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Portfolio  
Design
Hvad gør en god portfolio 
 
Stefan Grage
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FORMÅLET

Få nye opgaver, helst regelmæssigt. Det er typisk freelancerens 
portfolio. Typisk sælger en freelancer en afgrænset/specifik 
ydelse/service.

SÆLGE EN YDELSE/SERVICE

Den jobsøgende skal sælge noget andet end freelanceren: Her 
skal typisk ikke blot sælges en afgrænset/specifik ydelse/service, 
men i højere grad et alsidigt sæt faglige og sociale kompetencer 
- et kompetencesæt!

FÅ ET JOB



3https://www.ths.nu/artwork/ - én ydelse/serviceTHOMAS SHOSTOCK

https://www.ths.nu/artwork/


4http://www.vaxliu.com/work/newsdigest/- et kompetencesætVax Liu

http://www.vaxliu.com/work/newsdigest/
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DET MED AT SÆLGE 
ET KOMPETENCESÆT 
ER DET 
INTERESSANTE FOR 
JER - I SKAL HA’ ET 
JOB!
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Arbejdsproces
Vis at du arbejder struktureret, at 

du kan løse   de opgaver, du 
bliver kastet ud i

Personlighed
Få din personlighed frem - er den 
et godt match med den 
virksomhed, du søger ind i?

Faglige kompetencer
Vis hvad du kan - hvilke opgaver kan du løse?

DIN PROFESSIONELLE PROFIL

Erfaring
De faglige kompetencer du har - vis hvor meget du har 

arbejdet med dem, for at bevise at du er god 
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LAD OS SE PÅ LIDT 
INSPIRATION TIL HVORDAN 
MAN KAN VISE 
PERSONLIGHED, 
KOMPETENCER, ERFARING 
OG ARBEJDSPROCES PÅ ET 
PORTFOLIO-SITE
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Handler om Design og Tone of Voice 
Hvem vil du være?

Vis din professionelle profil!

PERSONLIGHED



9http://heckhouse.com/ HECKHOUSE

Signalerer styrke:  
- Typografi 
- Ikoner 
- Bombastisk design (wall of text) 

Ved hjælp af meget simple 
virkemidler! 

Bethany Heckhouse - Hun er også 
en kvinde med ben i næsen!

http://heckhouse.com/


10http://basilgloo.com/BASIL GLOO

Basil Gloo - han må være kreativ. 
Og formentlig også ret sjov at 
arbejde sammen med. Og på 
samme tid dygtig. 

Hele Basils løsning er lidt svær at 
lave - men små, simple 
fragmenter af “lækkerhed” kan 
sagtens imponere. 

Eksempelvis er en animeret 
preloader i sig selv ikke så svær 
at lave…

http://basilgloo.com/


11http://ianenders.com/IAN ENDERS

Hvem er den hipster?  

Han må være effektiv: Han 
formår at lave simple løsninger - 
han spilder ikke tiden. 

http://ianenders.com/
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DEFINER ET PAR NØGLEORD 
TIL DIN PERSONLIGHED, OG 
FIND UD AF HVORDAN DU KAN 
KOMMUNIKERE DEM UD PÅ DIT 
SITE - HOLD DET TIL ET PAR 
SIMPLE VISUELLE GREB OG 
ORDSPIL!  

TRIN 1
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Hvilke kompetencer har du, som du kan “sælge” til en 
arbejdsgiver? 

Du får den type jobs, som du viser at du har 
kompetencer til at løse!

KOMPETENCER



14http://www.vitosalvatore.com/aboutme/ VITO SALVATORE

Forklar hvad du kan - det kan ikke gøres meget mere simpelt, end hvad der gøres herover: Et par 
korte tekster, der beskriver hvad en arbejdsgiver, kan forvente at du kan udføre af arbejdsopgaver 

http://www.vitosalvatore.com/aboutme/


15http://www.rleonardi.com/interactive-resume/ VITO SALVATORE

Undgå %-satser og søjler til at vise “skills”  

http://www.rleonardi.com/interactive-resume/
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DEFINER ET UDPLUK AF 
ARBEJDSOPGAVER, DU VIL 
KUNNE VARETAGE. SØRG FOR 
AT BESKRIVE DEM PÅ DIT 
SITE.

TRIN 2
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Træk på al den erfaring, der kan få dig i den retning, du 
gerne vil.

Vises gennem dit CV, og gennem de opgaver, du 
vælger at vise i din portfolio.

ERFARING



18https://www.devonstank.com/resume/  DEVON STANK

Hvis du gerne vil være “webdesigner, frontend udvikler, SoMe manager” eller …? Hvad har du af 
arbejds- og uddannelseserfaring, der kan få dig i den retning? Sørg for at få det i dit cv. 

https://www.devonstank.com/resume/


19http://theisbothmann.com/home  THEIS BOTHMANN

Udvælg projekterne i din portfolio. Vis ikke alt du har arbejdet med. Vis kun dem, der kan få dig i 
den retning, du gerne vil. Dem der viser at du har erfaring med de kompetencer, du gerne vil 
sælge dig på. (se hans insta som kontrast til hans website)

http://theisbothmann.com/home
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OBS! DU FÅR DEN TYPE 
JOBS/OPGAVER, SOM DU 
VISER AT DU HAR 
KOMPETENCER TIL AT 
LØSE! VIS DERFOR OGSÅ 
DIN ROLLE PÅ 
PROJEKTERNE
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SØRG FOR AT HAVE ET CV 
PÅ DIT SITE.
UDVÆLG PROJEKTER TIL 
DIN PORTFOLIO - HELLERE 
FÅ “RIGTIGE” END ALT I ØST 
OG VEST 
(PRAKTIKVIRKSOMHEDERNE VED GODT I ER 
STUDERENDE…)

TRIN 3
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Vis hvordan du har udført dine opgaver i stedet for blot 
slutresultatet - vis arbejdsprocessen

ARBEJDSPROCES



23http://www.vaxliu.com/work/newsdigest/- et kompetencesætVax Liu

http://www.vaxliu.com/work/newsdigest/


24https://weareadaptable.com/work/stone-group/ ADAPTABLE

https://weareadaptable.com/work/stone-group/
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UDVÆLG NOGEN “GOLD 
CASES” HVOR I VISER 
“PROBLEMET, PROCESSEN 
OG RESULTATET”

TRIN 4



26

HVIS DU IKKE HAR SÅ MEGET 
INDHOLD TIL PORTFOLIOEN, KAN DU 
GØRE SOM HTTP://URBANAPE.COM - 
HAN EKSEMPLIFICERER FINT, SE. 
F.EKS. HTTP://URBANAPE.COM/
DIGITAL.HTML 

http://URBANAPE.COM
http://urbanape.com/digital.html
http://urbanape.com/digital.html
http://urbanape.com/digital.html


27http://urbanape.com/digital.html URBANAPE

http://urbanape.com/digital.html
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HVORDAN KAN I LØSE DET 
MED AT LAVE EN 
PORTFOLIO? VI ANBEFALER 
ADOBE PORTFOLIO:-)
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OA D B E
RP O T F IO L O
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- Et lidt lukket system
Adobe Portfolio er godt til en portfolio - 
men ikke til f.eks. en blog eller en 
webshop. Så der er en række projekter det 
ikke er godt til.

+ Nemmeste platform
Adobe Portfolio er super nemt at bruge. 
Der er et par få ting, man skal være 
opmærksom på. Dem ser vi på her - ellers 
er resten “tilføjelse af content.” Godt til 
denne opgave:0)

+ Mange tilpasningsmuligheder
Der er kun 15 templates at vælge imellem - 
men de kan i høj grad ses som startpunkter 
for et eget/tilpasset design. Meget kan 
tilpasses - også f.eks. URL’en til din 
portfolio.

+’ER OG -‘ER

VED

ADOBE

PORTFOLIO
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SE OGSÅ…

CUSTOM URL

TILFØJ INDHOLD

OPBYG SITEMAP

INDSTILLINGER

STARTUP & VALG AF TEMA

ADOBE PORTFOLIO
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STARTUP & VALG AF TEMA
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STARTUP
Adobe Portfolio er en online service - tilgå den via Create Cloud 
panelet eller via https://portfolio.adobe.com 

Du skal bruge din adobe konto for at logge ind

Der er en quick guide/3-trins intro til at få en portfolio online. 
Gennemløb evt. den.

Som det første skal du vælge om du vil lave en single pager eller 
en multi pager….

Multi eller single pager?

https://portfolio.adobe.com
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VALG AF TEMA
Valg af tema er ret vigtigt i Adobe Portfolio. Der er 12 multi page 
temaer at vælge imellem, og 3 single pagere - til gengæld kan de 
tilpasses en del. 

Det betyder at man meget vel kan ende med at have lavet en 
række tilpasninger/designvalg, der ikke kommer med, hvis man 
skifter tema. 

Så temaet skal mere ses som udgangspunktet for det design 
man vil lave, end et specifikt design man vælger til sit site.

Derfor er det også meget rart at man kun starter med 15 temaer 
- det giver lidt færre valgmuligheder:0)

15 TEMAER AT VÆLGE MELLEM



35

INDSTILLINGER
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INDSTILLINGER
Fra tandhjulet i venstrebaren, kan vælge menuen for grundlæggende 
indstillinger for hele sitet.

Der er en række interessante ting at tilpasse her:
Startside -> Definer hvilken side er “home” (side skal oprettes først)
Analyser -> Tilføj Google Analytics kode
Domænenavn -> Tilføj eget domæne (ser vi på senere)
Meta tekster
Favicons
Cookiebanner
…

Start med at få basis-indstillinger på plads først (bort set fra startside 
og domænenavn)

SITETS GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER
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OPBYG SITEMAP
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OPBYG SITEMAP
Første skridt er at oprette de sider, dit site skal bestå af. Det kunne 
typisk være: Forside, Portfolio, Om og Kontakt (el. lign).

For at administrere sider, tryk på ikonet i venstrebaren:  

Tryk på det store, blå + for at oprette nye sider. Du kan vælge mellem 
sider (til statiske sider såsom “forside, om, kontakt” mv. og galleri for at 
oprette en portfolio side.

Et projekt i en portfolio kan oprettes som en “side,” og der kommer så 
en pop-up, hvor man kan vælge sin “portfolio” side som “mål.” 

Først når siderne er oprettet og publiceret, kan du vælge en speciel 
side som “forside” via indstillinger panelet

SITETS STRUKTUR/SIDER
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TILFØJ INDHOLD
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TILFØJ INDHOLD
Når først du har oprettet dine sider, kan du tilføje indhold til dem ved 
først at navigere hen til den side, du vil redigere.

Eksisterende indhold på siden kan redigeres ved at trykke på 
blyantikonerne, og nyt indhold kan tilføjes ved at trykke på +’et mellem 
indholdselementerne.

INDHOLDET PÅ DE ENKELTE SIDER
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TILFØJ INDHOLD
Visse redigering kan også tilgås via det flydende panel illustreret til 
højre.

Her kan man tilføje indhold, redigere sidespecifikke oplysninger, 
oplysninger for hele sitet mm.

Når du er færdig med at redigere, skal du trykke “opdater live 
websted”

GENERELLE REDIGERINGER
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CUSTOM URL



43

CUSTOM URL
For at tilknytte dit eget domæne, skal du gå ind i “indstillinger” panelet 
og vælge “domænenavn.”

Kopier ip’erne fra beskrivelsen ovenfor (på dit eget portfolio site)

Gå ind til din webhosts DNS indstillinger, og sæt to A records. 
Proceduren for dette afhænger af din hosting service, så din webhosts 
support for hvordan man kan ændre DNS indstillinger. 

Når der er gået en rum tid (4-48 timer), kan du efterfølgende gå ind og 
indtaste dit domæne under “brugerdefineret domænenavn”

Så vil det pågældende domæne blive brugt til dit adobe portfolio site.

KNYT EGET DOMÆNE TIL SITET
OBS! DET HER KAN GÅ 
GALT!!!
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SE OGSÅ…
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SE OGSÅ
Hvis du har brug for en detaljeret gennemgang, kan du se lynda.com 
kurset “Building a Portfolio with Adobe Portfolio.”

Richard Harrington har lavet kurset - han er en rigtig hyggespreder!

https://www.linkedin.com/learning/building-a-portfolio-with-adobe-
portfolio/welcome?u=36836804 

LYNDA.COM

http://lynda.com
https://www.linkedin.com/learning/building-a-portfolio-with-adobe-portfolio/welcome?u=36836804
https://www.linkedin.com/learning/building-a-portfolio-with-adobe-portfolio/welcome?u=36836804
http://LYNDA.COM
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?


