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1  INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Under mitt fjärde och sista studieår på Arcada har jag haft en hel del funderingar kring 

praktik- och arbetsansökning inom min bransch, eftersom jag snart ska utexamineras. Jag 

har själv sökt till olika praktik- och arbetsplatser som inte lett någon vart, och oftast utan 

förklaring på varför man inte blivit vald. Det har lämnat mig med flera frågor och funde-

ringar kring vad jag kunde ha gjort bättre, och om det fanns något jag saknade som t.ex. 

erfarenhet eller rätt kompetenser. Det blev klart för mig att jag visste ganska lite om hur 

anställningsprocessen inom den digitala mediebranschen går till, eller vad rekryteraren 

önskar sig av de sökande. Praktikperioden är en central del av utbildningen på Arcada, 

den ska hjälpa studeranden att bekanta sig med arbetslivet och på samma gång få den 

erfarenhet som behövs för att gå vidare. När jag diskuterade med mina studiekompisar 

om praktik- och arbetssökande märkte jag att tankarna var allmänna, och att för många 

var t.ex. praktikansökningsprocessen ett stort frågetecken. Frågor gällande portfolion, vil-

ken utbildning man har och tidigare arbetserfarenhet var sådana som många av oss gick 

och grubblade på.  

 

Den digitala mediebranschen är en relativt ny bransch som utvecklas med raska steg, och 

det kan vara svårt för en mediestuderande att greppa tag i vad medieföretag förväntar sig 

av sina anställda. Jag har funderat på mina färdigheter, min kreativitet och vad jag är 

intresserad av för att få en bättre förståelse av vad det är jag vill arbeta med. Jag kände 

däremot inte att mina egna funderingar räckte till, och att jag gärna skulle få en insikt om 

vad som faktiskt spelar en roll när man söker arbete inom branschen.  
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1.2 Syfte och mål 

Studiens preliminära syfte är att med hjälp av intervjuerna med Vapa Media, Arilyn och 

Dagmar samt teoretiskt material som stöder diskussionerna få en bättre förståelse om vad 

som tas i beaktande när man söker jobb eller praktik inom den digitala mediebranschen i 

Finland. Arbetet kommer också att diskutera olika verktyg som den arbetssökande kan 

förbereda sig för innan anställningsprocessen.  

 

Mitt mål med intervjuerna är att ha en öppen diskussion om anställningsprocessen för 

kreativa arbetsroller, så att jag får en bättre förståelse för vilka krav och förväntningar 

medieföretag har av en nybliven medianom. Vilka kompetenser anses vara viktiga, hur 

mycket påverkar tidigare arbetserfarenhet och hur viktig är portfolion? Arbetet behandlar 

anställningsprocessen både inom praktik, projektbaserat arbete och fastanställning på en 

juniornivå. Mitt syfte med denna studie är att med hjälp av de diskussionerna jag haft med 

företagen och det material jag samlat ihop som stöder intervjuerna sammanfatta ämnet 

och ge vägledning för framtida medianomer.  

1.3 Avgränsning 

Medieindustrin är en väldigt omfattande bransch med flera segment. Medieindustrin in-

begriper för det mesta alla företag som tillåter delandet av information, och hur inform-

ationen delas varierar stort. Till medieindustrin räknas följande: radio, tv och film, tid-

ningar, sociala medier, videospel och musik (Pradeep & Sengupta 2021). För denna studie 

är det viktigt att klargöra vilka arbetsroller inom mediebranschen det är som diskuteras 

och analyseras i mina intervjuer. Arbetet kommer inte att behandla tv och filmbranschen, 

radio, tidning eller musikindustrin. I studien kommer jag att diskutera hur anställnings-

processen kan se ut i Finland, studien utesluter anställning utomlands. Det är viktigt att 

klargöra att arbetet är en sammanfattning av de intervjuerna jag haft med de valda före-

tagen, och att anställningsprocessen kan se väldigt annorlunda ut för andra medieföretag. 

Jag valde att fokusera på den digitala mediebranschen eftersom den är relevant för mig 

och mina studier samt för mitt framtida yrke. I detta arbete kommer jag huvudsakligen att 
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prata om anställning, inte rekrytering, men arbetet utesluter inte rekrytering helt och hål-

let. 

1.4 Målgrupp  

Detta arbete och dess innehåll riktar sig till unga personer som är intresserade av den 

digitala mediebranschen och som söker vägledning i hur de kan ta sig in i branschen. 

Arbetet är skrivet huvudsakligen för nyblivna medianomer och mediestuderande som sö-

ker praktik och jobb, men arbetet kan också beröra personer som inte har utbildning inom 

det området.  

1.5 Forskningsfråga  

Eftersom arbetet är tvådelad med intervjufasen och teoretiska delen, kommer det finnas 

två forskningsfrågor. På basen av syftet och målet för mitt examensarbete kommer första 

forskningsfrågan att vara följande: 

 

1. Vad ser digitala medieföretag på då de anställer personer för kreativa roller? 

 

När intervjuerna är utförda kommer jag att samla ihop de viktigaste diskussionspunkterna 

för att göra en litteraturstudie. På basis av intervjuresultatet kommer den andra forsk-

ningsfrågan att vara följande: 

 

2. Hur kan man förbereda sig för anställningsprocessen? 

1.6 Begreppsförklaring 

Nedanför listas begrepp som kommer att användas kontinuerligt i detta examensarbete, 

och som behöver förklaras så att läsaren förstår sig på innehållet och sammanhanget.  
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Digitala medier 

Med digitala medier menas alla former av media som använder elektroniska enheter för 

distribution. Till dessa hör t.ex. webbplatser, sociala medier, videospel och online annon-

sering (Smith 2013). 

 

Digital mediabransch 

Den digital mediabranschen syftar på företag som ligger inom mediebranschen, men som 

har fokus på det digitala området. T.ex.  digitala marknadsföringsbyråer, spelföretag och 

tjänsteleverantörer.  

 

Anställning 

Anställning innebär att man söker och granskar ansökningar till en ledig tjänst. Ett exem-

pel är att ett företag lägger ut en annons eller informerar allmänheten att de söker arbets-

tagare med specifika kriterier. Anställning är i huvudsak att söka och utvärdera kandidater 

då ett företag behöver fylla en specifik roll inom deras företag (Peek 2019). 

 

Rekrytering 

Rekrytering innebär kontinuerlig forskning för att hitta de bästa möjliga kandidaterna för 

ett företag. Enligt The Center for Sales Strategy ska rekrytering ske regelbundet, inte bara 

då ett företag behöver fylla en position. Rekrytering handlar om att sprida medvetenhet 

om företagets verksamhet bland begåvade personer som skulle passa bäst in i organisat-

ionen (Peek 2019). 

 

Portfolio 

Portfolion används för att dokumentera t.ex. utbildning, arbete och/eller kunskaper på ett 

samlat ställe. Portfolion används t.ex. för att söka arbete, praktik eller studieplats (Law 

Insider 2021) 
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Förnyelse av ett varumärke 

Förnyelse av ett varumärke (engelska: Rebranding) kan innebära allt från t.ex. subtila 

visuella förändringar till mer omfattande processer, som att göra om en företagsstrategi 

(The Economic Times 2021). 

 

Personligt varumärke 

Ett personligt varumärke (engelska: Personal brand) handlar till stor del om hur man 

marknadsför sig själv och sina kompetenser. Det personliga varumärket kan också inne-

bära personens rykte och image (Personal Brand 2020). 

1.7 Teoretisk referensram 

Arbetets teori baserar sig huvudsakligen på intervjuerna samt tidigare forskning och ar-

tiklar som relaterar till de ämnen som diskuterades under intervjuerna. Arbetet kommer 

också delvis inkludera egna erfarenheter av anställningsprocessen, som inspirerat mig att 

skriva om ämnet. Målet med intervjuerna är att dyka in i anställningsprocessen för digitala 

medieföretag för att få en inblick i vad rekryteraren tar hänsyn i då hen anställer för en 

kreativ roll. Det teoretiska materialet som används i denna studie är huvudsakligen olika 

forskningar och elektroniska artiklar som diskuterar portfolions, LinkedIns och cv:ns roll, 

och ska stöda de ämnen som diskuterats under intervjuerna. Den teoretiska delen av ar-

betet går också djupare in på hur man kan få det mesta ut av verktyg som LinkedIn och 

portfolion så att man lyckas presentera sitt arbete på bästa möjliga sätt.  
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2 METOD  

2.1 Kvalitativ Intervju  

Med kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades synpunkter och upple-

velser. Kvalitativa intervjuer ger en personlig synpunkt om ämnet i fråga, och för detta 

arbete passar denna forskningsmetod bäst eftersom arbetet söker svar på hur anställnings-

processen kan se ut för de valda företagen (Bryman 2018). 

 

För mitt arbete använde jag mig av kvalitativ intervjubaserad forskning. I min forskning 

är intervjupersonerna anonyma, med respekt för deras integritet, men namnen på företa-

gen kommer att finnas med. I min studie intervjuades tre stycken företag i Finland som 

arbetar med olika uppgifter inom den digitala mediebranschen.  

2.2 Teoretiskt Material  

I litteraturstudier söker man svar på syftet med hjälp av tidigare studier som undersökt 

samma ämne (Andersson 2019). 

 

Efter intervjuresultatet, för att vidare utveckla tankarna kring anställning inom digitala 

mediebranschen, görs en litteraturstudie som baserar sig på de ämnen som diskuterats 

under intervjuerna. I den teoretiska delen går jag djupare in på de ämnen som både jag 

och företagen jag intervjuat tycker att är viktiga. För min litteraturstudie använder jag mig 

av elektroniska artiklar, böcker och tidigare gjorda forskningar och studier. 

2.3 Intervjuerna 

Intervjuerna utfördes under våren 2020, när Coronapandemin ännu pågick. Under den 

våren kontaktade jag ca 20 olika medieföretag och frågade om de ville delta i en kort 

intervju gällande deras anställningsprocess för kreativa arbetsroller. Av dessa 20 företag 

lyckades jag intervjua tre företag vilket inte var mitt ursprungliga mål. Pandemiläget har 

delvis påverkat detta resultat eftersom ett par företag svarade att de helt enkelt inte hade 
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tid för en intervju, medan andra förklarade att deras rekrytering har sett väldigt an-

norlunda ut under pandemin. Jag har skickat några uppföljande e-postmeddelanden gäl-

lande intervjun, men utan framgång.  

2.4 Företagen 

Företagen som jag har valt att intervjua för min undersökning ligger inom den digitala 

mediabranschen i Finland. I detta kapitel berättar jag kort om hurudan verksamhet före-

tagen arbetar med, så att man får en bättre förståelse om hurdana arbetsuppgifter det är 

fråga om. Jag har valt att kontakta samt intervjua följande företag eftersom deras verk-

samhet motsvarar de arbete jag syftar på med denna studie, och deras verksamhet intres-

serar mig.  

 

Dagmar 

är Finlands största marknadsföringsbyrå, som tillhandahåller effektiva tjänster för mark-

nadsföringsexperter som förbättrar sina kunders företag. På Dagmar kombineras strate-

gisk och digital marknadsföring. Dagmar (2020) Dagmar Media. https://www.dag-

mar.fi/dagmar-media/ [2021-11-09] 

 

Arilyn 

är ett finskt start-up som arbetar med AR (Augmented Reality eller förstärkt verklighet) 

som sin marknadsföringsmetod. De hjälper andra företag att skapa samt förbättra sina 

webbsidor och applikationer med hjälp av AR, 2D och 3D. Arilyn (2021) Arilyn. 

https://arilyn.com/ [2021-11-09] 

 

Vapa Media 

är en modern marknadsföringsbyrå i Finland som erbjuder strategisk planering för mark-

nadsföringskommunikation, varumärkesförklaring, innehållsproduktion samt kreativa 

koncept åt sina kunder. Företaget beskriver sig själva på följande sätt: ”Vi hjälper våra 

kunder att öka försäljningen, bygga ett varumärke och skapa en vinnande kultur genom 

marknadsförings- och kommunikationslösningar.” Vapa Media (2020) Vapa Media. 

https://www.vapamedia.fi/ [2021-11-09] 
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2.5 Intervjufrågor  

Intervjuerna utfördes våren 2021 via Microsoft Teams. Intervjuernas längd varierade mel-

lan 20–45 minuter, beroende på hur långa svar intervjupersonerna gav och hurdan dis-

kussion det uppstod. Intervjufrågorna är baserade på vad jag själv anser att är både intres-

sant och viktigt att veta om anställningsprocessen. Intervjuerna var klara och tydliga, och 

diskussionen mellan mig och intervjupersonerna gick bra. 

 

Utöver de sex intervjufrågorna valde jag att ställa två extra frågor åt intervjupersonen på 

Vapa Media eftersom vår diskussion var givande och jag fick den uppfattningen att inter-

vjupersonen hade nyttig information som kunde utnyttjas till mitt arbete. De två extra 

frågorna är inkluderade i arbetet. 

 

Intervjufrågorna är alla relaterade till företagens anställningsprocess. Frågorna som ställ-

des var följande:  

 

1. Hur viktig roll spelar portfolion? 

2. Spelar det någon roll på vilken plattform portfolion är på? 

3. Tittar ni på Linkedin-profilen? Och i så fall vad är väsentligt att ha med i sin 

profil? 

4. Har utbildningen någon betydelse? 

5. Spelar vitsord och medeltal någon roll?  

6. Vill ni kort beskriva er anställningsprocess för en roll som t.ex. ___? 

Extra frågor 

7. Hur kan en testuppgift se ut? 

8. Har ni något att tillägga eller några tips för mediestuderanden som söker praktik 

eller jobb inom branschen? 
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3 INTERVJUERNA 

3.1 Hur viktig roll spelar portfolion?  

Då man söker arbete inom den kreativa branschen ligger det en stor vikt på vad man har 

producerat från förut och var ens kunnande ligger. Portfolion ger möjligheten att öppna 

upp ens kunskaper och det kreativa tänkandet som är väsentligt inom branschen. Med 

denna fråga söker jag svar på portfolions roll i anställningsprocessen och tar reda på hur 

viktigt portfolion är enligt företagen.  

3.1.1 Dagmar  

Intervjuperson 1 på Dagmar säger att det vid rekryteringen av en visuell eller kreativ roll 

är bra att kunna visa vad man har gjort, ifall personen har arbetat med något visuellt från 

tidigare som t.ex. konceptplanering. På den visuella sidan brukar portfolion vara en cen-

tral del av rekryteringen. ”En välgjord portfolio lyckas dokumentera och presentera själva 

utvecklingsprocessen av det kreativa tänkandet, och det är ofta utvecklingsprocessen som 

rekryteraren är intresserad av”, säger intervjuperson 1. Den intervjuade förklarar också 

att en bra portfolio hjälper rekryteraren att få en klar uppfattning om hur den ansökande i 

fråga tänker och arbetar, samt hur den kreativa tankegången ser ut för personen. ”Dessu-

tom är vi såklart intresserade av hurdant slutresultat man kommit till. Vi tycker om att se 

före och efter bilder”, avslutar den intervjuade.  

 

Intervjuperson 2 på Dagmar säger att portfolion är oerhört viktig när de anställer personer 

till kreativa roller. ”Jag skulle våga påstå att portfolion är den viktigaste delen av ansök-

ningen” säger intervjuperson 2.  

3.1.2 Arilyn  

Intervjupersonen förklarar kort att portfolion utgör en avgörande faktor när de på Arilyn 

rekryterar personer för en kreativ position som t.ex. grafisk formgivare. Utan en omfat-

tande portfolio har rekryteraren ingen aning om hurdana kompetenser personen har, och 

det blir således svårt att avgöra om personen i fråga skulle klara av arbetsuppgifterna. Det 
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är också viktigt att göra en klar dokumentation över sina projekt och arbeten, säger inter-

vjupersonen. 

3.1.3 Vapa Media 

Intervjupersonen på Vapa Media säger att utan en omfattande portfolio finns det inget 

konkret bevis på vad personen i fråga kan och vad personen tidigare har arbetat med, och 

att utan en portfolio blir det också svårt att avgöra varför företaget över huvud taget skulle 

anställa personen i fråga. Den intervjuade på Vapa Media säger att ju mer visuell eller 

kreativ position det handlar om, desto större roll spelar portfolion, eftersom den i princip 

fungerar som en produkt som den ansökande i fråga säljer, och att de med hjälp av port-

folion får en bättre förståelse av hurdan stil och vilka kunskaper kandidaten i fråga har. 

Intervjupersonen förklarar att portfolion vanligtvis ger en bra överblick över ens färdig-

heter och förmågor som en visuell yrkesperson.  

 

Ett vanligt misstag designers ofta gör i sin portfolio är att de inte lägger så mycket fokus 

på det skriftliga innehållet. Portfolion ska huvudsakligen innehålla personens bästa ar-

betsprov, men det är lika så viktigt att öppna upp det kreativa tänkande och ens färdigheter 

att lösa problem, och därför är det väsentligt att stöda hur du kommit till ditt slutresultat 

med att öppna upp din tankeprocess, säger intervjupersonen. 

3.2 Spelar det någon roll på vilken plattform portfolion är på? 

3.2.1 Dagmar  

Intervjuperson 1 säger att vissa rekryterare på Dagmar har föredragit användningen av en 

specifik portfolieplattform, men tillägger att det under anställningsprocessen inte borde 

ha så stor skillnad vilken plattform portfolion ligger på. Vanligtvis brukar arbetet presen-

teras på en nätsida som är avsedd för portfoliomaterial, och vissa kreativa designers 

skapar helt egna nätsidor där de presenterar sitt arbete, säger intervjupersonen. Hen för-

klarar att det egentligen inte har så stor skillnad om portfolion ligger på en nätsida eller 

t.ex. på sociala medier, så länge arbetsproven och informationen finns tillgänglig.  
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Även intervjuperson 2 på Dagmar säger att när det handlar om en position där rekrytera-

ren behöver få en inblick i arbetssökandens visuella kunskaper och förmågor måste port-

folion vara lättillgänglig på en offentlig plattform, t.ex. via en länk. Dock innehåller port-

folion ibland konfidentiell information, t.ex. som när personen i fråga har gjort ett arbete 

för någon kund som inte ännu får publiceras, och i sådana undantagsfall är det acceptabelt 

att ha portfolion bakom lösenordsskydd, men i så fall är det viktigt att personen på förhand 

ger tillgång till portfolion, säger den intervjuade. ”Vi föredrar plattformar som t.ex. Be-

hance eller egna nätsidor som är avsedda för att ha allt portfoliomaterial samlat på ett och 

samma ställe”, tillägger intervjuperson 2. Hen säger också att det är viktigt att materialet 

är tydligt presenterat så att det blir så lätt som möjligt för rekryteraren att förstå sig på 

helheten. 

3.2.2 Arilyn  

Intervjupersonen på Arilyn vill, precis som intervjupersonen på Vapa Media, understryka 

att själva innehållet av portfolion är viktigare än vilken plattform den ligger på, men att 

en portfolio måste vara tillgänglig och lätt att bläddra igenom. Hen förklarar att man alltid 

nu och då stöter på portfolier som ligger bakom ”låsta dörrar”, d.v.s. är skyddade med 

t.ex. lösenord, och att det ger ett intryck av att personen inte alls har förberett sig på in-

tervjuprocessen. ”Huvudsakligen är det ändå inte så stor skillnad vilken plattform portfo-

lion är på eftersom den avgörande faktorn för dem är innehållet och hur det presenteras”, 

säger intervjupersonen. I portfolion presenteras ibland arbeten som flera personer har ar-

betat med, och i sådana fall är det viktigt att man klart och tydligt förklarar vilken arbets-

uppgift man själv haft under projektet. 

 

Under intervjun frågade jag ifall Instagram eller någon annan social media är ett bra ställe 

att presentera sina arbeten på eftersom det hela tiden blir vanligare att människor vill 

presentera sina arbeten på sociala medier. Intervjupersonen på Arilyn svarar att Instagram 

inte direkt är ett optimalt alternativ, eftersom alla rekryterare inte nödvändigtvis använder 

sig av sociala medier, och tillägger att man för att kunna bläddra igenom innehållet behö-

ver ett användarkonto. Det finns alltså en risk för att rekryteraren inte har tillgång till 
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personens sociala medieprofil. Ett lätt och bra alternativ att presentera sina arbeten är en 

webbsida som är lätt tillgänglig åt alla, säger intervjupersonen.  

3.2.3 Vapa Media  

Vilken plattform portfolion ligger på spelar inte en signifikant roll, säger intervjupersonen 

på Vapa Media. Det som i slutändan är viktigast är själva innehållet i portfolion och hur 

man lyckats framställa informationen och arbetet så att rekryteraren får en klar och tydlig 

uppfattning om hurdana uppgifter den ansökande har arbetat med, vilken arbetsuppgift 

hen har haft och vad hen konkret har gjort i arbetet. Intervjupersonen säger att anställaren 

huvudsakligen är intresserad av innehållet och hur det presenteras, men att det å andra 

sidan är viktigt att portfolion är lättillgänglig och att helheten är klar och tydlig. 

 

Under intervjun diskuterade vi hur bra det egentligen är att lägga ut sitt arbete på sociala 

medier. Att presentera sitt arbete på sociala medier är helt ok, anser intervjupersonen, 

men påpekar att det finns en risk för att det från rekryterarens perspektiv blir svårt att 

utesluta t.ex. vad projektets mål har varit och hur bra man lyckats. 

3.3 Tittar ni på LinkedIn profilen, och i så fall vad är väsentligt 
att ha med i sin profil? 

3.3.1 Dagmar 

Intervjuperson 1 på Dagmar förklarar att en LinkedIn-profil är ett måste i anställnings-

processen, oavsett vilken bransch man tillhör. LinkedIn erbjuder möjligheten att se 

mycket mera om personens kunnande och var personens intressen ligger, som inte cv:n 

gör. Speciellt om man arbetar eller studerar inom den kreativa branschen är det oerhört 

viktigt att man skapar en profil som stödjer det visuella kunnandet och varumärket. Man 

kan påverka den visuella utläggningen av LinkedIn-profilen på många sätt, och som an-

ställare märker vi vem som har satsat och vem som inte har gjort det, säger intervjuperson 

1. Det rekommenderas också att inkludera några nyckelord och en kort beskrivning om 

sig själv som stöder den professionella profilen i introduktionen på LinkedIn, säger 
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intervjupersonen. ”LinkedIn är ett viktigt verktyg för att skapa ett professionellt nätverk 

inom sin bransch och för att bygga upp sin yrkesmässiga profil” säger den intervjuade. 

”De flesta anställningarna sker nuförtiden via LinkedIn, och fler företag väljer huvudsak-

ligen att lägga ut sina rekryteringsannonser just på LinkedIn framför någon annan an-

nonsplattform, och därför är det från en arbetssökandes perspektiv ett måste att ha sin 

profil uppdaterad”. Intervjupersonen rekommenderar att man lägger en del av sin tid på 

att nätverka på LinkedIn, och att man ska se till att ens profil är ajour, speciellt när man 

söker jobb eller praktik. Den intervjuade förklarar att de på Dagmar först delar en ny 

position eller praktikplats på sin Linkedin-profil, och att de ansökningar som kommer in 

via LinkedIn därmed prioriteras.   

 

Intervjuperson 2 säger att LinkedIn i deras fall ofta brukar ersätta cv:n. Hen säger att 

LinkedIn-profilen berättar något om personens förmåga att nätverka, och oftast får an-

ställaren en bredare uppfattning om personens kompetenser och intresseområden. Den 

intervjuade vill understryka att det här inte berör praktik- eller juniorpositioner, eftersom 

de som söker dem nödvändigtvis inte ännu hunnit nätverka eller samla ihop tillräckligt 

med kompetenser, och tillägger att en omfattande cv räcker i det fallet.  

3.3.2 Arilyn 

Den intervjuade på Arilyn förklarar att LinkedIn-profilen inte är så viktig i deras anställ-

ning så länge arbetssökanden har en heltäckande cv. Den intervjuade säger att LinkedIn 

sällan lyckas ersätta cv:n helt och hållet, eftersom LinkedIn-profiler sällan innehåller all 

den information som de behöver, t.ex. gällande de tekniska kunskaper man har, och att 

cv:n i det här fallet oftast brukar innehålla all den information de behöver. Hen förklarar 

att man kommer långt med en omfattande cv, portfolio och ett personligt brev och säger 

att LinkedIn bara är ett tillägg för dem.  

3.3.3 Vapa Media  

Intervjupersonen på Vapa Media säger däremot att de tittar på den ansökandes LinkedIn-

profil bara om den ingår i personens cv eller portfolio, eftersom det inte rekommenderas 

att rekryterare söker upp arbetssökanden på sociala medier ifall de själva inte har 
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inkluderat dem i sin ansökan. Även då spelar LinkedIn profilen inte så stor roll om den 

inte ger något mervärde till cv:n, anser den intervjuade. Hen påpekar att ifall man ersätter 

sin cv med LinkedIn finns det en risk för att man inte uppdaterar den tillräckligt ofta. Hen 

säger också att de på Vapa Media ofta ser en stor skillnad mellan LinkedIn och cv:n när 

det kommer till hur heltäckande de ansökande lyckats berätta om sin arbetsroll och om 

hurdana arbetsuppgifter de haft. Hen tillägger att beskrivningen av den ansökande oftast 

är mycket kortare på LinkedIn. Den intervjuade förklarar att hen vanligtvis ser på Linke-

dIn som ett tillägg till cv:n, och att hen därför först och främst tittar på cv:n. Hen säger 

att det ändå sist och slutligen är upp till individen själv att välja ifall man använder sig av 

LinkedIn eller cv, och att det viktigaste är att de frågor som rekryteraren vill ha svar på 

blir besvarade samtidigt som det finns tillräckligt med information på en och samma plats 

oavsett vilken plattform man väljer att dela informationen på.  

 

Däremot menar hen att LinkedIn spelar en väldigt viktig roll i ansökningsprocessen ifall 

anställaren letar efter någon specifik person med rätta förmågor och kunskaper till en viss 

roll, någonting som kallas head hunting. Det här gäller oftast personer med lite mer erfa-

renhet, men det är bra även för juniorer att se till att LinkedIn profilen är i skick, eftersom 

man aldrig vet ifall ett företag söker någon för en juniorposition. I sådana tillfällen brukar 

de på Vapa Media önska att personen har sin portfolio kopplad till sin profil, och att man 

klart och tydligt berättar om sin arbetserfarenhet och att man dessutom använder sig av 

rätt nyckelord inom sin bransch. ”Nyckelorden kan vara avgörande när vi söker perso-

ner”, säger den intervjuade.  

3.4 Har utbildningen någon betydelse? 

3.4.1 Dagmar  

Intervjuperson 1 på Dagmar säger att själva utbildningen inte spelar så stor roll, men att 

de föredrar att man har utfört en examensutbildning. Om studierna har blivit på hälft eller 

förlängts under en längre tid kan det ha en påverkan på deras beslut. Den intervjuade 

förklarar att i arbetslivet måste saker slutföras då man börjat med dem, och en halvfärdig 

examen kan göra att rekryteraren ifrågasätter om personen i fråga är kapabel att ta på sig 
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de arbetsuppgifter som krävs för rollen. Trots detta är studierna däremot bara en del av 

den professionella profilen, och det slutliga kunnandet kan komma från så mycket annat 

än själva utbildningen. Det absolut viktigaste enligt intervjuperson 1 är att utbildningen 

är utförd. 

 

Intervjuperson 2 säger att utbildningens vikt beror mycket på vilken arbetsroll man pratar 

om. Specifikt inom kreativa roller som t.ex. grafiker eller konceptplanerare brukar utbild-

ningen ofta inte ha så stor betydelse, eftersom utbildningen inte nödvändigtvis avgör hur 

bra en person kan utföra sitt arbete både på en praktisk och social nivå. Den intervjuade 

vill ändå understryka att de på Dagmar uppskattar individer som utfört en examen ef-

tersom det tyder på att personen kan slutföra ett arbete, och under rekryteringen kan en 

examen väga mera än om en person är självlärd. Den intervjuade tillägger att speciellt för 

strategiska kreativa arbetsroller brukar en högre utbildning behövas och förväntas.  

3.4.2 Arilyn  

Intervjupersonen på Arilyn förklarar att utbildningen har en något större betydelse i deras 

anställning. Hen förklarar att deras kunskap om vad olika skolor lär ut åt sina studerande 

har vuxit, t.ex. vet de ungefär vilka sorters kurser vissa skolor väljer att fokusera på. Den 

intervjuade säger att hen önskar att arbetssökanden skulle öppna upp t.ex. i cv:n vilka och 

hurdana kurser de gått och hurdana vitsord de fått, för att få en bättre inblick i vad perso-

nerna kan och var deras kompetenser ligger. Den intervjuade vill ändå påpeka att den 

slutliga inlärningen inte enbart kommer från examensutbildningen, utan att den självstän-

diga inlärningen kan och ska ske utanför studierna. Den intervjuade förklarar att det finns 

mycket en utbildning inte kan lära en, speciellt inom det konstnärliga området, och att 

inlärningen ska ske både via utbildning och självständigt arbete för att samla ihop de 

verktyg som behövs inom arbetslivet. 

3.4.3 Vapa Media  

Den intervjuade på Vapa Media förklarar att utbildningen personen i fråga har inte har 

varit ett attribut till hur bra personen kommer att klara sig i arbetslivet på något sätt. In-

tervjupersonen säger att arbetslivet ofta ger en uppfattning om vilken riktning man vill ta, 
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som inte utbildningen gör, och i anställningsprocessen väger arbetserfarenheten mera än 

examen personen tagit. Den intervjuade kommer inte ihåg en enda anställning där det 

skulle ha varit relevant för deras företag att lägga fokus på utbildningen då de anställer. 

Hen förklarar att på deras arbetsplats finns det flera personer med en akademisk bakgrund, 

men det betyder inte att det skulle vara en förutsättning eller ett krav på något sätt. Hen 

säger att de har personer i ledande positioner som inte har någon utbildning alls, och att 

de tror mera på potentialen och att arbetslivet lär en hel del som inte en utbildning kan 

göra. Den intervjuade vill ändå understryka att studierna definitivt kan ge tillägg till ens 

egna kompetens, och att det är en förutsättning att ha en examen eller magister då man 

tävlar på ett offentligt plan. Utbildningen säger egentligen inte så mycket om en persons 

förmågor och praktiska kunskaper. Personens potential, attityd och arbetsmoral är mycket 

viktigare i slutändan, säger den intervjuade. 

3.5 Spelar vitsord och medeltal någon roll? 

3.5.1 Dagmar  

I vanlig anställning har medeltal och vitsord ingen betydelse när de anställer på Dagmar. 

Men för praktikanter som inte nödvändigtvis har tidigare arbetserfarenhet kan det vara ett 

bra tillägg att ha i cv:n, säger intervjuperson 1. Om man inte har mycket annat att visa 

kan det vara bra som praktikansökande att i sin cv kort berätta om vilka kurser man har 

gått, vad man lärt sig och vad för vitsord man fått. Den intervjuade förklarar att då man 

har mera arbetserfarenhet och portfolion fylls med arbetsprov spelar ens vitsord inte mera 

någon roll, och att det då inte finns något behov att inkludera dem i cv:n. ”För junior- och 

seniorpositioner lägger vi huvudsakligen fokus på portfolions innehåll och arbetserfaren-

het”, säger intervjupersonen. Å andra sidan ska man i sin ansökan inkludera certifikat och 

intyg som kan ge tillägg på att personen har kunskaper inom t.ex. animation ifall den 

arbetssökande har sådana, säger hen. 

 

Intervjuperson 2 förklarar att de inte har någon betydelse vilket medeltal eller vitsord 

personen har, och att det aldrig har varit en avgörande faktor då de anställer en person.  
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3.5.2 Arilyn  

Intervjupersonen på Arilyn förklarar att de inte brukar titta på vitsord eller medeltal. För 

dem är det viktigaste att man utfört en examen och att portfolion är i skick, annars har det 

ingen betydelse alls. Portfolion visar huvudsakligen personens konstnärskap, anpass-

ningsförmåga och skicklighet, och den säger mycket mer om personens kunnighet än vad 

vitsord och medeltal gör.  

 

Under intervjun frågade jag ifall vitsord och medeltal kan ha betydelse för t.ex. prakti-

kanter, och intervjupersonen förklarade att det kan vara ett bra tillägg att nämna t.ex. i 

intervjun ifall man har ett högt medeltal, eller berätta mera om kurserna man gått, men att 

de ändå inte kräver det. Den intervjuade förklarar att de på Arilyn är mer intresserade av 

personlighet och karaktär och att de tänker på vem som skulle passa in i deras team.  

3.5.3 Vapa Media  

Intervjupersonen på Vapa Media säger att vitsorden och medeltalet inte har någon bety-

delse alls i deras anställning, även när det handlar om praktikansökningar. De anställer 

människor baserat på deras potential och förmågor, intressen och visioner, och detta går 

nödvändigtvis inte hand i hand med hur bra vitsord eller medeltal en person har. Speciellt 

i deras praktikansökningar kan de ibland titta på vad personen studerar för att få en bättre 

uppfattning om vad personen är intresserad av och vart personen vill rikta sig, men detta 

görs p.g.a. att praktikanter sällan har annan erfarenhet, menar intervjupersonen. Intervju-

personen förklarar att de på Vapa Media har anställt praktikanter som har en magisterut-

bildning och tidigare erfarenhet inom branschen, men att de också har anställt praktikan-

ter som ännu inte har en kandidatexamen eller någon arbetserfarenhet alls. ”Det som av-

gör är personens potential, och den tar en längre än vad goda vitsord gör”, säger den 

intervjuade. 
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3.6 Vill ni kort förklara hur anställningsprocessen kan se ut hos 
er? 

I min intervju bad jag företagen att kort beskriva hur deras anställningsprocess kan se ut 

när de söker praktikanter – på projektbasis eller heltidsanställda för kreativa positioner 

som t.ex. en grafisk designer, UX & UI designer osv. Jag vill understryka att varje an-

ställningsprocess ser olika ut, och att det som beskrivs nedanför är en allmän besiktning 

av hur en anställningsprocess ungefär kan se ut.  

3.6.1 Dagmar  

(Arbetsroll: Heltidsarbete eller projektbaserat arbete – Creative)  

Intervjuperson 1 säger att Dagmars anställningsprocess börjar med att de märker att de 

behöver tillägg till någon uppgift eller projekt. När de kartlagt vilket behov de är ute efter 

funderar de om det är en trainee, junior- eller seniorposition. Nästan alla anställningar 

sker på en social plattform som t.ex. LinkedIn eller Facebook, säger intervjupersonen. 

”Vi ber våra anställda att dela annonsen med sitt nätverk och rekommendera personer 

ifall de känner någon som skulle vara en passande kandidat, och därför rekommenderar 

jag att både unga och äldre personer nätverkar, eftersom så många arbetspositioner nu-

förtiden fylls via kontakter” säger intervjuperson 1. ”Om vi söker en trainee eller junior 

så kan vi också kontakta utbildningsinstitutioner”. Det andra skedet, ansökningstiden, går 

huvudsakligen ut på att samla in kandidaternas portfolio, ansökningsbrev, cv:n och Linke-

dIn profiler. Det tredje skedet, d.v.s. utvärderingsfasen involverar vanligtvis rekryteraren 

eller HR-personen, och då utvärderar de vem de vill kalla in till intervju, säger intervju-

personen. ”Intervjufasen är ofta tvådelad på Dagmar, eftersom vi tror starkt på att arbets-

sökanden också ska ha möjlighet att se hurdana människor som jobbar inom organisat-

ionen och kan själv avgöra ifall hen passar in eller inte” säger intervjuperson 1. Under 

intervjun tittar de på personens sociala och tekniska färdigheter, kreativitet och entusiasm 

för arbetsrollen. ”Efter intervjufasen ger vi ett jobberbjudande åt den person som vi anser 

att fyller våra krav både i hur driven personen, hur bra personen passar in i vår miljö och 

personen med rätt kompetenser” säger intervjuperson 1. 
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3.6.2 Arilyn  

(Arbetsroll: Projektbaserat arbete, 2D, 3D och Augmented Reality-produktion)  

Den intervjuade säger att de oftast arbetar på projektbasis, och att de därför fortgående 

letar efter tillägg till sina projekt. De har ständigt en öppen ansökan, och kan genom det 

ha koll på vem och hurdana personer som skulle vara intresserade av att arbeta tillsam-

mans med dem. När företaget har flera projekt på kommande börjar de söka personer som 

skulle passa med i teamet och detta sker t.ex. via öppen ansökan, personliga kontakter 

eller på den öppna marknaden. Ibland anställer de personer på heltid som deltagit i ett 

projekt.  

Intervjupersonen på Arilyn förklarar att då de söker personer till något projekt är de oftast 

intresserade av portfolions innehåll och vad olika personer har att erbjuda, de utesluter 

inte någon som ansökt. ”Vi söker personer som kan balansera vårt team, och samtidigt 

hämtar nya idéer och koncept till våra projekt”. 

 

(Arbetsroll: Heltidsarbetare eller projektbaserat arbete – grafisk formgivare) 

Intervjuperson 2 på Dagmar säger att det första skedet i deras anställningsprocess är att 

se på portfolion för att få en helhetsuppfattning om vad personen har arbetat med och kan. 

De väljer vidare personer på basis av följande: de rätta tekniska färdigheterna som krävs 

för arbetsrollen (t.ex. animation – en väldigt kritisk och krävande kunskap), sökande med 

arbetserfarenhet (rutin, branscherfarenhet, arbete i kontorsmiljö) och de med rätt motivat-

ion och driv för arbetsrollen. Den intervjuade förklarar att de vid behov kallar in sin nu-

varande grafiska formgivare och/eller AD (art director) till rekryteringsledarens hjälp vid 

portfolioutvärderingen för att bättre bedöma t.ex. portfolions mångsidighet, kommersial-

ism, stilanpassningsförmåga, kreativitet och tekniska kunskaper. Baserat på dessa väljer 

de 2–3 stycken kandidater med mest potential till en intervju. Under intervjun utvärderas 

de sökandes motivation och entusiasm, utvecklingsönskningar och förväntningar, färdig-

heter att arbeta i team, och beroende på rollen kan de också utvärdera t.ex. försäljnings-

färdigheter och visioner, och ser till att det är klart och tydligt från båda parter vilken roll 

det handlar om och hur vardagen skulle se ut. Det handlar om att hitta en person som 

passar in i vårt team, säger intervjupersonen.  
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3.6.3 Vapa Media  

(Arbetsroll: Heltid eller projektbaserat arbete – grafisk formgivare, Creative) 

Den intervjuade säger att det första skedet i anställningsprocessen börjar när företaget 

själv noterar att de behöver tillägg till någon viss uppgift. Här måste de fundera ut vad 

exakt de letar efter, söker de någon som kan illustrera eller animera, behöver de fler per-

soner till deras designteam eller vill de helt enkelt ha någon som njuter av sitt jobb och 

har lätt att följa order. När det handlar om en kreativ arbetsposition som t.ex. grafisk 

formgivare är det smartast att gå till väga med en annons på en offentlig plattform (t.ex. 

LinkedIn) och samla ihop ansökningar, säger den intervjuade. Alla ansökningar som 

skickas in tas i beaktande, säger intervjupersonen. Vid det här skedet har företaget fått en 

ganska klar vision om vad de är ute efter, och när de gått igenom alla ansökningar kallas 

de personer in för intervju som bäst skulle passa rollen. Syftet med intervjun är att lära 

känna personerna lite bättre, och ställa frågor gällande deras kompetenser, kreativitet och 

tekniska förmågor. Under intervjun ska anställaren få en inblick i vilken livssituation per-

sonen just nu är i och åt vilken riktning personen vill utvecklas professionellt. Intervjun 

är också ett bra tillfälle för både den arbetssökanden och anställaren att se ifall personen 

passar in i företaget eller inte, säger intervjupersonen. ”Vi brukar vanligtvis hålla två in-

tervjufaser, för praktikanter hålls det vanligtvis bara en, och för seniorpositioner kan det 

t.o.m. hållas fler, men vanligaste är två” säger intervjupersonen. Under intervjuprocessen 

brukar Vapa Media ge en testuppgift åt de kvarblivna kandidaterna, huvudsakligen så att 

de får en inblick i personernas kreativa tankeprocess och hur de uppfattar uppgiften och 

de material de fått. På basis av hur intervjun och testuppgiften gått samt de behov de har 

avgörs vem som får jobbet.  

3.7 Hur kan en testuppgift se ut?  

Vapa Media säger att en testuppgift är en vanlig del då de anställer en person för en kreativ 

roll. Testuppgiftens syfte är att ge insikt i hur personen tänker, hur hen uppfattar uppgiften 

och det material som används och hur personen slutligen kommer till sitt slutresultat. En 

test-uppgift på Vapa Media kan se ut på följande vis:  
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Oftast använder de sig av ett riktigt projekt eller en brief som de fått av en kund, eller som 

de själv har formulerat till sin innehållsproduktion. Exempel på ett sådant projekt kan 

vara en illustration som behöver skapas. I skapandet av illustrationen behövs det varu-

märkesmaterial man fått av kunden beaktas (varumärkesmaterial kan vara t.ex. företagets 

Brand Book). Dessutom finns det vissa mål och krav för illustrationen som ska nås, i 

processen ska vissa lagbundenheter tas i beaktande, och så måste den tekniskt sätt upp-

fylla vissa specifikationer. En testuppgift är oftast ganska kort och företaget kräver inte 

att slutprodukten ska vara perfekt, de kräver inte heller att man sätter allt för mycket tid 

eller energi på den. Uppgiften finns helt enkelt där för att se hur personen i fråga skulle 

praktiskt taget göra. 

3.8 Har ni något att tillägga eller några tips för mediestu-
deranden som söker praktik eller jobb inom branschen?  

Intervjupersonen på Vapa Media svarar att det absolut viktigaste är personens attityd. En 

bra attityd och arbetsinställning säger mycket mer än t.ex. utbildning och erfarenhet, spe-

ciellt för sådana som är i ett så pass tidigt skede av sin karriär. Intervjupersonen vill un-

derstryka att ingen förväntar sig att en nybliven medianom ska kunna allt, och att det är 

helt okej att inte ännu veta exakt vad man vill jobba med. Ett bra tips är att känna igen två 

eller tre saker man är bra på. När man vet vad man är bra kan man använda det som sitt 

försäljningsargument, dvs varför just du är rätt person för dem, säger den intervjuade. De 

personer som har förstått det här med att sälja sin expertis och sin kunskap, specifikt inom 

praktiksökande, kommer oftast väldigt långt, säger intervjupersonen. 

 

Ett annat råd är att hitta på egna projekt eller briefs om man inte har så mycket arbetser-

farenhet, säger hen. Egna påhittade projekt tyder på att personen tar eget initiativ och har 

ett slags entreprenörskapsdrag som uppskattas inom deras företag. Hen säger att även om 

det är ett påhittat projekt som inte baserar sig på ett riktigt arbete ska man ändå lägga tid 

och tanke på projektet. Om man bestämmer sig för att t.ex. göra en rebranding av en 

produkt ska man undersöka och forska i ämnet först. Vad är det folk vill ha? Vilka känslor 

väcks? Vad har gjorts tidigare? Vad kan man göra annorlunda? Det måste finnas konkret 

hänvisning till varför man kommit till sitt slutresultat, säger intervjupersonen.  
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Portfolions uppgift är att förmedla kunnande och tankeprocessen åt någon annan, och det 

är allt för vanligt att designers endast lägger ut slutresultatet av arbetet, och väljer att 

hoppa över själva dokumentationen av projektet. ”Dokumentationen är en väldigt viktig 

del av arbetet, och som rekryterare skulle jag våga påstå att jag lägger mera vikt på hur 

du förmedlar all information, din tankeprocess och projektbeskrivning och hur du kommit 

fram till ditt slutresultat, än själva slutresultatet” säger intervjupersonen. Tekniska och 

kreativa färdigheter påverkar såklart också eftersom de syns i slutresultatet, men först och 

främst anställer vi folk på basis av deras kreativa tankeprocess och förmåga att skapa 

något enligt efterfrågan, säger intervjupersonen på Vapa Media. 
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4 INTERVJURESULTAT 

I detta kapitel kommer jag att gå djupare in på de ämnena som diskuterats under intervju-

erna med Vapa Media, Arilyn och Dagmar. Intervjuerna som utfördes gav mig en upp-

fattning om vad medieföretag anser vara viktigt och mindre viktigt i ansökningsprocessen 

då de anställer personer för kreativa roller.  

 

Figur 1. Tabell på intervjuresultaten 

4.1 Hur skapar man en bra portfolio?  

Inom den digitala mediebranschen kan man arbeta med en hel del olika arbetsuppgifter, 

såsom webb- och mobildesign, spelgrafik, UX & UI design, grafisk design, digital mark-

nadsföring och digital kommunikation. Att arbeta eller att söka arbete inom branschen, 

vare sig i rollen av en freelancer eller fastanställd, krävs det ofta en portfolio som öppnar 

upp ens kunnande och erfarenhet. Enligt Vapa Media, Arilyn och Dagmar är portfolion 

den absolut viktigaste delen då de anställer personer inom det kreativa fältet, eftersom 

portfolion vanligtvis ger en överblick till personens förmågor och färdigheter som en vi-

suell yrkesperson. En portfolio kan se ut på många olika sätt – några föredrar att hålla den 

på nätet som t.ex. en nätsida, medan andra presenterar sina arbeten på sociala medier, 

t.ex. på Instagram.  
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Under mina intervjuer ställde jag frågor angående portfolion och dess roll i företagens 

anställningsprocesser, och enligt diskussionerna med företagen har jag sammanfattat de 

viktigaste punkterna. I detta kapitel hanteras de grundläggande faktorerna som enligt fö-

retagen anses vara essentiella att tänka på då man skapar sin portfolio. Jag vill understryka 

att kapitlet endast behandlar det som diskuterats under intervjuerna, och därmed analyse-

rar jag bara de saker som företagen nämnt. 

4.1.1 Dokumentera designprocessen på rätt sätt  

Portfolion finns till för att förmedla kunskap, färdighet och kreativt tänkande. Hur man 

presenterar och dokumenterar sitt arbete i portfolion väger lika mycket som själva inne-

hållet (Reid 2020). Att presentera ett arbete eller projekt kan jämföras med att skriva en 

berättelse. Berättelsen ska ha en inledning, en mittendel och en avslutning. En välgjord 

portfolio beskriver noga varje steg som togs i processen från första början till slut. Doku-

menteringsprocessen kan se ut på följande sätt: Hur började projektet, vilka var utma-

ningarna, hur forskades ämnet i fråga, vilka var målen för projektet och slutligen hur 

lyckades man (Craig 2013).  

 

Under intervjuerna med Arilyn, Vapa Media och Dagmar diskuterades portfolions inne-

håll, och hur de önskar sig att ett arbete eller projekt presenteras. Svaren varierade från 

företag till företag. Vissa föredrog att fokus huvudsakligen skulle ligga på problemlösning 

och den kreativa tankeprocessen medan ett annat företag tyckte att slutresultatet var det 

viktigaste. Företagen höll ändå med om att projektbeskrivningen är en väsentlig del av 

portfolion och ska presenteras ordentligt. I en intervju med Danielle Reid (2020), chef för 

designvertikalen på Toptal, förklarar hon att anställaren är mera nyfiken på hur designern 

kommunicerar och förklarar sitt arbete. Hon påstår att designers designförmåga bara är 

en liten del, och att fokus ligger på förmågan att kunna kommunicera vad tankegången 

har varit och resonera varför man gjort på ett visst sätt  

Enligt mina diskussioner med Vapa Media, Arilyn och Dagmar, samt material som jag 

samlat från artiklar och litteraturstudier har jag kort sammanfattat hur projektbeskriv-

ningen ska se ut i portfolion:  
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o Forskning 

o Problemlösning  

o Arbetsprocessen och kreativt tänkande 

o Vilken roll man har arbetat med i projektet   

o Slutresultat 

4.1.2 Portfolions visuella utläggning 

Det finns ingenting en designer älskar mera än snyggt presenterade arbeten. Men att skapa 

en portfolio som står ut både visuellt och innehållsmässigt är inte alltid så lätt som det ser 

ut. Den visuella utläggningen i portfolion spelar en lika stor roll som själva arbetet (Myers 

2009). En visuellt sett dålig portfolio kan förringa designerns arbete och kunskaper, även 

om arbetet i sig är bra. Det är viktigt att understryka att skönheten finns i betraktarens öga 

då det kommer till den visuella utläggningen av portfolion, och att det nödvändigtvis inte 

finns ett rätt eller fel svar på hur en portfolio visuellt ska se ut. Man kan dock med hjälp 

av några verktyg se till att portfolion är lätt att förstå och på samma gång visuellt stöder 

ens kunnande.  

Det är väsentligt för varje designer att definiera sitt personliga varumärke. Personliga 

varumärket är en kombination av ens kunskaper och kreativitet, och ett väluttänkt och 

välarbetat personligt varumärke kan skilja en ifrån andra designers och öka på trovärdig-

heten av ens verk (Fleck 2020). Det personliga varumärket kan implementeras in i port-

folions helhet med några verktyg, t.ex. med hjälp av en personlig logo, en utvald färgpa-

lett och typografi som upprepas igenom hela portfolion och hur man bestämmer sig att 

presentera sina arbeten. Det är upp till var och en att definiera och känneteckna vilka 

styrkor och kompetenser man har och hur man kan framhäva dem i helheten av portfolion, 

och vad det är som gör att man skiljer sig från alla andra.  

Simplicitet är uppskattat i portfolion, eftersom det är lättare för användaren att förstå sig 

på helheten och hålla fokus på arbeten som presenteras. Ju mindre distraherande bilder 

och text det finns utlagt desto bättre (Couldwell 2015). På samma gång blir också själva 



   

 

33 

 

visuella utläggningen klar och tydlig. Enligt Couldwell ska portfolion även byggas upp 

av högupplösta bilder, eftersom högupplösta bilder ger ett gott intryck och tyder på att 

arbeten är professionella och väl utarbetade. Den visuella utläggningen och användarvän-

ligheten av portfolion går hand i hand, och därför ska portfolion byggas upp på ett sådant 

sätt där utläggningen stöder användarvänligheten (Couldwell 2015).  

Här är en lista på några saker man kan tänka på då man bygger upp den visuella utlägg-

ningen av portfolion:  

o Definiera ditt personliga varumärke, och håll dig till det 

o Portfolion ska vara enkel, ren och rakt på sak 

o Använd liknande visuella element igenom hela portfolion 

o Presentera bara de arbeten du tycker är bäst 

o Använd högupplösta bilder  

4.1.3 Användarvänlighet och navigering  

Ingen tycker om att kämpa med en dålig nätsida som är svår att navigera, och där det är 

svårt att hitta den information man behöver. Samma sak gäller då det kommer till portfo-

lion. När man bygger upp sin designportfolio är det viktigt att tänka på hur lätt det är att 

navigera igenom arbeten, och att den som tittar igenom portfolion enkelt kan hitta vad de 

söker efter. Rekryteraren har ofta en hel del portfolion att gå igenom på en kort tid, och 

det lämnar en kort lucka att imponera på dem. När det kommer till portfolion handlar det 

om kvalitet över kvantitet. En portfolio ska innehålla bara de senaste projekten man ar-

betat med, eller de arbeten man anser är bäst. (Couldwell 2015). Enligt Couldwell brukar 

den som rekryterar gå igenom max 3 stycken arbeten, och därför rekommenderas det att 

inkludera bara de projekt som bäst representerar ens kompetenser. När man har sina pro-

jekt utvalda ska man se till att de är lätt att navigera från det ena projektet till det andra.   

Under intervjuerna diskuterades användarvänligheten i portfolion. Alla intervjupersoner 

hade bemött en situation där de inte hade tillgång till en portfolio, vissa låg bakom låsta 

dörrar medan andra krävde ett användarkonto som rekryteraren inte hade. Användarvän-

lig betyder att någonting, oftast en nätsida eller applikation, är lätt att använda, även för 

ovana användare (IT-ord 2018). För att göra portfolion så användarvänlig som möjligt 
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behöver man planera både innehållet och utläggningen med användaren i centrum (Liao 

2018). När ens utgångspunkt är att någon okänd person ska förstå sig på portfolions in-

nehåll blir det lättare att förbättra både navigeringen och användarvänligheten.  Idag finns 

det flera webbsidor som erbjuder både möjligheten att skapa en professionell och använ-

darvänlig portfolio gratis på nätet. Exempel på tjänster där man kan skapa en portfolio är: 

Behance, Squarespace, Canva och Wix.  

4.1.4 Var inte rädd för konstruktiv kritik  

Det är inget ovanligt att designers undviker konstruktiv kritik. När det kommer till något 

lika personligt som ens visuella idéer och kreativitet är det lätt att stänga ut all kritik och 

återkoppling som man bemöter, för att skydda sig själv och sin stolthet. Men som i vilket 

arbete som helst, behöver vi återkoppling för att kunna förbättra oss själva och vårt arbete. 

Konstruktiv kritik ger en utmärkt chans för varje designer att växa och skapa nya idéer, 

vilket kan leda till nya utmaningar och möjligheter (Follett 2009).  

 

Kreativa yrken som t.ex. grafisk formgivare eller konceptutvecklare är yrken där person-

ligheten har betydelse, eftersom den reflekterar hur man närmar sig koncept och idéer. 

Att självreflektera och känna igen sina förmågor, svagheter, behov och mål kommer att 

hjälpa en att skapa en lämplig portfolio och förbereda en för att effektivt presentera sig 

själv och sitt arbete under en intervju (Baron 2009). Självreflektion och bedömning är en 

tung men nödvändig process designers måste eventuellt göra, för att kunna kartlägga var 

man ligger som en professionell och vad man vill åstadkomma.  

 

Ett tips då man bygger på sin portfolio är att be om återkoppling av utomstående männi-

skor som inte är bekanta med arbetet från tidigare, och som läser om projektet för första 

gången. Då man samlar konstruktiv kritik på sin portfolio och sina arbeten får man vär-

defull information som hjälper en att utvecklas vidare (Welsh 2013). Man ska också 

komma ihåg att en portfolio utvecklas hela tiden, de bästa portföljerna har också börjat 

med några få projekt. 
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4.2 LinkedIn  

LinkedIn är ett socialt nätverk som fungerar som en mötesplats mellan arbetssökande och 

företag. LinkedIn är ett kraftfullt verktyg inom arbetsfältet, och idag kan man med hjälp 

av sitt kontaktnät på Linkedin hitta nya arbeten och affärsmöjligheter betydligt snabbare 

än på andra rekryteringstjänster (Lemann 2015). LinkedIn erbjuder en möjlighet att följa 

med vilka projekt och arbeten ett företag som intresserar en håller på med på en mer 

personlig nivå, och på samma gång kan arbetssökanden hitta kontakter inom företaget för 

att få en bättre insikt i företagsverksamheten. Under våren 2021 hade Linkedin närmare 

740 miljoner användare runtom världen (Linkedin 2021) vilket gör LinkedIn till en av 

världens mest använda sociala plattformar och ett väsentligt verktyg för både arbetstagare 

och -givare att hitta varandra.  

Det är svårt att veta vilka företag lägger sin tid på att granska sina arbetssökandes profiler. 

Enligt Vapa Media är det opassande för den anställande att söka upp arbetssökandens 

LinkedIn om den inte är inkluderad i ansökan, eftersom LinkedIn är en form av social 

media, medan Dagmar är starkt av den åsikten att LinkedIn är ett måste för arbetssökan-

den då de anställer. Men å andra sidan om arbetssökandet sker via LinkedIn är det nästan 

garanterat att ens profil kommer att bli granskad. Enligt en rapport från Jobvite (2018), 

ett rekryteringsföretag lokaliserat i U.S.A, använder 77% av rekryterarna LinkedIn för att 

hitta deras kandidater, och i en annan studie i U.S.A gjord av Kelsey Mckeon på The State 

of Tech (2020) söker ca 98% av arbetsgivarna upp deras kandidater på sociala medier. 

Arbetssökanden kan alltså förvänta sig att det finns en stor chans att anställaren söker upp 

en på LinkedIn.  

 

I detta kapitel kommer jag att diskutera LinkedIns roll från en arbetssökandes perspektiv, 

och hur man med hjälp av LinkedIn kan förmedla sitt kunnande på rätt sätt för en ökad 

chans att bli anställd inom den digitala mediabranschen.  
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Figur 2. LinkedIn Statistics 2021 (Statusbrew 2021) 

4.2.1 Skapa ett eget varumärke på LinkedIn  

LinkedIn är en utmärkt plattform att introducera en själv till den professionella världen. 

Ens personliga LinkedIn profil fungerar som ansiktet till vem man är, vad man kan och 

vad man har att erbjuda. Därför är det nödvändigt att tänka på hur man vill presentera sig 

själv för omvärlden. Vad man bestämmer sig för att inkludera eller inte inkludera i sin 

profil kan vara avgörande när det är dags att nätverka med andra inom sin bransch. Med 

hjälp av den personliga LinkedIn profilen kan man förmedla åt andra vad det är man 
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söker, var ens intresse ligger och uttrycka ens professionella kunnande. Intervjuerna hade 

varierande svar gällande LinkedIn och hur viktig den är i anställningsprocessen. Dagmar 

anser att LinkedIn ligger i en central roll, medan Arilyn och Vapa Media inte anser att 

den är så viktig. Jag bestämde mig ändå för att skriva om LinkedIn och deras egenskaper, 

eftersom LinkedIn är ett viktigt verktyg när det kommer till att nätverka och hitta jobb 

inom branschen.  

 

I dag pratas det en hel del om det personliga varumärket. Ett personligt varumärke defi-

nieras som en unik kombination av ens färdigheter, erfarenheter och personlighet (Geyser 

2021). Man kan se på sitt personliga varumärke som en produkt och/eller tjänst, som man 

säljer vidare åt företag eller kunder. Det personliga varumärket går till en stor del ut på 

att marknadsföra, definiera och uttrycka de kvaliteter som gör dig till en ideal arbetstagare 

(PersonalBrand 2020). Oftast handlar det personliga varumärket inte om den man själv 

anser att man är, utan tvärtom, vad arbetsgivaren eller rekryteraren anser om en. Vårt 

personliga varumärke påverkas av vad vi förknippas med. Ute i ”riktiga” världen är det 

svårt att reglera och påverka andras åsikter om en, men på LinkedIn har man till stor del 

total kontroll över hur man blir uppfattad. Ett starkt personligt varumärke kan väcka re-

kryterarens intresse och på samma gång hjälpa en att stå ut ur mängden (PersonalBrand 

2020). 

 

För en designer, eller någon som arbetar inom den kreativa branschen är det personliga 

varumärket ingenting nytt. Alla människor har ett personligt varumärke, oavsett om man 

aktivt arbetar på det eller inte. Det kan vara svårt att känna igen sitt personliga varumärke, 

eftersom det är svårt att reflektera på hur andra personer uppfattar en själv. Nedanför 

diskuterar jag hur man med hjälp av SWOT-tekniken kan igenkänna sina styrkor och 

svagheter, som kan vidareutveckla det personliga varumärket. 

 

4.2.2 Känneteckna dina styrkor och svagheter via SWOT-analys  

SWOT-analysen är ett hjälpmedel som används för att identifiera styrkor, svagheter, möj-

ligheter och hot (Projektledning 2021). SWOT-analysen går att tillämpa på en högre nivå, 
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t.ex. inom företag och organisationer, men det är också vanligt att använda metoden på 

en personlig nivå, exempelvis då det gäller yrkesval eller karriärplanering (Bengt 2013). 

Analysen är också en utmärkt metod för att förbättra sitt personliga varumärke. SWOT-

analysen kan delas in i fyra kategorier; goda och skadliga, interna och externa. Interna 

faktorer är de faktorer som man vanligtvis kan påverka själv, medan externa faktorer är 

faktorer som påverkas av omvärlden, och som oftast inte går att kontrollera. (Abraham 

2016) Inom SWOT-analysen anses styrkor och möjligheter som goda faktorer, medan 

svagheter och hot hör till de skadliga. 

 

 

Figur 3. Förklaring på SWOT-analys  
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Styrkor 

Med styrkor avses följande: Vad man är bra på, vad gör att man står ut från resten och 

vilka frågor brukar folk komma till en för svar (Sarsby 2016). Som Vapa Media rekom-

menderade: att känneteckna två till tre saker man är bra på, som kommer att hjälpa en i 

ansökningsprocessen och fungera som försäljningsargumenten till varför de ska anställa 

en. 

 

Svagheter 

Följande steg är att ta en titt på svagheterna. Vilka är de, kan man förbättra dem och i så 

fall hur? SWOT-analysen används för att bedöma och sedan förbättra sig själv, och detta 

gäller även ens svagheter. Enligt analysen är första steget inför självförbättring att känna 

igen vad som kräver förbättring (Sarsby 2016). 

 

 

Möjligheter 

Möjligheter är externa och hjälpsamma faktorer som man oftast inte har någon kontroll 

över men som kan vara hjälpsamma. Möjligheter kan vara följande: Trender, nätverks-

möjligheter och möjlighet att framhäva sina styrkor (Sarsby 2016). LinkedIn kan anses 

vara en möjlighet.  

 

Hot 

Hot mot en själv, karriären eller personliga varumärket kan vara både interna och externa. 

Exempel på interna hot: Oförväntade förändringar i livet som kan påverka karriären, eller 

motgångar som kan förhindra framtida yrkesmöjligheter. Externa hot är ofta kopplade 

med omvärlden, t.ex. kan eventuella förändringar inom branschen anses vara ett hot? 

(Sarsby 2016). 
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4.2.3 Kompetenser, licenser, certifikat och intyg  

På LinkedIn kan arbetssökaren lista upp tidigare arbetserfarenheter och projekt. Skillna-

den mellan en traditionell cv och LinkedIn är, att en cv:n är en formell katalog och Linke-

dIn är en social medieplattform. Cv:n är oftast skriven i tredje person och cv:ns huvud-

uppgift är att helt enkelt förmedla ens färdigheter, prestationer och erfarenheter åt en ar-

betsgivare eller kund på ett professionellt sätt. LinkedIn däremot erbjuder chansen intro-

ducera en själv till den professionella världen på ett mer personligt sätt (Jewell 2020). 

LinkedIn erbjuder också möjligheten att dela certifikat, licenser och intyg, samt visa hur-

dana kompetenser man har inom något ämne. Både Dagmar och Arilyn rekommenderar 

att man använder sig av LinkedIns egenskaper för att framföra var ens kunnande ligger. I 

denna del av mitt arbete går jag in på LinkedIns olika egenskaper och hur man utnyttjar 

dem för att förstärka sin professionella profil.  

 

Licenser och certifikat 

På LinkedIn kan man mata in tidigare arbetserfarenhet och utbildning på sin profil. Det 

är ett sätt att visa kunskap, men det finns också ett annat sätt att förmedla sitt kunnande, 

dvs med licenser och certifikat. Idag kan man delta i kurser via nätet, och belönas med 

certifikat över att man avlagt någon kurs eller prov. Certifikat på att man tagit en Online-

kurs på nätet kan stöda t.ex. ens utbildning och vara ett bra tillägg till sitt kunnande. Enligt 

Dagmar ska personer som arbetar inom den kreativa branschen studera på egen hand för 

att kunna ta på sig olika arbetsverktyg och hålla uppsikt på vad som är aktuellt inom 

branschen. Det kan vara bra att tillägga de kurser man studerat på egen hand på LinkedIn 

för att förmedla åt sitt professionella nätverk var ens kompetenser ligger. (LinkedIn Help 

2020). 

 

Kompetenser och intyg 

Kompetenser finns på LinkedIn för att hjälpa arbetstagaren att få en uppfattning om en 

persons färdigheter och styrkor (LinkedIn Help 2020). Kompetenser är korta ord som t.ex. 

teamwork, Adobe Photoshop eller förpackningsdesign, som kort beskriver var ens kun-

nande ligger. Intyg (engelska: endorsements) är godkännande som kan ges av personer i 

ens kontaktnät, t.ex. av en kollega, chef eller studiekompis som man arbetat tillsammans 

med. Kompetenserna kan delas in i kategorier enligt vilket område de berör, t.ex. sociala 
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kompetenser eller tekniska kompetenser. Man kan lägga upp till 50 kompetenser, och det 

är ett effektivt sätt att engagera sig inom sin bransch och nätverk, och på samma gång 

bygga på sitt professionella varumärke. Kompetenserna kan också fungera som nyckelord 

då företag söker efter kandidater, exempel: en designbyrå söker en ny grafisk formgivare, 

då kan nyckelord som ”Adobe Illustrator” och ”Logo Design” hjälpa företaget att hitta 

möjliga kandidater som har inkluderat de orden i sina kompetenser.   

 

Prestationer  

Prestationer finns till för att visa upp ens expertis och prestationer inom ett visst område. 

Prestationer kan vara ett bra tillägg på en profil, eftersom man kan presentera t.ex. ett 

projekt eller berätta om en kurs man utfört. Till prestationer hör följande: publikationer, 

patent, olika projekt, kurser, heder och utmärkelser, provresultat och språkkunskaper 

(LinkedIn Hjälp 2021).  

4.2.4 LinkedIn profilens visuella utläggning och trovärdighet  

Fördelen med LinkedIn är att man kan uttrycka sitt kunnande både verbalt och visuellt. 

Enligt Dagmar ska en person som arbetar eller söker arbete inom kreativa området se till 

att LinkedIn profilen visuellt stöder det professionella varumärket. På LinkedIn har man 

fullständig kontroll över sin profil och dess synlighet, och man kan anpassa profilen så 

som man vill att andra ska uppfatta en. På LinkedIn har man möjlighet att lägga en banner, 

dvs ett omslag, ovanför sin profilbild. Bannern används ofta inom företag för att t.ex. göra 

reklam på företaget eller för att informera publiken att de rekryterar. Privatpersoner kan 

också lägga till en banner i sin profil, för att den ska bli mera personlig. För en kreativ 

person är detta en utmärkt chans att skapa en personlig profil samt visa sina visuella kun-

skaper med att skapa en självgjord banner. Omslaget rekommenderas eftersom den väcker 

besökarens intresse och kan påverka ifall de kommer ihåg ens profil eller inte (Sch-

midtchen 2017). Omslaget kan kommunicera en känsla eller ett budskap åt besökaren, 

och den kan även fungera som ett verktyg för att representera ens personliga varumärke. 

Intervjuperson 1 på Dagmar förklarar att de ibland har stött på en LinkedIn profil, där 

personen gjort reklam för sina egna designs med sin profilbild och omslag, och att de 
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uppskattar små gester som hänvisar till att personen lämnar sitt kreativa fotspår vart än 

de går.  

 

Profilbilden är ett annat sätt att påverka på den visuella utläggningen och kreativiteten av 

LinkedIn profilen. En professionell LinkedIn profilbild ökar trovärdighet, och kan på 

samma gång hjälpa en att sticka ut från mängden. Medlemmar med profilbild kan få upp 

till 21 gånger fler profilvisningar än medlemmar utan bild (LinkedIn Help 2020). I en 

studie gjord i Western Michigan University (2015) kom man fram till att trovärdigheten 

av LinkedIn profilen inte bara var fast på om profilen hade en profilbild eller inte, utan 

också i profilbildens kvalitet. En profilbild av hög kvalité kan alltså hjälpa trovärdigheten 

av ens LinkedIn profil och samtidigt fånga besökarens intresse.  

4.2.5 Nätverka på LinkedIn  

LinkedIn är kanske mest känd p.g.a. deras breda nätverk. LinkedIn har över 660 miljoner 

registrerade användare, varav 303 miljoner personer är aktiva på månadsbasis (Smperth 

2021). Att skapa ett kontaktnät på LinkedIn kan öppna nya arbetsmöjligheter både inom 

och utanför sin bransch. LinkedIn erbjuder möjligheten att skapa kontakt med personer 

samt följa individer eller företag som ligger inom ens intresseområde. Ens LinkedIn nät-

verk består av anslutningar i första, andra och tredje graden. Kontaktgraden varierar, och 

den styr hur man kan samverka med dem (LinkedIn Hjälp 2021). Intervjupersonerna på 

Dagmar påpekade hur viktigt det är att nätverka med andra på LinkedIn, eftersom de 

öppnar nya möjligheter, och på samma gång får användaren tillgång till nya arbetsmöj-

ligheter som inte skulle finnas utan nätverkande. I en studie gjord 2015 av Lou Adler 

visade sig att ca 85% av de som deltog i undersökningen hade fått sitt jobb via sitt kon-

taktnät. Enligt Adler är det klart och tydligt nätverkande förbättrar ens möjlighet till att 

hitta ett jobb, och att mängden personer som anställs till ett företag tack vare kontaktnät 

kommer att öka i framtiden.  

 

Så hur nätverkar man? Första gradens anslutningar är personer som man känner från tidi-

gare, det kan vara en vän, en tidigare kollega eller t.o.m. en lärare man haft. Nätverket 

byggs upp såsom på vilken som helst social media, med att lägga till personer man känner. 
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Det gäller också att vara aktiv på Linkedin, med att dela eller själv skriva inlägg, kom-

mentera eller reagera på andras uppdateringar och nyheter. Man kan även kommentera 

och reagera på såna företags inlägg som ligger inom ens intresseområde. På så sätt kan 

personer som arbetar inom företaget se att man är en aktiv följare och att man har intresse 

för deras verksamhet (Prasad 2020).  Andra och tredje gradens anslutningar är personer 

som hör till kontaktnätet av personer i ens egna kontaktnät. Andra och tredje gradens 

anslutningar kan vara personer som man inte känner, men som kan se t.ex. ifall man delat 

ett inlägg som en gemensam kontaktperson har reagerat till. Det sista tipset är att inte vara 

rädd för att be om hjälp. Med att t.ex. dela ett inlägg där man förklarar sin situation och 

hurdana jobb man letar kan man nå just rätt person som kan hjälpa en. Kontaktnätet finns 

där för att hjälpa till och stödja en då man behöver hjälp med arbetssökning. 
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5 DISKUSSION 

Före jag utförde mina intervjuer hade jag ganska så lite kunskap och erfarenhet av pro-

cessen av anställning inom den digitala mediebranschen. Jag var också osäker på om jag 

skulle få tillräckligt med material, då jag bara intervjuade tre medieföretag för mitt arbete. 

Det visade sig ändå att intervjuerna gav en bra insikt i deras anställningsprocess, och med 

hjälp av deras svar kunde jag vidareutveckla tankarna kring de ämnen som diskuterades.  

 

För att besvara på den första forskningsfrågan, Vad ser digitala medieföretag på då de 

anställer personer för kreativa roller?, visade intervjuerna att portfolion ligger i en väl-

digt central roll då de anställer personer till kreativa roller. Portfolion ska byggas upp på 

ett sätt där anställaren har lätt tillgång till materialet. Portfolions innehåll har en stor be-

tydelse för anställaren. Inte bara ska det finnas med bilder och exempel på projektets 

process och slutresultat, man ska också dokumentera den kreativa tankeprocessen och de 

olika skeden ingått i projektet. Portfolion ska alltså vara en sammanfattning av tidigare 

projekt och hur de utförts. LinkedIn och cv:ns roll diskuterades, och det visade sig att 

företagen värderar LinkedIn och cv:n på olika sätt. Enligt Dagmar är LinkedIn ett måste, 

medan Vapa Media och Arilyn inte nödvändigtvis tittar på LinkedIn profilen. Jag valde 

ändå att gå djupare in på LinkedIn och dess egenskaper eftersom LinkedIn är ett bra verk-

tyg för unga designers skapa ett nätverk och för att få foten i branschen. Under intervju-

erna diskuterades också utbildning och vitsord, och om de har någon betydelse när det 

kommer till anställningsprocessen. Det visade sig att Vapa Media och Arilyn föredrar en 

utförd examen, men att vilken utbildning eller hurdana vitsord personen har fått har inte 

har så stor betydelse, speciellt man har mera arbetserfarenhet. Å andra sidan tyckte Arilyn 

att vilken examen personen har utfört spelar en roll. Då de anställer personer, speciellt 

praktikanter, ligger det i deras intresse hurdana kurser personen har gått. Den slutliga 

diskussionspunkten med intervjupersonerna på Dagmar, Arilyn och Vapa Media är att de 

huvudsakligen, oavsett vilken utbildning, arbetserfarenhet eller hurdan cv eller LinkedIn 

profil man har söker företagen personer som är drivna och nyfikna på världen av design. 

De uppskattar personer som har kännetecknat sina styrkor och kan använda dem som 

försäljningsargument. En bra portfolio, cv/LinkedIn samt en utförd examen är bra att ha 
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och de kan ta en långt, men en motiverad och driven person som är färdig att utveckla sig 

själv och sina kunskaper har stora chanser att bli anställd.  

 

Den andra forskningsfrågan Hur kan man förbereda sig för anställningsprocessen? be-

handlades med olika elektroniska källor, böcker och artiklar. Det visade sig att en portfo-

lio som visuellt, tekniskt och innehållsmässigt sätt är välgjord, kommer arbetssökanden 

att göra ett gott intryck på anställaren. Portfolion ska byggas upp så att användaren är i 

centrum, och huvudsakligen innehålla de bästa arbeten. Idag sker flera anställningar via 

LinkedIn, och en välgjord och omfattande LinkedIn profil kan vara ett kraftigt verktyg, 

och med hjälp av LinkedIns olika egenskaper kan man framhäva sina kompetenser och 

styrkor, samt skapa ett professionellt nätverk som kan öppna nya arbetsmöjligheter inom 

sin bransch. Praktik- eller arbetssökanden kan förbereda sig för anställningsprocessen ge-

nom att kartlägga vilka ens styrkor och svagheter är, och framhäva de kompetenser man 

har i ens cv eller LinkedIn profil. Självreflektion och konstruktiv kritik är en viktig del av 

en designers utveckling, och med hjälp av dem kan man få en bättre uppfattning om i 

vilka områden man ännu behöver utveckla sig. 

5.1 Fortsatt forskning 

Ämnet skulle kunna forskas vidare med hjälp av att intervjua flera kreativa företag som 

kan ge en bredare tolkning och olika synpunkter på hur deras anställningsprocess ser ut 

och hur de går till väga då de ska fylla en kreativ arbetsroll. Arbetet behandlar företags-

specifika anställningsprocesser och därmed skulle det vara bra att få så många intervjuer 

som möjligt. Man kunde även forska vidare med hjälp av intervjuer med personer som 

redan arbetar inom den kreativa branschen och som har gått igenom anställningsproces-

sen tidigare. På det viset skulle arbetet också inkludera erfarenhet från mottagarsidan, och 

det skulle möjligtvis kunna öppna upp ämnet på en bredare skala då man får nytt perspek-

tiv på anställningsprocessen. 
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5.2 Förväntningar och överraskningar av slutresultatet 

Innan intervjuerna hade jag en hel del förväntningar och antagande över hurdana svar 

intervjupersonerna skulle ge åt mig. Jag förväntade mig att utbildningen och portfolion 

skulle ligga i en central roll i deras anställningsprocess, och att företagen skulle lägga 

mera tyngd på arbetserfarenhet. Det visade sig ändå att utbildningen och tidigare arbets-

erfarenhet inte var en så viktig faktor, och att de istället föredrar en person som är driven, 

motiverad och vet var sina styrkor ligger. Att portfolion är i en så central roll i anställ-

ningsprocessen var ingen överraskning för mig, men det som jag inte hade förväntat mig 

var hur viktigt projektbeskrivningen i portfolion är enligt intervjupersonerna. Jag hade 

förväntat mig att företagen huvudsakligen vill se slutresultatet av ett projekt, eftersom 

resultatet huvudsakligen visar personens kunskaper och kreativitet, men efter intervjuerna 

med Vapa Media, Arilyn och Dagmar förstod jag att slutresultatet bara är en liten del av 

projektet. Överraskningarna var mest positiva, och jag är glad och höra att de intervjuade 

företagen uppskattar en ung driven person som är villig att lära sig, även om man inte 

ännu har en massa arbetserfarenhet eller magisterutbildning inom branschen.  

5.3 Coronapandemins effekt på anställning och rekrytering  

Anställningsprocessen förändras hela tiden oavsett vilken bransch det handlar om. För-

ändring är oundvikligt då världen digitaliseras, men under de senaste två åren har vi sett 

en enorm förändring inom digitaliseringen som påverkat både anställnings- och rekryte-

ringsprocessen. Coronapandemin har tvingat företag och deras anställda att arbeta på di-

stans, och därmed har också rekryteringen tvingats anpassa sig till möjligheten att hållas 

på distans. Enligt Forbes har en ny epok för distansarbete och rekrytering påbörjats p.g.a. 

Coronapandemin och situationen förväntas inte gå tillbaka på en tid – om någonsin (Perna 

2021). Coronapandemin har bevisat att distansarbete är möjligt i nästan de flesta 

branscherna, vilket även har öppnat nya dörrar för både företag och arbetssökande att 

hitta potentiella arbetstagare respektive arbetsplatser runtom i världen. Enligt Forbes har 

plattformar som t.ex. LinkedIn spelat en stor roll under pandemin för anställning samt 

rekrytering. Fler företag behöver nödvändigtvis inte leta efter passande kandidater 
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georafiskt, och med nätverk som LinkedIn kan de nå en mycket bredare publik av kandi-

dater (LinkedIn 2021). 

 

Hur pandemin har påverkat medieföretagens rekryterings- och anställningsprocess blev 

inte ett diskussionsämne under intervjuerna.  
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6 AVSLUTNING 

Den grundläggande målsättningen med denna studie var att få en inblick i hur en anställ-

ning och rekrytering kan gå till inom digitala mediebranschen, och med hjälp av resultatet 

delvis förbereda medianomer som söker praktik eller som träder in i arbetslivet. Intervju-

erna med Vapa Media, Arilyn och Dagmar gav en liten inblick i hur just de företagen går 

till väga då de anställer personer för kreativa roller och vad de söker efter i sina kandida-

ter. Intervjuerna visade att portfolion ligger i en central roll då de anställer, och utan en 

portfolio kommer man inte så hemskt långt i anställningsprocessen. Intervjuerna gav va-

rierande svar på cv:ns och LinkedIns roll i anställningsprocessen, ett företag föredrag cv:n 

över LinkedIn, medan ett annat säger att LinkedIn är ett måste då de rekryterar. En ge-

mensam faktor som alla företagen kom överens om är att den arbetssökandens motivation 

och driv att lära och utvecklas, samt ens förmåga att tänka kreativt är viktigt och tas i 

beaktande då de anställer. 

6.1 Personlig erfarenhet efter intervjuerna 

Under våren då intervjuerna utfördes var jag mitt i processen av praktiksökande. Innan 

intervjuerna utfördes hade jag sökt praktik till ett par digitala medieföretag, men ansök-

ningarna ledde ingenvart. Flera “tack men nej tack” svar gjorde mig omotiverad och fru-

strerad, och det kändes som att jag aldrig skulle hitta en praktikplats. Dessutom hade ko-

ronapandemin påverkat praktiksituationen i Helsingfors, flera företag valde att inte an-

ställa praktikanter för att det inte fanns någon som kunde handleda dem.  Efter mina in-

tervjuer med Vapa Media, Arilyn och Dagmar hade jag samlat ihop en hel del nyttig 

information, och jag tog de tips som intervjuerna gav till personlig användning. Jag upp-

daterade min portfolio, skrev om innehållet enligt hur företagen önskade sig att innehållet 

skulle presenteras och skalade av mina arbeten så att min portfolio bara innehöll de pro-

jekt som visade bäst mina kunskaper. Jag skapade ett LinkedIn konto och uppdaterade 

den så, att mina kompetenser, förmågor och intyg fanns inkluderade i min profil. Jag 

började aktivt följa företag som intresserade mig på LinkedIn för att få en inblick i vad 

de höll på med för stunden, och skapade ett kontaktnät. Jag uppdaterade också min cv, 

där jag inkluderade vissa kurser jag gått under min studietid, och öppnade upp om vad 
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jag lärt mig under kurserna. Inom en vecka efter dessa uppdateringar hade jag redan en 

intervju till ett företag som sedan erbjöd en praktikplats åt mig. Jag har aktivt uppdaterat 

min LinkedIn profil och portfolio sedan dess, och ett företag har kontaktat mig under 

sommaren angående en UX design position. När jag frågade dem hur de hittat min Linke-

dIn profil svarade de att jag hade rätt sökord, och att min profil hade inkluderat rätt kom-

petenser de sökte efter i deras kandidater. Enligt min egen erfarenhet har intervjuerna 

hjälpt mig att få en bättre uppfattning över vad företag söker och vill veta då de anställer 

personer inom kreativa branschen, och jag har kunnat utnyttja den information jag samlat 

för de ändamålen. 
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