närvaro beskrivs det hur 
rekryterare blivit mer medvetna om arbetssökandes online-närvaro och att de gör 
bakgrundsundersökningar på internet. Det är troligt att även vissa arbetsgivare inom 
reklambyråbranschen genomför liknande online-aktiviteter. Därför anses det viktigt att den 
arbetssökande har en online-närvaro som speglar den person som den arbetssökande vill framstå som 
för arbetsgivare. Det ses även som positivt för den digitala portfolion att arbetsgivare blivit mer 
intresserade av online-närvaron då det möjligen kan innebära att arbetsgivare själva letar upp personer 
som de anser passar in på deras företag. På så sätt kan en talangfull person möjligen få erbjudande om 
anställning även utan att ha skickat in någon arbetsansökan. Då arbetsgivare använder internet mer kan 
det även anses bli mer naturligt för den arbetssökande att skicka in sitt ansökningsmaterial, inklusive 
portfolion, elektroniskt vilket förmodligen underlättar arbetsansökan. Vidare kan den förenklade 
arbetsansökan anses leda till att den arbetssökande har möjlighet att söka fler arbeten under en kortare 
tid vilket förmodligen ökar chanserna till en anställning.  
 
I enkätundersökningen framkom det att 1 alumn ser portfolion som ett komplement till CV:et och att 3 
alumner anser att portfolion är ett sätt att bevisa sin kunskap (se 3.2). Enligt Brammer (2007) kan e-
portfolion sägas vara en mer givande referens än meritförteckningar och Heinrich et al. (2007) menar 
att en e-portfolio adderar värdefull information till det som står skrivet i CV:t. Under en undersökning 
som Woodley och Sims (2011) genomfört framkom det att studenter anser att e-portfolion ger 
arbetsgivaren bättre möjligheter att se den arbetssökandes färdigheter än en pappersbaserad text. 
Okoro, et al. (2011) menar att e-portfolios ger möjlighet till större autenticitet, personlighet och en mer 
fullständig bild än ett traditionellt CV, och Kryder (2011) menar att det är snabbt, effektivt och 
imponerande för arbetsgivare om studenter bifogar en länk till e-portfonlion i sina CV:n. Schawbel 
(2011) förutspår att CV:n kommer bli mindre vanligt i framtiden.  
 
Om CV:n blir mindre vanligt skulle det förmodligen innebära att portfolion får större betydelse, 
åtminstone inom reklambyråbranschen, då den redan idag ses som ett komplement till CV:t av 1 
alumn. Eftersom portfolion ses som ett sätt att bevisa sin kunskap anses portfolion till viss del kunna 
ersätta CV:t. Meritförteckningarna i CV:t anses fungera som ett slags intyg om den arbetssökandes 
kompetens medan en portfolio istället visar upp konkreta bevis på samma kompetens. Att portfolions 
betydelse ökar ses som mycket positivt då det anses ge en mer rättvis konkurrenssituation för den 
arbetssökande. För de som har tidigare erfarenhet och referenser kan det visas i portfolion samtidigt 
som prov på kunskapen visas upp men för de som inte har några tidigare erfarenheter kan de ändå visa 
prov på sin kunskap och kompetens. Om CV:n inte används blir rekryteraren förmodligen tvungen att 
titta mer ingående på portfolion vilket anses ge alla en mer rättvis chans att konkurrera med sina 
kunskaper.  
 
Intervjudeltagarnas svar visade att några års erfarenhet inom branschen anses vara en fördel för den 
arbetssökande (se 4.7.1.3). Litteraturen menar att e-portfolion ska innehålla reflektioner, vilka kan vara 
språkkunskaper, interkulturella erfarenheter och andra typer av erfarenhet (Woodley & Sims, 2011). 
Brammer (2011) uppger att autentiska reflektioner anses vara avgörande komponenter för starka e-
portfolios och Heinrich et al. (2007) menar att även arbetsgivare anser att reflektioner är viktigt då det 
demonstrerar den arbetssökandes inlärning och öppenhet. Därför anses det viktigt att den 
arbetssökande är tydlig med vilka erfarenheter personen har och att erfarenheterna bifogas i 
ansökningsmaterialet. Då intervjudeltagarna menade att erfarenhet är viktigt är det större chans att den 
arbetssökande får arbete om erfarenheterna finns med i ansökningsmaterialet. Som litteraturen nämnde 
behöver inte erfarenhet vara arbetslivserfarenhet, utan även andra erfarenheter kan ses som 
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fördelaktiga, vilket anses vara positivt för exempelvis nyutexaminerade studenter som kanske saknar 
arbetsliverfarenhet.  
 
En intervjudeltagare nämnde även att referenser är viktigt (se 4.5.2) och därför kan bra referenser 
förmodligen hjälpa en arbetssökande som saknar erfarenhet i branschen. Referensernas betydelse kan 
även kopplas till det faktum att intervjudeltagarna anser att personligheten är viktig (se 4.7.1.4). Om 
en arbetssökande har bra referenser, men kanske inom en annan bransch, som talar gott om den 
arbetssökande kan det hända att arbetsgivaren bortser från bristen på erfarenhet på grund av att 
personen har varit omtyckt på tidigare arbetsplatser. För arbetssökande som saknar erfarenhet är 
portfolion extra viktig, då de kompetenser som visas upp där kan anses jämförbara med de referenser 
som annars kan lämnas i CV:t. Därför bör den arbetssökande som saknar erfarenhet vara extra noga 
med vilka alster som visas upp i portfolion om erfarenhet saknas. Kontakter är även något som den 
arbetssökande förmodligen kan dra nytta av, då en av intervjudeltagarna menade att han fick en 
intervju via kontakter. 
 
En intervjudeltagare nämnde att det är viktigt hur den arbetssökande säljer in sig själv (se 4.7.1.3) och 
Young (2002) menar att studenter blir mer fokuserade och förberedda inför en anställningsintervju 
genom att skapa en e-portfolio. Det tyder på att det är nyttigt för den arbetssökande att skapa en 
portfolio, inte bara i syfte att använda den som ansökningsmaterial utan även för att bli bättre 
förberedd inför intervjun. Enligt Adelswärd (1988) utmärker sig en framgångsrik arbetssökande 
genom att inte prata för mycket och inte heller för lite, och genom att förstå vilken information som är 
relevant för arbetsgivaren. Därför anses det vara betydande att den arbetssökande förbereder sig inför 
intervjun genom att fundera på vilka frågor som skulle kunna uppkomma. På så sätt anses den 
arbetssökande öka sina chanser till att lämna bra och relevanta svar vilket förmodligen är mycket 
viktigt för att personen ska gå vidare i anställningsprocessen. Det kan även appliceras på den 
arbetssökandes portfolio på så sätt att den inte bör innehålla irrelevant information och att 
portfolioägaren bör anpassa innehållet efter det arbete som söks.  

5.1.1.4 Personligheten 

Personligheten var något som samtliga intervjudeltagare tog upp under intervjuerna och trots att 
kompetensen har betydelse ansåg de flesta intervjudeltagarna att personligheten går före kompetens 
(se 4.7.1.4). Adelswärd (1988) menar att arbetsgivaren ofta letar efter människor med en specifik 
karaktär men Heinrich et al. (2007) menar att det inte finns någon fördefinierad uppsättning 
karaktärsdrag som gör en person passande utan att det istället skiljer sig mellan olika tjänster och 
branscher. Exempelvis menar Cole et al. (2004) att extroverta personer ses som fördelaktiga inom 
marknadsföringsjobb. Heinrich, et al. (2007) uppger att personligheten är viktig att förmedla vid 
arbetsansökan. Adelswärd (1988) menar att den arbetssökande kan prata om saker den är bra på, utan 
att verka skrytsam, om det som sägs kan underbyggas. Då olika personligheter passar olika tjänster är 
det svårt för den arbetssökande att veta vilka karaktärsdrag som bör framhävas. Med hjälp av sunt 
förnuft kan det dock anses vara möjligt att åtminstone skapa sig en uppfattning av vad den aktuella 
tjänsten kan kräva gällande egenskaper hos den arbetssökande. Därmed bör den arbetssökande fundera 
på vilka egenskaper som bör framhävas i ansökningsmaterialet och under en intervju. Den 
arbetssökande bör också undvika att uppge sig ha kunskaper och egenskaper som inte kan 
underbyggas då det riskerar att tolkas som skryt.   
 
Intervjuerna påvisade att det är viktigt att personen som de anställer till byrån måste fungera bra med 
resten av gruppen, och att det förmodligen var mer viktigt att den arbetssökandes personlighet 
fungerade på en mindre byrå där de arbetar väldigt nära varandra. Den intervjudeltagaren som arbetade 
på den största byrån nämnde heller inget om att personen måste passa in i gänget. (se 4.7.1.4). Det kan 
alltså bero på att det inte är lika viktigt att personen fungerar bra i gruppen på en större byrå, men det 
kan även bero på att intervjudeltagaren bara inte nämnde det. Litteraturstudien visade också att 
arbetsgivare letar efter lagspelare och att arbetssökande ska förstå hur olika personer fungerar 
tillsammans (Graves & Epstein, 2011), och att reflektioner i ansökningsmaterialet kan ge ledtrådar om 
arbetssökandes personlighet (Yu, 2012). Något som sägs utmärka framgångsrika arbetssökande är att 
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de pratar gott om andra människor och ger dem lovord för sina prestationer (Adelswärd, 1988). 
Brammer (2007) menar även att många arbetsgivare enbart är intresserade av att anställa personer som 
passar in i organisationen och anser att viktiga egenskaper hos arbetssökande är vänlighet och social 
kompetens. Eftersom både intervjuerna och litteraturen tog upp sammarbetsförmågan verkar det vara 
så att just lagspel är en viktig del då arbetssökande bedöms i anställningsprocessen. Den arbetssökande 
gör klokt i att titta på byråns storlek vid jobbansökan, då det kan ge ledtrådar kring hur viktig aspekten 
är.  
 
Vidare gällande personligheten visade litteraturstudien att arbetsgivare inom reklambranschen många 
gånger efterfrågar arbetssökande som är annorlunda och som inte är stöpta i samma form som 
exempelvis de som utbildat sig på Berghs School of Communication (Guldägget, 2013). En intervju 
visade att även om företaget letar efter en person med rätt personlighet så betyder inte det att alla ska 
vara lika (se 4.4.2). Det tyder på att det inte är negativt, utan snarare kan ses som positivt, om den 
arbetssökande har en unik personlighet som skiljer personen ur mängden. Däremot måste personen 
kunna, som tidigare stycke beskriver, arbeta bra tillsammans med andra. 
 
Enligt Heinrich et al. (2007) letar arbetsgivare efter personer som är kreativa, har förmågan att lösa 
problem och har inlärningskapacitet. Vidare bör personen kunna ta ansvar, arbeta självstängit, visa 
organisationsförmåga, kunna prioritera och koordinera flera uppgifter samtidigt, visa förståelse och 
veta när det är dags att avsluta en uppgift (ibid.). Cole et al. (2004) menar att personer som är 
extroverta ofta anställs för arbeten inom exempelvis marknadsföring. Som framkommit tidigare ansåg 
samtliga intervjudeltagare att personligheten har betydelse vid anställning men ingen av 
intervjudeltagarna uppgav mer specifika karaktärsdrag som de letade efter (se 4.7.1.4). I litteraturen 
framkommer det ett flertal karaktärsdrag och egenskaper som den arbetssökande bör ha. Trots att 
litteraturen behandlar arbetsgivares inställning inom ett flertal branscher är det möjligt att de 
eftertraktade egenskaperna till viss del är de samma även inom reklambyråbranschen. Oavsett kan det 
anses viktigt att den arbetssökande funderar över vilka egenskaper som kan anses förmånliga vid den 
sökta tjänsten och sedan försöka lyfta fram de egenskaperna i ansökningsmaterialet. Självklart bör den 
arbetssökande aldrig säga sig ha en egenskap som personen inte besitter men det kan anses högst 
troligt att den arbetssökande åtminstone har någon relevant egenskap som personen kan fokusera på.  

5.1.2 Portfolion 

För samtliga intervjudeltagare anses portfolion vara viktig vid anställningsprocessen (se 4.7.2) Alla 
alumner uppger sig ha blivit kallad till minst 2 intervjuer efter att ha bifogat sin portfolio vid 
arbetsansökan (se 3.2). Kryder (2011) menar att om studenter lägger till en länk till sin e-portfolio på 
sitt visitkort så ses det ofta som en konkurrensfördel. Young (2002) uppger att en e-portfolio definitivt 
är värdefull vid anställningsprocessen. Då samtliga alumner hade bifogat sin porfolio vid 
arbetsansökan kan det anses tyda på att portfolion hade en betydande roll för att de senare fick komma 
på en intervju. Det är inte möjligt att veta om portfolion över huvudtaget hade någon betydelse i just 
de här fallen men eftersom portfolion fanns bifogad hade det förmodligen en del i beslutet. Även om 
två alumner svarade att portfolion har liten betydelse så anser alumnerna överlag att portfolion är 
relativt viktig vid anställning inom reklambyråbranschen. Alumnerna hade dessutom skickat med sin 
portfolio vid samtliga eller vid de flesta arbetsansökningarna (se 3.2). Därmed kan det anses uppenbart 
att portfolion har betydelse vid anställning inom reklambyråbranschen.  
 
Woodley och Sims (2011) berättar om en enkätundersökning genomförd med 60 studenter som visade 
att 38 % ansåg att en e-portfolio var viktig eller mycket viktig för att visa sin anställningsbarhet för 
potentiella arbetsgivare och att 33 % angav att e-portfolion hade liten eller ingen betydelse. Trots att 
det råder något delade meningar om portfolions betydelse verkar den, åtminstone inom 
reklambyråbranschen, ha betydelse vid anställning. Genom den enkät- och intervjuundersökning som 
genomförts för studien framgår det dock tydligt att portfolion har betydelse. Utifrån de genomförda 
undersökningarna kan portfolion till och med sägas ha stor betydelse vid anställning inom 
reklambyråbranschen. Enkätundersökningen som Woodley och Sims (2011) berättar om berörde e-
portfolions betydelse vid anställning överlag. Att den undersökningen visade att enbart en tredjedel av 
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studenterna tror att portfolion har stor betydelse vid beslut om anställning kan därför troligtvis bero på 
att portfolion inte har lika stor betydelse inom andra branscher. Samtidigt visar den undersökningen 
ändå att en tredjedel av studenterna anser att portfolion har betydelse vilket ses som mycket intressant 
då även arbetssökande inom andra branscher kan dra nytta av en portfolio.  
 
I en undersökning utförd bland tio personalchefer i Taiwan var det sex av tio deltagare som aldrig hört 
talas om en e-portfolio (Yu, 2012). Under undersökningen gavs samtliga intervjudeltagare en 
genomgång av e-portfolios varefter alla gav positiv respons på e-portfolios och fem av 
intervjudeltagarna uppgav att de skulle överväga att använda e-portfolios i anställningsprocessen. 
Undersökningen som Yu berättar om indikerar att portfolion inte är lika allmänt vedertagen inom 
andra branscher som den verkar vara inom reklambyråbranschen. En av intervjudeltagarna, Carl, 
uppgav att en portfolio ses som en självklar del av arbetsansökan vilket kan anses fungera som ett 
tydligt exempel på portfolions utbredda användning inom reklambyråbranschen (se 4.4.1). Trots att 
personalcheferna inte kände till begreppet “e-portfolio” gav de trots det positiv respons på fenomenet 
vilket återigen indikerar att portfolion, med fördel, kan användas även inom andra branscher.  
 
I en undersökning som Ward och Moser (2008) berättar om framkom det att 75 % av arbetsgivarna 
som inte använde sig av e-portfolios vid rekrytering inte var bekanta med begreppet. Vidare uppgav 14 
% att de inte ansåg e-portfolios vara användbara och 13 % uppgav att de tog upp för mycket tid (ibid.). 
Trots att arbetsgivarna som deltog i intervjuerna för studien använde sig av portfolios och ansåg att de 
hade betydelse vid anställning så uppgav två intervjudeltagare att det inte alltid är portfolion som 
avgör om person får komma in på en intervju (se 4.7.1.3). Gällande alumnerna var det bara två 
personer som ansåg att portfolion hade stor betydelse vid anställning medan de andra ansåg att den 
hade ganska stor eller liten betydelse (se 3.2). Trots att Wards och Mosers undersökning gäller 
arbetsgivares inställning till e-portfolion inom många olika branscher är det möjligt att det finns 
arbetsgivare även inom reklambyråbranschen som inte ser portfolion som särskilt användbar. Däremot 
är det högst troligt att just reklambyråbranschen är en bransch där portfolion har stor betydelse då det 
är en visuell bransch där det kan anses väldigt viktigt att den arbetssökande kan bevisa sin kompetens. 
Den arbetssökande bör dock vara medveten om att portfolion inte är det enda som har betydelse vid 
anställningen och därmed bör de klassiska ansökningsmaterialen, såsom CV och personligt brev, ges 
tid och energi för att maximera chansen till en anställning.  
 
Ward och Moser (2008) menar att nyutexaminerade studenter kan dra fördel av att bifoga en e-
portfolio vid arbetsansökan trots att rekryterare ofta tittar på personligt brev, CV och referenser. 
Samtidigt menar 10 av 60 studenter som deltog i en undersökning utförd av Woodley och Sims (2011) 
att CV och personligt brev är tillräckligt vid jobbansökan och 5 av 60 studenter tror inte att 
arbetsgivaren skulle titta på e-portfolion. Grundaren av agenturen Woo Agentur menar att ett 
personligt brev bör inkluderas vid arbetsansökan (Henriksson, 2012). Enkätundersökningen visade att 
de allra flesta alumnerna hade skickat med sin portfolio vid samtliga arbetsansökningar (se 3.2). 
Därmed råder det delade meningar om portfolions betydelse men det anses trots det tyda på att det är 
betydelsefullt att skicka med sin portfolio vid en arbetsansökan, åtminstone inom 
reklambyråbranschen, då de flesta alumnerna hade bifogat sin portfolio vid samtliga 
arbetsansökningar. Däremot kan portfolion möjligen sägas ha mindre betydelse inom andra branscher 
då en del studenter inte ser en portfolio som betydelsefull. Även om portfolion anses ha betydelse 
inom reklambyråbranschen anses det ändå viktigt att den arbetssökande är medveten om att de 
klassiska referensmaterialen, såsom personligt brev och CV, fortfarande ses som värdefulla. Därmed 
bör de aldrig uteslutas från en arbetsansökan. 
 
Enligt Heinrich, et al. (2007) ser arbetsgivare e-portfolion som ett viktigt verktyg för att demonstrera 
personlig utveckling och arbetsgivarna sägs förstå och uppskatta den tid den arbetssökande lägger på 
att skapa en e-portfolio. En e-portfolio uppges även ge den arbetssökande ett försprång och göra 
urvalet inför en intervju lättare (ibid.). Brammer (2007) intervjuade fyra arbetsgivare som anställt 
någon med inverkan av deras e-portfolio och samtliga av de fyra arbetsgivarna uppgav att de fick en 
bättre bild av den arbetssökande som person och att de kunde se bevis på vad den arbetssökande har 
gjort och kan göra. Återigen gäller uttalandena e-portfolions användning inom olika branscher men 
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uttalandet om att arbetsgivaren sägs uppskatta den tid och energi som den arbetssökande lägger på en 
e-portfolio kan med enkelhet även appliceras på reklambyråbranschen. En av intervjudeltagarna 
uppgav att portfolion bör visa passion (se 4.4.4), en annan uppgav att den bör andas framåtanda och 
glädje (se 4.3.2) och en tredje ansåg att detaljarbetet var viktigt (se 4.4.4). Det kan anses tyda på att 
arbetsgivarna uppskattar, eller kanske till och med räknar med, att den arbetssökande lägger mycket 
tid och tanke bakom portfolion. Om den arbetssökande lever upp till det ger det förmodligen ett bra 
intryck hos arbetsgivaren vilket ger den arbetssökande bättre förutsättningar för att gå vidare i 
anställningsprocessen. Intrycket kan även göras bättre genom att e-portfolion skrivs från ett personligt 
perspektiv genom att använda första person i texterna, vilket Heinrich et al. (2007) menar är viktigt. 
Genom intervjuanalysen framkom det att en portfolio kan anses ge en arbetssökande ett försprång (se 
4.7.2) vilket stämmer väl överens med det Heinrich et al. säger. Därmed anses en portfolio vara av stor 
vikt för den arbetssökande, kanske framförallt i reklambyråbranschen men till viss del även i andra 
branscher.  
 
Enligt en undersökning utförd av (Ward & Moser, 2008) framkom det att 56 % av arbetsgivare skulle 
använda sig av e-portfolios i framtiden. Yu (2012) anser att det finns ett stort intresse för e-portfolios 
bland arbetsgivare vilket indikerar en lovande framtid trots att e-portfolion fortfarande anses vara i ett 
tidigt utvecklingsstadie. Enligt Young (2002) förutspås det att alla studenter kommer vilja ha någon 
typ av webbutrymme för att representera sitt lärande inom en snar framtid och Graves och Epstein 
(2011) förutspår att studenterna kommer att fortsätta använda sina e-portfolios för att samla sina 
prestationer genom arbetslivet. Det visar att portfolions betydelse inom reklambyråbranschen 
förmodligen kommer att vara konstant, eller möjligtvis kommer att öka. Dessutom verkar det som att 
portfolions användning har förutsättningar för att spridas även till andra branscher. Det betyder att en 
person som har använt en portfolio för att söka arbete inom reklambyråbranschen möjligen även kan 
dra nytta för den vid arbetsansökan inom andra branscher. Därmed kan en portfolio anses vara en 
investering inför framtida arbetssökningar vilket stöds av det Heinrich et al. (2007) uttalande gällande 
att e-portfolioinnehavaren kan ha nytta av e-portfolion under en lång tid. 
 
En av intervjudeltagarna menade att reklambyråbranschen är populär och att tjänster kan ha flera 
hundra sökanden (se 4.5.1) och samtliga alumner ansåg att portfolion hade betydelse vid anställning 
(se 3.2). Om en arbetssökande inom reklambyråbranschen inte har en portfolio är det mycket troligt att 
det är väldigt många andra kvalificerade sökande som har en portfolio, och därför har en fördel i 
anställningsprocessen. Det kan tänkas att en arbetsgivare ganska enkelt sållar bort en ansökning som 
inte har en portfolio bifogad.  
 
Gällande definitionen av begreppet “portfolio” var det tre av intervjudeltagarna som inte riktigt kunde 
definiera begreppet. En intervjudeltagare definierade porfolion som arbetsprover och en presentation 
av en persons förmåga att uttrycka sig och menade att portfolion är en beskrivning av den 
arbetssökande som människa. En annan intervjudeltagare ansåg att portfolion är ett bevis på de 
kunskaper den arbetssökande har inom formgivning (Se 4.7.2). Alumnerna hade lättare för att 
definiera begreppet “portfolio” och hade en tydlig och enhetlig bild av begreppet då samtliga uppgav 
att det var en samling av projekt och/eller kreationer (se 3.2). Två alumner ansåg att portfolion är en 
visuell samling av tidigare arbeten och en alumn uppgav att det är ett ställe där den arbetssökande kan 
ge mer information om sig själv (se 3.2). I litteraturstudien definieras begreppet “e-portfolio” som en 
hemsida som innehåller ett urval av en students arbeten och att e-portfolion kan ses som ett utökat CV 
som länkar till ett elektroniskt arkiv (se 1.8). Det kan anses visa på att en portfolio bör innehålla alster 
eller arbetsprover av något slag som påvisar den arbetssökandes kunskaper och färdigheter. Trots att 
både intervjudeltagare och en enkätdeltagare nämnt något om att portfolion ska berätta om 
portfolioinnehavaren anses störst fokus ligga på att portfolion ska visa och bevisa den arbetssökandes 
kunskaper. Att alumnernas bild av portfolion stämde så väl överens kan möjligen bero på att de har 
liknande erfarenheter av portfolios och att de har vana av att använda sig av portfolios. Att många 
arbetsgivare hade svårt att definiera begreppet skulle kunna tyda på att de har mindre erfarenhet av 
fenomenet, men under intervjuernas gång blev det allt mer uppenbart att intervjudeltagarna egentligen 
hade liknande syn på portfolions definition som alumnerna. Möjligen kan bristen på definition bero på 
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att intervjudeltagarna inte visste hur de skulle uttrycka sig eller att de inte ville säga något som kunde 
få dem att framstå som okunniga.  
 
Trots att samtliga intervjudeltagare ansåg att portfolion har betydelse vid anställningsprocessen (se 
4.7.2) var det ingen av alumnerna som i definitionen av portfolion kopplade till anställningsprocessen 
(se 3.3.1). Här kan det vara så att alumnerna såg portfolion i anställningsprocessen som något så 
självklart att de inte nämnde det, och likaså kan det vara så att intervjudeltagarna ser portfolion som 
något så självklart att de hade svårt att sätta ord på vad det egentligen var. 
 
I en undersökning utförd av Woodley och Sims (2011) framkom det att många studenter tvivlar på att 
arbetsgivaren har tid att titta på deras e-portfolios. I enkätundersökningen som utfördes för studien 
framkom det att fem av de elva alumnerna trodde att arbetsgivaren lade mindre än fem minuter på att 
titta igenom portfolion (se 3.2). En av intervjudeltagarna uppgav sig lägga cirka 5 minuter på 
portfolion, tre intervjudeltagare sade att de inte lägger lång tid och en intervjudeltagare uppgav att det 
tar den tid det tar (se 4.7.2). Även om arbetsgivare över lag inte skulle ta sig tid att titta igenom de 
inkomna portfoliorna är det troligt att arbetsgivare inom just reklambyråbranschen har för vana att 
åtminstone snabbt se över portfolion då den anses ha stor betydelse för studiens intervjudeltagare. 
Däremot är det viktigt för den arbetssökande att vara medveten om att portfolion bedöms under en 
väldigt kort tid varvid det första intrycket kan anses extra viktigt. Om portfolion är digital kan även en 
tydlig överblick och enkel navigering anses vara att föredra då det ökar chanserna för att arbetsgivaren 
ser mer av portfolion. Det kan även vara positivt att bara ta med de allra bästa alstren och dessutom 
kan den arbetssökande tjäna på att lägga de bästa alstren först i portfolion för att öka den uppfattade 
kvaliteten för den händelse att arbetsgivaren inte tittar igenom hela portfolion.  

5.1.2.1 Portfolions format 

Heinrich et al. (2007) menar att de tidigare pappersbaserade portfoliorna idag har utvecklats till 
webbaserade eller digitala portfolios och uppger att arbetsgivare uppskattar smidigheten hos en digital 
portfolio. Greenberg (2004) menar att en fördel med att ha portfolion på internet är att personer inte 
längre behöver vara tillsammans för att ta del av varandras alster. Enligt Kryder (2011) uppger 
alumner att deras digitala närvaro fick dem att stå ut bland arbetssökare och Nordin (2013) menar att 
det är dags att personer byter till en digital portfolio då den är mer dynamisk och kan innehålla 
exempelvis ljud och interaktivitet. Studenter uppmanas även att använda sig av olika medier såsom 
ljud och video i deras e-portfolios (Woodley & Sims, 2011). På intervjudeltagarnas samtliga 
arbetsplatser är det till största delen digitala portfolios som kommer in (se 4.7.2.1). Även samtliga 
alumner har sin portfolio i ett digitalt format (se 3.2). Därmed kan en tydlig trend urskiljas där det 
digitala formatet är det som dominerar. Genom litteraturen ses många fördelar med det digitala 
formatet vilket förmodligen kan anses vara anledningen till formatets popularitet. Enligt Kryder anger 
alumner att deras digitala närvaro fick dem att stå ut bland sina konkurrenter. Om det är applicerbart 
även på reklambyråbranschen är svårt att säga då det kan anses vara en bransch där de arbetssökande 
ofta är medvetna om rådande trender. Istället kanske det är så att det analoga formatet får 
arbetssökande att stå ut bland arbetssökande inom reklambyråbranschen, då det inte längre kan ses 
som det självklara alternativet. Därför bör den arbetssökande noga välja mellan det digitala och 
analoga formatet då det kan sägas finnas fördelar med dem båda. Det digitala formatet kan sägas vara 
ett säkert kort med många praktiska fördelar medan det analoga formatet istället kan stå ut bland 
mängden.  
 
I enkätundersökningen framkom det att alumnerna anser att en portfolio kan vara både digital och 
analog, dock hade samtliga alumner en digital portfolio (se 3.2). Två intervjudeltagare uppgav att det 
ses som positivt om den arbetssökande tar med en fysisk portfolio till det personliga mötet (se 4.7.2.1). 
En digital portfolio sägs inte kunna ersätta det analoga helt, förutom i sådana fall där en person jobbar 
enbart digitalt (Nordin, 2013). Grafiska formgivaren Jacob Grønbech Jensen brukar först visa upp sina 
arbeten digitalt och sedan analogt vid ett personligt möte vilket han har fått positiv respons på 
(Henriksson, 2012). En analog portfolio sägs vara positiv på så sätt att den låter den arbetssökande 
förklara sina projekt vid ett personligt möte (Worley, 2011; Nordin, 2013) och en fysisk portfolio 
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uppges även ses som en skön kontrast mot det digitala (Henriksson, 2012). En läderinbunden 
portfoliobok ses som ett bra alternativ för en analog portfolio (Henriksson, 2012). Därmed anses det 
digitala inte helt ha tagit över och en analog portfolio tycks fortfarande vara uppskattad, framförallt 
vid det personliga mötet. Därmed bör den arbetssökande ta med sig en analog portfolio till en 
anställningsintervju. Med hjälp av den analoga portfolion är det förmodligen enklare att hålla en 
diskussion med rekryteraren under mötet då den kan anses inbjuda till mer interaktion än en digital 
portfolio. Om den arbetssökande använder sig av en digital portfolio vid arbetsansökan och sedan tar 
med sig en analog portfolio vid en intervju är det troligt att den arbetssökande uppfattas som ambitiös 
och seriös då det trots allt tar både tid och energi att sätta ihop två portfolios i två olika medier. Om 
den arbetssökande vill göra ett så bra intryck som möjligt och har möjlighet att lägga lite pengar på 
den fysiska portfolion kan en läderinbunden bok anses vara ett bra alternativ.  
 
En intervjudeltagare angav att han föredrog att få in portfolion i hemsideformat, en annan deltagare 
sade att en riktigt bra portfolio han sett var en hemsida, en intervjudeltagare föredrog PDF-formatet 
och en annan intervjudeltagare nämnde att en PDF-formatet ses som smidigt då det går att skriva ut (se 
4.7.2.1). Tio av de elva alumnerna hade sin portfolio i form av en hemsida och den elfte använde sig 
av PDF-formatet (se 3.2). I en undersökning gjord av Ward och Moser (2008) framkom det att 95 % 
av arbetsgivarna föredrog att tillgå e-portfolion på internet. Grafisk formgivaren och illustratören Jens 
Magnusson uppger att det oftast är den digitala portfolion som används men använder sig av en 
webbportfolio med nedladdningsbara PDF:er och två läderinbundna portfolioböcker (Henriksson, 
2012). Illustratören Jenny Mörtsell har sin portfolio i form av, vad hon kallar, en anti-hemsida då det 
uppges bidra till att det händer något nytt och grafiska formgivaren Bodil Gustavsson Fürst har sin 
portfolio i bloggform vilket hon enbart har fått positiv respons på (ibid.). Grundaren av Woo Agentur 
anser att en PDF är ett bra format då den enkelt går att skräddarsy (ibid.). Därmed går det snabbt att 
konstatera att det finns en stor mängd alternativ gällande portfolions format. Att ha sin portfolio i 
hemsideformat kan anses vara ett säkert kort då det verkar finnas få negativa kommentarer gällande 
det formatet. Samtidigt kan mer innovativa format, såsom blogg eller anti-hemsida, troligtvis användas 
för att väcka mer uppmärksamhet och för att stå ut bland konkurrerande arbetssökande. PDF-formatet 
uppges även ha många fördelar och dessutom vara uppskattat bland arbetsgivarna (se 4.7.2.1) varvid 
även det formatet anses kunna användas med fördel. Det ultimata skulle kunna anses vara att 
kombinera hemsidesformatet med en nedladdningsbar PDF då det innebär att arbetsgivaren själv kan 
välja det format som föredras. På så sätt anses risken minimeras för att den arbetssökande blir bortvald 
på grund av formatvalet.  

5.1.2.2 Portfolions innehåll 

De arbetssökande bör vara noggranna med vilken information de har med i sin portfolio, då Brammer 
(2007) menar att det är troligt att arbetsgivaren drar slutsatser om den arbetssökande gällande hur 
introvert eller extrovert personen är genom innehållet. Det kan betyda att arbetsgivaren får fel bild av 
den arbetssökande om informationen inte är beskriven på lämpligt sätt vilket kan leda till att den 
arbetssökande inte får komma på intervju. Eftersom samtliga intervjudeltagare anser att den 
arbetssökandes personlighet är viktig (se 4.7.1.4) kan det ändå ses som nödvändigt att den 
arbetssökande försöker beskriva sin personlighet på något vis i ansökningsmaterialet. Det är dock 
viktigt att den arbetssökande gör det på ett genomtänkt och fördelaktigt sätt, annars finns risken att 
arbetsgivaren tolkar informationen på fel sätt. 
 
En alumn menade att porfolios ofta är inkompletta då utmaningar och kundanpassade lösningar inte 
beskrivs och andra uttryckte att bra portfolios visar på kunskapsbredd, består av ett urval av ens bästa 
arbeten och är professionellt uppbyggda. (se 3.2). Uttalandena från alumnerna tyder på att de tror 
arbetsgivarna bedömer portfolions kvalitet, och att det finns ett “rätt” och “fel”. En intervjudeltagare 
menade att det är helheten av och detaljer i portfolion som bedöms (se 4.4.4) och det tyder på att alla 
delar av utformningen bedöms, och att det är av yttersta vikt att detaljarbetet är på topp och att inga 
slarvfel finns. Samma intervjudeltagare nämnde att faktorer som styrande kunder och storlek på 
budget även vägs in i bedömningen, vilket tyder på att arbetsgivare är medvetna om att resultat kanske 
inte alltid är exakt det som formgivaren själv skulle ha gjort utan att kunden haft åsikter som kört över 
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eller att budgeten varit smal. För att hjälpa arbetsgivaren i sin bedömning är det därför viktigt att 
alstren beskrivs på ett sätt som gör att bedömningen av dem blir rättvis. Som kan ses i kapitel 4.7.2 är 
det många faktorer som arbetssökande bör ha i beaktande vid skapandet av en portfolio då arbetsgivare 
tittar på många olika saker. Det gör det svårt för arbetssökande att veta exakt var fokus bör ligga, men 
det som kan sägas är att de alster som visas upp bör vara väl utförda och att de beskrivande texterna 
bör innehålla bland annat hur styrt arbetet har varit eller andra externa faktorer som påverkat resultatet. 
 
I Guldägget (2013) framkom det att casefilmer blir allt mer vanligt att visa upp i portfolion. Det 
angavs även att de som vinner tävlingar med sina casefilmer är de som får de mest eftertraktade 
tjänsterna och att casefilmer ofta är bra utförda men att de ibland saknar en bakomliggande tanke. I 
intervjuerna var det en arbetsgivare som sa sig se casefilmer som något mycket positivt (se 4.6.5). 
Därmed verkar det som att casefilmer är en växande trend som uppskattas hos, åtminstone vissa, 
arbetsgivare samtidigt som det inte framkom under fyra av de fem intervjuerna. Det kan tyda på att 
vissa arbetsgivare inte är vana att se casefilmer i portfolion eller att de inte ser dem som något speciellt 
som är värt att nämnas. Det är ändå möjligt att casefilmer kan ersätta beskrivande texter och att de ses 
som både innovativa och ambitiösa då de, trots sin växande popularitet, inte verkar vara något som alla 
arbetsgivare förväntar sig.  
 
Graves och Epstein (2011) menar att kommunikationskunskaper är det arbetsgivare letar mest efter 
och e-portfolion uppges vara ett sätt för studenter att visa sin kommunikationskompetens. Kryder 
(2011) anser även att en e-portfolio hjälper studenter att bevisa sina skriv- och designkunskaper. 
Därför kan den arbetssökande anses dra fördel av att visa sina kommunikativa färdigheter i 
ansökningsmaterialet och under en anställningsintervju. Den skriftliga kommunikationen är en stor del 
av ansökningsmaterialet varvid den arbetssökande bör lägga tid och energi på att skapa välformulerade 
texter. I portfolion ges den arbetssökande även chansen att visa upp sina kommunikationskunskaper 
genom andra medier, exempelvis bild och film, vilket kan anses vara en stor förmån som den 
arbetssökande med fördel kan utnyttja.  
 
De flesta alumnerna ansåg att innehållet i portfolion var viktigare än designen (se 3.2).  Även en 
intervjudeltagare uttryckte att portfolios innehåll sågs som viktigare än designen (se 4.2.3). Young 
(2002) menar att e-portfolion ger arbetsgivaren ytterligare en möjlighet att se den arbetssökandes 
färdigheter och talanger. Alumnernas och intervjudeltagarens samstämmighet tolkas som att innehållet 
bör ges prioritet över designen. Därmed bör den arbetssökande alltid prioritera att visa upp bra och 
välarbetade alster framför en snygg paketering. Att portfolion ger arbetsgivare en möjlighet att se den 
arbetssökandes färdigheter och talanger tolkas också som att innehållet kan anses vara av stor 
betydelse. Trots att portfolions innehåll är det som bör fokuseras är det viktigt att poängtera att även 
designen har betydelse (se 4.7.2.4) varvid även portfolions design bör vara genomtänkt och välarbetad.  
 
Tre av intervjudeltagarna anser att en portfolio bör skräddarsys efter den tjänst den arbetssökande 
söker (se 4.7.2.2). I enkätundersökningen uppgav en alumn att det var viktigt att portfolion 
uppdaterades med jämna mellanrum (se 3.2).  Ward och Moser (2008) anger att när studenter börjar 
söka praktikplatser eller heltidsjobb så bör de lägga upp exempel på alster som reflekterar deras 
förmåga att utföra specifika arbetskrav i e-portfolion. Graves och Epstein (2011) menar att en e-
portfolio gör det möjligt för studenten att visa berättelser som är anpassade för potentiella 
arbetsgivare. Enligt Greenberg (2004) är en viktig fördel med det digitala formatet att materialet kan 
anpassas till olika syften och att portfolioägaren kan ge grupper tillgång till olika delar av webbsidan. 
Nordin (2013) och Kryder (2011) anser att en fördel med det digitala formatet är att det går att 
uppdatera snabbt och enkelt. Brammer (2007) menar att en unik fördel med e-portfolios är att de 
enkelt kan skräddarsys för att anpassas till olika typer av jobbansökningar. Vissa arbetsgivare föredrar 
även att se en kort video där den arbetssökande presenterar sig (Yu, 2012) vilket kan göras i en e-
portfolio. Därmed kan det anses vara viktigt att den arbetssökande skräddarsyr sin portfolio för olika 
arbetsansökningar och att den arbetssökande presenterar sig på ett bra sätt och kanske också på olika 
sätt beroende på vilken tjänst som söks, till exempel genom en video. Det beror förmodligen på att 
olika tjänster kräver bevis på olika kunskaper varvid portfolions innehåll bör bytas ut för att spegla 
olika kunskaper och erfarenheter. På så sätt ger den arbetssökande bevis på den kompetens som 
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arbetsgivaren letar efter vilket anses vara positivit för den arbetssökande. Om den arbetssökande 
dessutom presenterar sig i en video kommer arbetsgivaren få en tydligare bild av den arbettsökande, 
vilket kan vara till fördel. Att uppdatera portfolion ses inte som något negativit, men inget säger heller 
att den arbetssökande tjänar på att uppdatera portfolion utan anledning. Om den arbetssökande skulle 
söka arbete hos samma företag, exempelvis ett bemanningsföretag, kan det anses positivt om den 
arbetssökande uppdaterar portfolion så att rekryterarna får se något nytt. Däremot är det positivt att 
digitala portfolios enkelt kan uppdateras då det underlättar för den arbetssökande när nya alster ska 
visas upp i portfolion. Framförallt ses det som mycket positivt att en digital portfolio enkelt kan 
skräddarsys då det förmodligen är något som den arbetssökande har stor nytta av.  
 
Den grafiska formgivaren Jacob Grønbech Jensen (Henriksson, 2012) har valt att utforma sin portfolio 
på olika sätt beroende på vilket uppdrag det gäller. Enligt Yu (2012) bör olika saker visas upp i 
portfolion beroende på inom vilken bransch och till vilken typ av tjänst den arbetssökande söker 
arbete. Även tre av intervjudeltagarna nämnde att portfolion bör skilja sig åt för olika tjänster (se 
4.7.2.2). Det tyder på att arbetsgivaren förväntar sig olika saker i portfolion beroende på vilken 
bransch och tjänst det handlar om vilket visar att den arbetssökande bör fundera över vad som 
egentligen är relevant att visa vid den tjänst som söks. Genom att nå upp till arbetsgivarens 
förväntningar, och möjligen även krav, är det mer troligt att den arbetssökande får en positiv 
bedömning av arbetsgivaren. 
 
Två intervjudeltagare menade att portfolions innehåll ofta skiljer sig åt beroende på personens 
erfarenhet. Enligt en intervjudeltagare är det mycket viktigt att nyutexaminerads portfolios är tydliga 
medan en annan intervjudeltagare menar att en nyutexaminerads portfolios bör visa på bredd. 
Samtidigt uppgav en deltagare att personer med tidigare erfarenhet bör ha en portfolio av högre 
kvalitet. (se 4.7.2.2). Heinrich et al. (2007) menar att det är viktigt att studenter i sina e-portfolios 
beskriver personlig utveckling då det visar på självmedvetenhet. Det visar att arbetsgivaren har olika 
krav och förväntningar på en arbetssökandes portfolio beroende på vilken tidigare erfarenhet personen 
har. Vidare kan den arbetssökande anses dra fördel av att fundera på vad arbetsgivaren förväntar sig att 
hitta i porfolion för att sedan försöka leva upp till det. En undersökning av Ward & Moser (2008) 
visade även att hela 98 % av arbetsgivarna ville se CV och referenser i e-portfolios. Det tyder på att 
det inte endast är alster av olika slag som ska visas upp i portfolion, utan att det traditionella CV:t och 
referenser är viktiga att inkludera i e-portfolion. Den arbetssökande kan förstås bifoga e-portfolio, CV 
och referenser separat men det kan tänkas vara smidigt att ha allt samlat på ett ställe. Då går det 
snabbare för arbetsgivaren att få en bild av den arbetssökandes person och erfarenheter vilket tros 
uppskattas. 
 
Illustratören Jenny Mörtsell (Henriksson, 2012) menar att en portfolio bör visa på bredd men att 
tonvikten ska läggas på det portfolioägaren vill göra mer av. Bland alumnerna var det vanligaste att 
fokus för innehållet i portfolion låg på bred kompetens men 2 alumner fokuserade portfolion efter 
spetskunskap (se 3.2). 3 av arbetsgivarna uppger att de uppskattar om den arbetssökande visar bredd i 
portfolion medan 3 av arbetsgivarna efterfrågade spetskunskap eller bredd beroende på vilken tjänst de 
sökte. 1 av intervjudeltagarna menade att det aldrig var negativit för en arbetssökande att visa upp 
kunskaper inom ett brett område och 1 intervjudeltagare tyckte det var viktigt att berätta vad personen 
behärskade bra respektive mindre bra om en bredd valdes att visas upp. (se 4.7.2.2). Därmed kan en 
bredd i portfolion anses vara ett säkert kort då det är något som många verkar vara överens om är 
positivt. Samtidigt bör den arbetssökande visa upp spetskunskaper om personen har sådana och om det 
kan anses positivt vid den tjänst personen söker. Vidare kan det anses vara av betydelse att den 
arbetssökande är tydlig med vad personens bästa förmågor är. 
 
Två intervjudeltagare uppgav att portfolio bör vara en liten utplockad samling av arbeten, en deltagare 
uppgav att portfolion bör innehålla minst tre arbeten och en annan ansåg att portfolion bör omfatta 
åtminstone fyra arbeten. Två intervjudeltagare uppgav att det är positivt om den arbetssökande kan 
erbjuda fler alster vid intresse. (se 4.7.2.2). Alumnernas portfolios skiljde sig betydande åt vad gäller 
omfattningen (se 3.2). Det som kan utläsas är dock att flest alumner har mellan 5 och 20 arbeten i 
portfolion (se 3.2). Enligt Heinrich et al. (2007) anser arbetsgivare att en e-portfolio bör innehålla 
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minst ett exempel från varje kunskapsområde som den arbetssökande besitter. Woodley och Sims 
(2011) menar att e-portfolion kan innehålla ett valfritt antal sidor. De olika åsikterna indikerar att det 
inte finns någon norm gällande portfolions omfattning mer än att den bör innehålla minst 5 arbeten 
och inte vara alltför omfattande. Därmed är det svårt för den arbetssökande att veta hur omfattande 
portfolion bör göras vilket kan leda till att arbetsgivaren anser den vara för tunn eller för omfattande. 
Den arbetssökande kan därför anses behöva gå efter sitt sunda förnuft vad gäller portfolions 
omfattning. Så länge den arbetssökande har fler än fem arbeten i sin portfolio och bara har valt ut 
alster som personen är stolt över och som har till syfte att demonstrera personens kunskaper kan 
omfattningen anses spela liten roll. Det kan däremot anses onödigt at ta med många likvärdiga alster i 
portfolion. 
 
Anette Hedin, som arbetar som art buyer, menar att en portfolio hellre får vara tunn än att 
portfolioägaren lägger in saker som han eller hon inte står för och uppger att det är viktigt att 
portfolioägaren är trygg med sin portfolio (Henriksson, 2012). Även en av intervjudeltagarna som 
deltog i undersökningen uppgav att det är viktigt att personen kan stå för de arbeten som visas upp i 
portfolion (se 4.7.2.2). En av alumnerna som deltog i enkätundersökningen uppgav att portfolion bör 
innehålla de bästa alstren (se 3.2). Hedin och intervjudeltagaren verkar vara överens om att en viktig 
faktor är att den arbetssökande kan stå för sin portfolio. Det beror förmodligen på att det är en 
försäkran om att personen faktiskt har haft en del i de alster som visas upp och kanske är det även så 
att om portfolioinnehavaren verkar nöjd med sina alster så stiger det uppfattade kvalitetsvärdet. Precis 
som alumnen uttryckte det så kan tanken med portfolion sägas vara att visa upp de bästa alstren varvid 
den arbetssökande bör kunna visa stolthet över vad som visas upp.  

5.1.2.3 Beskrivande texter 

Enligt Heinrich et al. (2007) är det viktigt att tänka på att arbetsgivarna kanske inte har de nödvändiga 
kunskaperna för att förstå den kontext alstren skapats i. Under intervjuerna framkom det att externa 
rekryteringsföretag ofta tas till hjälp under anställningsprocessen (se 4.7.1.1) varvid den arbetssökande 
inte bör vinkla sitt ansökningsmaterial mot enbart personer som arbetar på reklambyråer. Det visar att 
det alltid är viktigt att förklara de alster som visas upp på ett tydligt och genomgående sätt och 
dessutom kan det anses positivt att förklara vilka kunskaper alstren har till syfte att demonstrera. På så 
sätt skapas förutsättningar för att även personer utan de nödvändiga förkunskaperna kan förstå alstrens 
kontext och syfte och därigenom göra en mer rättvis bedömning av portfolions kvalitet.  
 
Fyra av intervjudeltagarna uppger att det är mycket viktigt att veta vad den arbetssökande har gjort vid 
grupparbeten och projekt som visas upp i portfolion. En av intervjudeltagarna uppger att det som är 
intressant att veta om alstren i portfolion är bakgrund, budget, hur styrande kunden varit och 
framförallt de rådande tidsramarna. En annan intervjudelagare angav att det var väldigt viktigt att 
portfolioinnehavaren noga motiverade om något alster valdes att visas upp i skissform. (se 4.7.2.3). I 
enkätundersökningen framkom det att beskrivande texter är något som anses utmärka en bra portfolio 
och att texterna bör beskriva utmaningarna i ett projekt, hur kunderna hanterats och vilken roll 
personen haft i ett projekt. Alla alumner hade även beskrivande texter till de flesta av sina arbeten i 
portfolion vilket tyder på att det inte räcker med endast visuella element. (se 3.2). Heinrich et al. 
(2007) menar att det bör vara tydligt förklarat vilka kunskaper varje utvalt alster i portfolion syftar till 
att demonstrera. Grundaren av Woo Agentur menar att det är positivt om den arbetssökande skriver 
två meningar om den tidigare kunden och uppdraget i portfolion (Henriksson, 2012).  Därmed kan 
beskrivande texter till alstren anses väl motiverade att ha med i portfolion. Arbetsgivaren kan anses 
vilja veta mer än bara det färdiga resultatet och kan anses intresserad av arbetsprocess, bakomliggande 
tanke och begränsningar. Därmed bör den arbetssökande vara noga med att skriva tydliga och utförliga 
texter till alstren. Det kan anses bättre att ge för mycket information än för lite då arbetsgivare som 
inte intresserar sig för det som står i texten helt enkelt kan välja att inte läsa beskrivningen. 
 
Bakgrundstexter är något som fyra av intervjudeltagarna ansåg vara viktigt (se 4.7.2.3) och i 
litteraturstudien framgick det att reflektioner är väldigt viktiga i e-portfolion (Young, 2002). Alla 
alumner hade även haft beskrivande texter till sina alster i deras portfolios (se 3.2). Uttalandena tyder 
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på att de beskrivande texterna är viktiga i portfolion och att det inte endast räcker med visuella element 
för att en arbetsgivare ska uppskatta portfolion. Det är uppenbart att de vill kunna förstå hela 
designprocessen bakom ett resultat för att se hur personen tänkte kring designproblemet.  

5.1.2.4 Portfolions utseende 

En intervjudeltagare uppgav att alstren i portfolion bör visa passion för det sökta arbetet, en annan 
deltagare uppgav att portfolion bör andas framåtanda och glädje samtidigt som den bör kännas rolig 
och ambitiös (se 4.7.2.2).  I enkätundersökningen nämnde alumner att bra portfolios visar på 
kunskapsbredd, består av ett urval av ens bästa arbeten och är professionellt uppbyggda (se 3.2). Den 
grafiska formgivaren Bodil Gustavsson Fürst (Henriksson, 2012) uppger att hon vill att hennes 
portfolio ska kännas spännande och inspirerande. Därmed anser arbetsgivarna att portfolion bör 
uppfylla ett flertal faktorer. Det faktum att de olika önskemålen förmodligen skiljer sig mellan olika 
arbetsgivare gör det svårt för arbetssökande att veta var fokus för portfolion bör ligga. Dessutom är de 
önskvärda faktorerna svåra att mäta varvid den arbetssökande omöjligt kan veta om önskemålen 
uppnåtts. Så länge den arbetssökande har som mål att uppfylla de önskvärda faktorerna är det dock 
troligt att det är något som lyser igenom i portfolion och därmed uppskattas av arbetsgivaren. Om de 
önskvärda faktorerna faktiskt skulle uppnås anses det öka den arbetssökandes chanser till en intervju.  
 
Heinrich et al. (2007) menar att en e-portfolio bör fånga arbetsgivarens uppmärksamhet snabbt då det 
innebär att arbetsgivarna kommer att lägga mer tid på e-portfolion. Genom intervjuerna framkom det 
att även en traditionell portfolio måste uppfylla det kravet då arbetsgivaren uppges lägga mer tid på 
portfolion om den verkar intressant (se 4.7.2.4). Om arbetsgivaren lägger längre tid på att titta igenom 
portfolion anses det öka den arbetssökandes chanser till att få komma på en anställningsintervju vilket 
i sin tur anses öka den arbetssökandes chanser till en anställning. Därför är det vitalt att den 
arbetssökande prioriterar att portfolion väcker nyfikenhet och att de bästa alstren är de som 
arbetsgivaren tillgår först i portfolion då det kan anses fungera som en försäkran om att arbetsgivaren 
kommer se de bästa alstren. Dessutom är det positivt om arbetsgivaren hinner se så mycket som 
möjligt under den korta tid som läggs på portfolion vilket indikerar att en översikt över alstren och en 
snabb och enkel navigering genom portfolion är att föredra. En enkel navigation är även något som 
Heinrich et al. pekar ut som en viktig egenskap för portfolion.  
 
Heinrich et al. (2007) anser även att en kort beskrivning av portfolions syfte och innehåll kan vara 
hjälpsamt för att arbetsgivaren snabbt ska kunna bilda sig en uppfattning av portfolion. En sådan 
beskrivning skulle kunna presenteras på portfolions förstasida eller möjligen i det personliga brevet 
eller CV:t då arbetsgivaren förmodligen går igenom det materialet först. Det i sin tur innebär att 
arbetsgivaren har fått bakgrundsinformation om portfolions syfte och innehåll redan innan de tittar på 
portfolion vilket förmodligen ses som hjälpsamt från arbetsgivarens perspektiv.  
 
Fyra av de sex intervjudeltagarna anser att portfolions design bör vara enkel och två av de fyra uppgav 
även att designen bör vara transparent (se 4.7.2.4). Den grafiska formgivaren Bodil Gustavsson Fürst 
(Henriksson, 2012) vill att hennes hemsida ska vara enkel i designen för att sidan på så sätt ska kunna 
representera respektive projekt som visas upp. Det tyder på att den arbetssökande bör akta sig för att 
överdesigna portfolion och istället bör ha som mål att innehållet alltid är det som ges störst fokus. 9 av 
11 alumner ansåg också att innehållet var viktigare än designen vilket återigen indikerar att innehållet 
alltid bör ligga i fokus (se 3.2). Vidare kan det anses betyda att den arbetssökande bör lägga mer tid på 
att ta fram alster att visa i portfolion än på själva portfolions design.  
 
Choi Ping Woo (Henriksson, 2012) som är grundare av agenturen Woo Agentur säger att portfolion 
oavsett kanal vinner på en snygg paketering. 2 intervjudeltagare angav att det är positivt om 
portfolions design är snygg, en deltagare uppgav att designen är relativit viktig och en 
intervjudeltagare ansåg att designen är en del av helheten. (se 4.7.2.4). 2 alumner uppgav att designen 
är lika viktig som innehållet (se 3.2). Det visar att samtliga parter till viss del är överens om att 
designen har betydelse vilket innebär att den arbetssökande bör lägga tanke bakom hur arbetena 
presenteras. Under enkätanalysen framkom det att reklambyråbranschen kan ses som en visuell 
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bransch (se 3.2) vilket kan vara en anledning till att portfolions design är viktig. Det visuella kan även 
sägas vara något som personer inom reklambyråbranschen arbetar med vilket innebär att den 
arbetssökande bör visa sin kompetens inom området även när det gäller portfolions design.  
 
Okoro et al. (2011) uttrycker att studenters e-portfolios överlag inte är lika professionellt gjorda som 
deras CV:n. Heinrich et al. (2007) menar att portfolions detaljer är mycket viktiga och att felstavningar 
går ett dåligt intryck. Även i intervjuerna tog två intervjudeltagare upp att stavfel är något som 
utmärker en sämre portfolio (se 4.7.2.4). Det kan anses tyda på att portfolion bör sträva efter att ge ett 
professionellt intryck samtidigt som den tydligt bör visa att studenten har lagt tid och omsorg bakom 
utformningen. För att göra det kan ett utmärkt detaljarbete anses extra viktigt då det kan anses visa på 
ambition. Den arbetssökande bör också vara mycket noga med språket i portfolion och korrekturläsa 
texterna innan de skickas till en arbetsgivare. Genom stavfel och dåligt språk sjunker förmodligen den 
övergripande kvaliteten i arbetsgivarens ögon vilket möjligen kan leda till att portfolion väljs bort 
direkt. Det framgick i intervjuerna att konkurrensen inom reklambyråbranschen är hård (se 4.7.1) 
vilket förmodligen innebär att arbetsgivaren inte väljer att gå vidare med någon som ger ett slarvigt 
intryck. Därmed är det vitalt att den arbetssökande gör allt för att undvika slarv för att på så sätt öka 
sina chanser till att gå vidare i anställningsprocessen.  
 
En av intervjudeltagarna uppgav att portfolion är viktig för ett första intryck (se 4.2.1). Tre av 
intervjudeltagarna har ingen metod för hur en portfolio kvalitetsbedöms utan anser istället att det är 
första intrycket som avgör bedömningen (se 4.7.2). Heinrich et al. (2007) menar att betraktaren snabbt 
måste kunna förstå alstrens syfte utan att behöva arbeta sig igenom en stor mängd material. Därmed är 
det tydligt att första intrycket är mycket viktigt även om det inte framgår vad arbetsgivaren anser gör 
ett bra första intryck. Förmodligen kan den arbetssökande tjäna mycket på tydlighet och enkelthet. 
Med det menas exempelvis att en digital portfolio bör ha en enkel och tydlig navigering och att den 
arbetssökande är tydlig med vad de uppvisade alstren har till syfte att demonstrera. Den arbetssökande 
bör även lägga stor vikt vid portfolions första sida då det är där det allra första intrycket skapas. 
Kanske kan den arbetssökande även tjäna på att presentera sig själv i portfolion för att på så sätt göra 
ett mer minnesvärt intryck. Som framkommit tidigare lägger arbetsgivaren väldigt kort tid på 
portfolion varvid den arbetssökande inte bör ha en stor mängd material på sin hemsida.  
 
Enkätundersökningen visade att saker som ansågs utmärka bra portfolios var bland annat att den är 
snygg och tydlig (se 3.2). Studenter uppmanas vara kreativa när de designar sin portfolio (Woodley & 
Sims, 2011). Dock är det viktigt att e-portfolions ägare leder läsaren genom portfolions material med 
hjälp av en genomtänkt struktur, attraktiva visuella element och genomtänkta beskrivningar (Heinrich 
et al. 2007). Om arbetssökaren inte gör det kan det hända att arbetsgivaren får ett dåligt intryck av 
portfolion. Gällande det som utmärker sämre portfolios hade intervjudeltagarna olika svar som går i 
linje med vad litteraturen sade och bland svaren fanns följande som utmärkande: för omfattande, 
krångliga, saknar ambition, effektsökeri med hjälp av genvägar, talanglösa och slarvfel. Okoro et al. 
(2011) menar även att studenters e-portfolios överlag inte är lika professionellt gjorda som CV:n. 
Trots att det finns många arbetsgivare som varit missnöjda med kvaliteten på portfolios som skickas in 
visade litteraturen (Yu, 2012) att arbetsgivare är positiva till e-portfolios och att arbetsgivarna trodde 
att e-portfolios kan komma att användas som ett komplement till CV:n och att kombinationen skulle 
bli en ledande trend inom fler branscher i framtiden.  
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5.2 Slutsatser av den relaterande analysen 

5.2.1 Betydande faktorer vid arbetsansökan 

Anställningsprocessen ser annorlunda ut på olika byråer och olika moment, exempelvis praktiska prov, 
kan förekomma. En arbetssökande bör i förväg förbereda sig på en rad olika moment för att kunna 
göra bra ifrån sig genom hela anställningsprocessen. Något som sägs utmärka framgångsrika 
arbetssökande är deras förmåga att se saker ur arbetsgivarens perspektiv och därefter formulera vad 
personen kan tillföra företaget. På mindre reklambyråer anses det också viktigt att den arbetssökandes 
personlighet passar in med resten av de som arbetar på byrån och att den arbetssökande är en 
lagspelare. Vänlighet och social kompetens kan sägas vara eftertraktade karaktärsdrag som 
arbetsgivare letar efter hos arbetssökande. Så länge den arbetssökande kan arbeta bra tillsammans med 
andra anses det positivt om den arbetssökande har en unik personlighet.  
 
Spontanansökningar bör aldrig ses som något negativt och en arbetssökande kan troligtvis tjäna 
mycket på spontana ansökningar då konkurrensen kan anses lägre än vid en utannonserad tjänst. 
Rekryterare kommer förmodligen att lägga mer tid på en annorlunda arbetsansökan och portfolios som 
visar något oväntat, men om något är annorlunda på så sätt att arbetsgivaren inte förstår vitsen med det 
kan det istället arbeta emot den arbetssökande. 
 
Idag kan rekryterare anses vara vana användare av internet och därmed medvetna om arbetssökandes 
online-närvaro. Arbetssökande bör därför ha en online-närvaro och vara försiktiga med vilken 
information som visas upp då fel sorts information kan skada deras chanser till anställning.  
 
Tidigare erfarenheter värderas högt av många arbetsgivare och därför anses det viktigt att den 
arbetssökande berättar om sina erfarenheter på ett tydligt sätt i sitt ansökningsmaterial. Inte enbart 
tidigare erfarenhet bör visas upp utan även sådant som interkulturella erfarenheter, certifikat, 
studieresultat och reflektioner anses betydelsefullt. 
 
Referenser är en annan faktor som en del arbetsgivare sätter stort värde på varvid även det bör bifogas 
vid arbetsansökan. Portfolion kan ses som ett alternativ till referenser och tidigare erfarenheter om den 
arbetssökande saknar sådant och portfolion kan även ses som ett komplement till CV:et. Det är dock 
tydligt att ett CV och personligt brev inte bör uteslutas från ansökningsmaterialet oavsett bransch, men 
det är tänkbart att CV och referenser kan bifogas i en portfolio. Rätt kontakter sägs kunna leda till en 
anställning. 
 
Den arbetssökande rekommenderas att skriva något om sina fritidsintressen någonstans i 
ansökningsmaterialet, företrädelsevis i det personliga brevet eller portfolion, då arbetsgivare ser det 
som positivt. Den arbetssökande bör även beskriva sin personlighet på något vis i 
ansökningsmaterialet, men det är viktigt att informationen presenteras på ett fördelaktigt och 
genomtänkt sätt. Annars finns risken att arbetsgivaren tolkar informationen fel.  
 
Den arbetssökande bör vidare fundera på vilka egenskaper som bör lyftas fram i ansökningsmaterialet 
och under en intervju då olika tjänster kräver personer med olika personligheter och färdigheter. Om 
den arbetssökande uppger sig besitta kunskaper eller egenskaper är det viktigt att det kan underbyggas.  

5.2.2 Portfolions betydelse 

Portfolion anses ha betydelse vid anställning inom reklambyråbranschen och portfolion kan sägas vara 
en given del av ansökningsmaterialet. Därför är det tänkbart att en arbetssökande som väljer att inte 
bifoga en portfolio vid arbetsansökan blir bortsållad ganska fort. Samtidigt tyder viss fakta på att 
portfolion inte alltid är nödvändig för att en person ska få komma på en intervju. Det verkar dock som 
att betydelsen av portfolion inom reklambyråbranschen kommer att vara konstant eller möjligtvis öka. 
Om portfolions betydelse ökar bedöms det som positivt för den arbetssökande då det anses ge samtliga 
arbetssökande en mer likvärdig och rättvis chans i anställningsprocessen på så sätt att uppvisade 
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kunskaper bedöms i första hand istället för tidigare erfarenheter. En portfolio kan därför anses vara en 
god investering inför framtida arbetssökningar. Arbetsgivare uppskattar portfolion då den kan sägas ge 
en bättre bild av den arbetssökande och fungera som ett bevis på vad den arbetssökande har för 
kunskaper. 
 
Portfolion är inte självklar inom alla branscher och viss fakta tyder på att arbetsgivare inom andra 
branscher ser portfolion som betydelselös eller tidskrävande. En del arbetsgivare har heller aldrig hört 
talas om e-portfolios men många arbetsgivare visar positiv respons på portfolios efter att de fått en 
introduktion till begreppet. Trots att det råder delade meningar gällande portfolions betydelse vid 
arbetsansökan utanför reklambyråbranschen kan det anses troligt att portfolion ses som något positivt 
även i vissa andra branscher. 

5.2.3 En framgångsrik portfolio 

I definitionen av en portfolio läggs stort fokus på portfolions syfte som sammanfattningsvis anses vara 
att visa upp en samling av projekt och kreationer för att bevisa den arbetssökandes kompetens och 
erfarenheter. Samtidigt nämns det även att portfolion bör berätta något om portfolioinnehavaren, men 
det kan sägas vara portfolions sekundära syfte. Det anses viktigt att den arbetssökande kan stå för sin 
portfolio då det kan sägas fungera som en försäkran om att personen faktiskt har haft del i de alster 
som visas upp. Portfolion bör också visa upp de bästa alstren varvid den arbetssökande bör kunna visa 
stolthet över portfolion.  
 
Vidare bör en portfolio inte enbart ses som ett anställningsmaterial. Istället kan den arbetssökande bli 
mer fokuserad och förberedd inför en anställningsintervju genom skapandet av en portfolio. Under en 
intervju bör den arbetssökande vara noga med att enbart diskutera sådant som är relevant att veta för 
arbetsgivaren. Detsamma kan sägas gälla portfolion då det anses viktigt att de inte innehåller sådant 
som ses som irrelevant för arbetsgivaren. 
 
Arbetsgivare verkar gå igenom en portfolio mer ingående om den väcker uppmärksamhet och verkar 
intressant. Därför anses det vara mycket viktigt att den arbetssökande prioriterar att portfolion väcker 
nyfikenhet och att de bästa alstren är de som arbetsgivaren tillgår först i portfolion. En digital portfolio 
bör även ha en enkel navigering då det förmodligen leder till att arbetsgivaren ser mer av portfolion. 
För att hjälpa arbetsgivaren att snabbt bilda sig en uppfattning av portfolion kan den arbetssökande 
skriva en kort beskrivning av portfolion någonstans i ansökningsmaterialet.  
 
Beskrivande texter till alstren bör inkluderas i portfolion då det visuella inte anses tillräckligt för att 
arbetsgivarna ska uppskatta portfolion eller kunna göra en rättvis bedömning av den. Arbetsgivaren 
anses intressera sig för mer än det färdiga resultatet och vill även höra om arbetsprocess, 
bekomliggande tanke och begränsningar. Portfolion kan även användas för att ge djupare information 
om den arbetssökande och portfolion anses ha en fördel då arbetsgivaren enkelt kan välja att inte ta del 
av all information i portfolion. Därmed kan det anses vara bättre att portfolion ger för mycket 
information än för lite. Det anses viktigt att den arbetssökande skriver innehållet i portfolion så att 
även personer som inte arbetar på reklambyråer kan förstå. De alster som visas upp i portfolion bör 
även förklara vilka kunskaper de syftar till att demonstrera, för att ytterligare tydliggöra för rekryterare 
oavsett vilken bakgrund de har. 
 
Digitala portfolios är en tydlig trend och anses av arbetsgivare vara smidiga. Digitala portfolios ger 
möjligheter till ljud och video vilket en analog portfolio inte kan. Inom reklambyråbranschen ka en 
analog portfolio dock vara en konkurrensfördel genom att skapa kontrast mot allt det digitala. Det är 
positivt att ha med sig en fysisk portfolio till ett möte med arbetsgivaren. Ett möte är även positivt så 
de arbetssökande kan förklara sina alster och projekt, och mötet inbjuder även till mer interaktion 
mellan arbetsgivare och arbetssökande. Den ultimata kombinationen, gällande formatval, kan anses 
vara en hemsida med nedladdningsbar PDF. 
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Arbetsgivare uppskattar att se prov på den arbetssökandes kommunikativa kunskaper. Därför kan den 
arbetssökande dra fördel av att visa sina kommunikativa färdigheter i ansökningsmaterialet och under 
en anställningsintervju. I det traditionella ansökningsmaterialet är skriftlig kommunikation en naturlig 
del medan en portfolio tillåter personen att kommunicera även med hjälp av andra medier. Casefilmer 
kan anses vara en växande trend som uppskattas hos åtminstone vissa arbetsgivare. Filmerna kan anses 
visa att den arbetssökande är innovativ och ambitiös och möjligen kan casefilmer ersätta beskrivande 
texter. 
 
Portfolions innehåll bör alltid ges prioritet över designen samtidigt som även portfolions utseende har 
betydelse och bör vara genomtänkt och välarbetad. Enkla och transparenta portfolios är uppskattade 
bland arbetsgivare, vilket betyder att den arbetssökande bör akta sig för att göra en överdesignad 
portfolio där utseendet tar över innehållet.  
 
Den arbetssökande bör sträva efter att portfolion gör ett professionellt intryck och bör vara noga med 
detaljarbetet. Om stavfel och dåligt språk förekommer i portfolion sjunker förmodligen det 
övergripande kvalitetsintrycket vilket kan leda till att personen inte går vidare i anställningsprocessen.  
 
Det anses inte finnas någon norm gällande en portfolios omfattning mer än att den bör innehålla minst 
5 arbeten och inte vara alltför omfattande. Därmed kan den arbetssökande anses behöva använda sitt 
sunda förnuft för att avgöra portfolions omfattning. En riktlinje skulle dock kunna vara att många 
likvärdiga alster inte bör ingå i portfolion och att de alster som visas upp har till syfte att demonstrera 
portfolioinnehavarens kunskaper. 
 
Att visa upp en bredd i portfolion kan anses vara ett säkert kort vid de flesta arbetsansökningarna men 
samtidigt ses även spetskunskaper ofta som något positivt. Vad arbetsgivaren förväntar sig att se i 
portfolion varierar beroende på vilken bransch och tjänst det handlar om. Arbetsgivarna anses också ha 
olika krav och förväntningar på en arbetssökandes portfolio beroende på vilken tidigare erfarenhet 
personen har. Den arbetssökande kan anses dra fördel av att fundera på vad arbetsgivaren förväntar sig 
att hitta i portfolion för att sedan försöka leva upp till det. Portfolios bör skräddarsys efter den tjänst 
som söks. Digitala portfolios är fördelaktiga då de enkelt går att skräddarsy och uppdatera. 
 
Första intrycket av portfolion är av yttersta vikt då arbetsgivare bedömer portfolios. Därav bör den 
arbetssökande lägga ner tid och tanke bakom första sidan. I övrigt verkar arbetsgivarna ta med många 
olika faktorer vid bedömningen av portfolions kvalitet. Därför är det svårt för den arbetssökande att 
veta exakt var fokus bör ligga mer än att alla alster bör vara väl utförda och ha utförliga, beskrivande 
texter. Överlag lägger arbetsgivare inte lång tid på att titta på portfolios och det är även något 
studerande och arbetssökande överlag är medvetna om. Därför anses första intrycket och enkel 
navigering i portfolion vara viktigt. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Arbetsprocessen  

Inledningsvis var planen att studien skulle genomföras i form av en strikt blandmetodsstudie. Tanken 
var att enkätundersökningen skulle ge endast kvantitativa data och att intervjuerna skulle generera 
enbart kvalitativa data. Så blev dock inte fallet då ingen av undersökningarna genomfördes strikt efter 
de olika metoderna. Intervjuerna genererade till viss del kvantitativa data, då samma frågor ställdes vid 
samtliga intervjuer, och öppna frågor ställdes i enkätundersökningen vilket gjorde att insamlad 
enkätdata inte blev strikt kvantitativ.  
 
Förhoppningen var att omkring 20 alumner skulle delta i enkätundersökningen. Tyvärr var 
svarsfrekvensen väldigt låg och enbart 9 alumner deltog till en början i undersökningen. Efter att ha 
kontaktat ett flertal alumner personligen svarade till sist 2 personer till. På grund av studiens tidsramar 
ansågs 11 alumner vara tillräckligt. Den inledande planen var att enbart alumner med arbete inom 
reklambyråbranschen skulle få delta i undersökningen, men för att generera fler svar breddades 
avgränsningen till att istället innefatta den grafiska branschen där exempelvis även tryckerier ansågs 
ingå.  
 
Tanken var att samtliga intervjuer skulle genomföras ansikte mot ansikte på intervjudeltagarnas 
arbetsplatser. På grund av ett stort avstånd togs dock beslutet att genomföra en av intervjuerna över 
internet. Det innebar att intervjun utfördes i form av ett videosamtal med hjälp av programmet Skype. 
Därmed har samtliga intervjuer inte haft samma förutsättningar. Då intervjupersonen befann sig på sin 
arbetsplats och intervjuledarna och intervjudeltagaren kunde se varandras ansikten under intervjun 
anses förhållandena trots det vara tillräckligt likvärdiga för att vara jämförbara.  

6.2 Metodval 

Studien har genomförts i form av en explorativ fallstudie där både kvalitativa och kvantitativa data har 
använts. Den valda metoden anses ha fungerat bra för att besvara studiens frågeställningar då de 
kvalitativa intervjuerna anses komplettera den kvantitativa enkätundersökningen på ett önskvärt sätt. 
Genom att intervjuerna och enkät till stor del besvarar samma frågor går det att relatera insamlad data 
till varandra vilket har gjort det möjligt att besvara studiens frågeställningar. Eftersom en företeelse 
studerades, portfolion, blev valet av en fallstudie självklart för studien. 
 
Trots att den valda metoden har fungerat bra anses det finnas ett fåtal nackdelar med den valda 
metoden. En nackdel kan anses vara att en explorativ fallstudie inte alltid leder till slutgiltiga 
slutsatser, vilket innebär att studien snarare bör ses som en förstudie. Det behöver dock inte vara en 
nackdel, utan vidare studier kan göras med en annan metodansats för att få fram mer slutgiltiga 
slutsatser. Eftersom enkätundersökningens svarsfrekvens var låg, vilket innebär låg generaliserbarhet, 
hade det i efterhand kunnat ses som klokt att istället göra kvalitativa intervjuer med alumner. Då hade 
även samma analysmodell kunnat användas vid både arbetsgivarnas och alumnernas svar, vilket hade 
underlättat analysen. 

6.3 Källkritik  

Trots att e-portfolion inte är det studien egentligen behandlar anses fakta kring den vara relevant för att 
besvara studiens syfte. E-portfolios skiljer sig från den portfolio som undersöks i studien på 
framförallt två sätt. För det första är e-portfolion ett studieverktyg vid universitet och högskolor varvid 
den inte skapas enbart i syfte att användas vid anställningsprocessen. För det andra används e-
portfolion vid arbetsansökan inom en mängd olika branscher, alltså inte enbart vid 
reklambyråbranschen. Trots två stora skillnader finns det ett flertal likheter mellan en traditionell 
portfolio, som är det studien egentligen behandlar, och en e-portfolio vilket är anledningen till att en 
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stor mängd av den litteratur som studien utgått ifrån kretsar kring just e-portfolios. Samtidigt används 
även litteratur gällande portfolios inom reklambyråbranschen men den litteraturen är inte strikt 
vetenskaplig.   
 
Trots att inte samtlig litteratur kan ses som strikt vetenskaplig är det en övervägande stor del som är 
det. Dessutom är samtlig litteratur hämtad från vad som kan anses vara trovärdiga källor. Bland de 
källor som inte är vetenskapliga hittas bland annat artiklar från designmagasinet Cap&Design, 
reklamtävlingen Guldäggets podcast “Guldäggspodden” och tidningen New York Times. Cap&Design 
är en välkänd tidskrift inom reklambyråbranschen varvid källan ses som trovärdig. Guldägget är en 
stor och välkänd tävling inom reklambyråbranschen i Sverige och de personer som intervjuades under 
podcasten har alla koppling till reklambyråbranschen. Därmed anses Guldäggspodden tillräckligt 
trovärdig för att kunna användas i studien. New York Times är en känd och seriös tidning vilket anses 
innebära att deras artiklar är trovärdiga. Att källorna inte är vetenskapliga har vägts mot innehållet och 
samtliga av de icke vetenskapliga källor som finns med i rapporten anses bidra till att besvara studiens 
syfte.  

6.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Enkätundersökningen genomfördes med 11 alumner från kandidatprogrammet Grafisk Design och 
Kommunikation vid Linköpings universitet. Av deltagarna arbetade 4 personer som grafiska designers 
medan de andra arbetade som designkonsult, informatör, marknadsassistent, maskinoperatör, motion 
graphics designer, marknadsförare och copywriter. En av deltagarna, maskinoperatören, arbetade inte 
inom reklambyråbranschen. Eftersom personen trots allt har studerat grafisk design och 
kommunikation och dessutom har använt sin portfolio vid arbetsansökan ansågs personen ändå ha de 
rätta förutsättningarna för att vara till hjälp för studien. Därmed anses studiens validitet inte ha 
påverkats i något större utsträckning.  
 
Samtlig data i studien är hämtad från relevant litteratur eller från de genomförda intervjuerna och 
enkäterna vilket anses positivt för reliabiliteten. De källor litteraturen är hämtad ifrån är dessutom 
tydligt redovisade. Enkätundersökningen har sammanställts mycket noggrant och har valts att 
presenteras i form av antal istället för i procent för att stärka reliabiliteten. Undersökningen finns 
dessutom att tillgå i råformat i “Bilaga 3 - Enkätrådata”.  De intervjudata som presenteras i studien 
underbyggs av citat för att försäkra läsaren om hög reliabilitet.  
 
Då enkätundersökningen endast genomfördes med 11 personer kan data som samlades in inte ses som 
generaliserbar på alla inom grafiska branschen. Detsamma gäller för intervjuerna som enbart 
genomförts med 5 reklambyråer. Återigen bör det påpekas att studien snarare bör ses som en förstudie 
eller som ett försök till hypotesgenerering. Därmed är inte studiens generaliserbarhet speciellt hög. Det 
anses trots det att vissa generaliseringar kan göras utifrån insamlade fakta då samtliga av enkät- och 
intervjudeltagarna har haft relevanta erfarenheter och kunskaper inom det studerade ämnet. 

6.5 Vidare studier 

Då slutsatserna i studien kan ses som försök till hypotesgenerering är utrymmet för vidare studier stort. 
Några exempel på testbara hypoteser är: 
 
- En portfolio krävs för anställning inom reklambyråbranschen. 
- En annorlunda och oväntad arbetsansökan genererar fler intervjuer. 
- Arbetsgivare lägger ner mer tid på att titta på uppmärksamhetsväckande portfolios. 
- En hemsida med nedladdningsbar PDF är det ultimata formatvalet för en portfolio. 
- Casefilmer kan ersätta beskrivande texter helt i en portfolio. 
 
Förutom att testa de hypoteser som framkommit gällande portfolions betydelse vid anställning inom 
reklambyråbranschen finns det även ett flertal andra möjligheter. Dels skulle en vidare studie kunna 
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undersöka området mer detaljerat genom att ställa fler och mer ingående frågor till reklambyråer och 
alumner. Det skulle också gå att angripa problemet mer övergripande och exempelvis undersöka 
portfolions betydelse i hela den grafiska branschen. Vidare skulle studien kunna ses som en förstudie 
inför framtagning av designförslag för portfolion som sedan skulle kunna testas i en användarstudie. 
Ett annat alternativ är att även inkludera studenter inom grafisk design som fortfarande studerar i 
undersökningen och studera vad deras syn på portfolios är.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkätfrågor 

Frågor till alumner 

Vilket företag arbetar du på? 
Vad har du för tjänst på företaget? 
Hur länge har du arbetat på detta företag? 
Hur skulle du definiera begreppet “portfolio”? 
Har du en portfolio? (Ja, nej, har haft) 
I vilket format är din portfolio? (PDF, hemsida, fysisk form, annat) 
Skickade du med din portfolio vid jobbansökan? (Ja, nej, till några jobb, till de flesta jobb) 
Hur lång tid tror du att arbetsgivanden lade på att titta igenom din portfolio?   
Hur många potentiella arbetsgivare skickade du din portfolio till? 
Hur många intervjuer blev du kallad till? 
Hur många jobb blev du erbjuden? 
Hur stor vikt tror du att portfolion hade vid beslutet om anställning?(Ingen alls, liten, ganska stor, stor) 
Tror du att portfolions innehåll eller design är viktigast? (innehållet, designen, lika stor del) 
Fokuserade du innehållet efter bred kompetens eller spetskunskap? (Bred kompetens, spetskunskap) 
Hur omfattande var din portfolio? (1-5 arbeten, 6-10 arbeten, 11-15 arbeten, 16-20 arbeten, 21-25 
arbeten, fler) 
Skrev du en beskrivande text, på några meningar, till dina arbeten i portfolion? (Nej, till vissa, till de 
flesta, till alla) 
Vad tycker du utmärker en bra portfolio? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Vad har du för tjänst på företaget? 
Hur länge har du arbetat på detta företag? 
Har du erfarenhet av att delta i anställningsprocessen? 
 Hur går processen till? 
Vilka är inblandade? 
Ungefär hur många spontanansökningar får ni in per vecka? 
Vilka faktorer tittar du på vid en anställning? 
 Vad väger tyngst? 
 Hur tungt väger portfolion? 
Hur skulle du definiera begreppet “portfolio”? 
Hur brukar personer skicka in sin portfolio? 
Vilket medie och format föredrar du? 
Hur lång tid lägger ni på att titta på en arbetssökandes portfolio? 
Har du någon metod för hur du kvalitetsbedömmer en portfolio? 
Vad tittar ni på för att bedöma portfolions kvalitet? 
Vad är viktigast med portfolions innehåll? (unika eller breda kunskaper) 
Vad är viktigast med portfolions utseende och utformning? 
Hur omfattande tycker du att en portfolio bör vara? 
Vad tycker du utmärker en bra portfolio? 
 Är det något du brukar sakna i portfolios? 
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Bilaga 3 - Enkätrådata 

  

 

 

  



70 

 

 

  

 

 

 

  



71 

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

  



72 

 

 



73 

 

  



74 

 

 

 


