
KARIN
HISELIUS  
GRAFISK FORMGIVARE / UI DESIGNER

Telefon: +46 733 16 08 14
Mail: karin.hiselius@gmail.com
Portfolio: karinhiselius.com
LinkedIn: linkedin.com/in/karinhiselius

PROGRAMKUNSKAP

Photoshop

InDesign

Illustrator

Premiere

XD

Wix

PowerPoint

PROJEKT (några utvalda)

Uppdrag:  
Ta fram en webbportal samt mobil app för SvenskHockey.TV

Uppdragsbeskrivning: 
Tillgängligöra Svenskhockey via livesändningar på webben genom att 
ta fram en portal för detta. 

Roll: UI/UX Designer designer

Uppdrag:
Utveckla produktions applikation för Scandic Hotels konferensrum. 

Uppdragsbeskrivning:
Ta fram en applikation (BroadcastRoom) för en touchskärm konsoll i 
konferensrum för att kunna starta en helautomatisk produktion av 
ett möte eller en konferens. 

Roll: Art Director/UI designer

Uppdrag: 
Administationsgränssnitt för liveproduktioner

Uppdragsbeskrivning: 
Utveckla administrationsgränssnitt för uppladdning av liveevent, 
arkivering av event samt administration av abonnemang och konton.

Roll: UI/UX designer

Uppdrag: 
Grafisk profil och hemsida för LiveArena

Uppdragsbeskrivning: 
Ta fran grafisk identitey och hemsida för LiveArena

Roll: Art Director, UI designer

Uppdrag:  
Microsoft Xbox applikation för Leksand IF:s webbTV tjänst 

Uppdragsbeskrivning:
Att utifrån vår egen live och on-demand tjänst tillsammans med 
utveckare från Microsoft bygga en app för LIF TV på Xbox. 

Roll: UI designer

UTBILDNING
Mellan åren 1993-1999
Forsbergs skola - grafisk bild och form 
Nyckelviksskolan - skulptur och textil form 
Beckmans - reklam   
Folkuniversitetet - Teater/filmscenografi 
Konstskolan i Stockholm

KOMPETENSOMRÅDEN
Grafisk formgivare
UI/UX designer

ANSTÄLLNINGAR
LiveArena AB - AD, UX/UI Designer  06-20 
Svensk Golf - Grafisk formgivare   05-06 
Real Life AB - UI Designer   01-05
Moving Pictures - Illustratör, UI designer  99-01

ERFARENHET
Jag har arbetat som grafisk formgivare/UI designer i 
över 20 år.
I 14 år jobbade jag som Art Director och UI/UX 
designer på LiveArena. Företaget erbjöd helautoma-
tiska produktionslösningar för live-sändningar på 
webben med fokus på event och sport. 
Som Art Director ansvarade för framställning och 
formgivning av presentationsmaterial, ett stort antal 
UX/UI-arbete till diverse applikatioiner och komplexa 
webbsystem.
 Jag har haft mycket varierade arbetsuppgifter och 
därmed skaffat mig en bred kunskap och mycket 
erfarenhet.
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