
Portfolio | Oskar Hjelm



WsP roadMaP | Grafiskt manér, illustrationer 
och visualiseringar av statistik för artikel
serien om ”Digitaliserat samhällsbyggande” 
från WSP Roadmap.
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58 % tror att vartannat  
av dagens jobb  
har automatiserats  
inom 20 år.
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47%
47 procent tror att digitaliseringen 
innebär ett hårt slag, främst mot 
låglönejobb.

31%
31 procent tror att digitaliseringen 
innebär ett hårdare slag mot  
kvinnodominerade yrken jämfört 
med mansdominerade.
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I FRAMTIDENS  
SAMHÄLLE  
ÄR INFRA
STRUKTUREN 
3DPRINTAD.

”Fortfarande är de flesta 3D-printers små. Men spännande saker  
börjar hända på flera ställen runt om i världen. Bland annat i Holland  
pågår mycket forskning och utveckling av nya 3D- printers som 
kommer att kunna påverka samhällsbyggnads  branschen. På 
TU/e, Tekniska universitetet i Eindhoven, utvecklar man nu en 
prototyp som skriver ut i betong. Tanken är att man tar 3D- 

ritningar och skriver ut stora betongelement på plats, som sedan 
monteras som gigantiska pussel bitar. Inget spill, inga onödiga 
transporter och en radikalt ökad effektivisering av byggandet. 
Och det är inga små bitar, redan denna generationens skrivare 
klarar att skriva ut objekt som är upp till elva meter långa, fem 
meter breda och fyra meter höga. Och det är bara början.”

i framtidens samhälle är infrastrukturen  3d-printad | jonas edenvik
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”Ser man längre fram i tiden kan digitaliseringen leda  
till omfattande infrastruktureffektiviseringar exempelvis  
i och med att bilar kan bilda ’fordonståg’ som utnyttjar 
vägytan effektivare, och automatiserade taxiflottor som 
kan göra parkeringsytor överflödiga. Transporter av 
varor kan göras av drönare och därmed sparar man in 
på lastbilstrafiken. Och förarlösa bussar kan potentiellt 
leda till billigare kollektivtrafik eftersom förarnas lön står 
för halva kostnaden.”

digitaliseringen bäddar för effektivare  
infrastruktur | björn hugosson

inom 5 år

om 10 år

om 20 år

om 50 år

om 100 år

aldrig
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Digitaliserat Samhällsbyggande är namnet på en serie digitala artiklar publicerade i WSP Roadmap  
– Den nordiska tankesmedjan för morgondagens samhälle och infrastruktur. All statistik är  
framtagen av SocietyLab, en undersökningstjänst från WSP Analys & Strategi.

Artiklarna finns att läsa i sin helhet på wspgroup.se/roadmap



logotyP | Logotyp för Aktivitetsbyrån AB



Vision VärMland | När affärsmagasinet  
Vision Värmland grundades stod jag för 
hela utformningen av den samt för  
layouten av de sju första numren. Jag 
bidrog också till innehållet med foton  
illustrationer och text.



FOTO | VISION VÄRMLAND

redaktionellt foto | Porträtt och  
redaktionellt foto för affärsmagasinet  
Vision Värmland





texttaVlor | Design av posters, styling och fotografering av produktbilder.



texttaVlor | Design av posters, styling och fotografering av produktbilder.



Visitkort | Deisgn av visitkort med effekt
tryck till franchisetagaren Patrik Hjelte.



PoPbandet geist | Komplett branding  
åt bandet vars musik beskrivits som ”Somrig 
garagepop”. Namnet står för glädje och livs
lust vilket också återspeglas i såväl musiken 
som i det visuella uttrycket. 

Förutom logo har jag skapat backdrop, 
merchandise och skivomslag.





https://play.spotify.com/track/5MeGcKGF35Utf4RO63g47m


#SÆRDELES
T J U G O H U N D R A E L V A

#særdeles | Ett klädprojekt som innebar att 
såväl hitta på ett namn och rita en logo som 
att designa tröjtryck och bygga en webbutik.
Jag ligger även bakom produktofoton och 
modellbilder. Projektet var ett examens
arbete utfört i grupp om två.









oskéMon go | En hemsida för att skapa  
intresse för mitt CV med hjälp av Pokémon 
GOtrenden. Hemsidan uppmärksammades 
av feber.se samt av omtalat.se.
Se hemsidan på oskemongo.com

http://feber.se/webb/art/353824/fnga_oskmon_i_oskmon_go/
http://www.expressen.se/omtalat/tech/oskar-25-soker-jobb-med-hemmabyggd-pokemon-go/
http://oskemongo.com



