
Linus Josephson
UI/UX designer baserad i Stockholm med över 15+ års 
erfarenhet av att skapa, formge och utveckla digitala 
tjänster och upplevelser.

Funnel är en SaaS-lösning som hjälper marknadsföringsteam att ta kontroll. 
Mitt fokus som huvudansvarig för webbplatsen var att formge och utveckla 
ny funktionalitet, samt ett kontinuerligt arbete med underhåll. Var även 
delaktig i att formge material för marknadsföring, evenemang, merchandise 
samt olika kampanjer.

Crescando hjälper företag att växa med ett fokus på B2B-marknadsföring: 
marknadsstrategier, content, inbound marketing och digital aktivering. Som 
frilansade art director har jag hjälpt Crescando att formge artiklar, guider, 
kampanjer samt illustrationer.

Telia ACE är en kontaktcenterlösning för sömlösa kundmöten och smarta 
konversationer. Mitt fokus som huvuddesigner för Telia ACE var att forma 
ett tydligt designsystem tillsammans med ett professionellt formspråk. 
Utvecklade tjänsten genom att skissa, utforska och testa ny funktionalitet 
samt skapa klickbara prototyper.

Som huvuddesigner för Telia ACE var jag även delaktig i formgivningen 
av marknadsföringsmaterial. Ritade logotyper för flera olika evenemang, 
layoutade whitepapers och produktblad samt skapade illustrationer.

Nordkap erbjuder moderna, enkla och användarvänliga SaaS-lösningar 
inom Treasury Management för fastighetsbolag och Upphandling av lån 
till bostadsrättsföreningar. Jag formgjorde och vidareutvecklade både 
existerande och nya digitala tjänster i deras produktkatalog. Var även 
delaktig i att formge produktblad, rapporter, presentationer samt digitalt 
annonsmaterial.

Burgerdudes är Sveriges största webbplats för burgare. Projektet startade 
som ett fritidsprojekt, och har på senare år evolverats till en gedigen 
företagsverksamhet som hjälper aktörer i restaurangbranschen. Har utvecklat 
och formgivit hela webbplatsen som är baserad på CMS-verktyget Wordpress. 
Har även ritat logotypen samt skapat grunden för hela varumärkets branding.
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Funnel är en SaaS-lösning som hjälper marknadsföringsteam världen över att 
ta kontroll. De anses idag vara en av Europas hetaste startups inom SAAS/
B2B. Jag blev anställd som den allra första designern i teamet. Mitt ansvar var 
att utveckla tjänstens visuella tonalitet och utformning.

One Day Interact är en kreativ digital byrå. Jag var delaktig och ansvarig
designer i flera olika typer av projekt tillsammans med kunder som ICA, If, LO, 
Schibstedt, SLL, Strålsäkerhetsmyndigheten, Systembolaget och Telia.

Projectplace, numera Planview Projectplace, är en webbaserad tjänst för 
projektsamarbete. Ingick i ett designteam som arbetade med att formge och 
utveckla framtidens verktyg för projektsamarbete. Var designansvarig för det 
nya planeringsverktyget Planner.

Mogul, numera Decerno, är en byrå med fokus på skräddarsydda digitala 
lösningar. Assisterade alla Art Directors i deras olika projekt, och fick arbeta 
med kunder som Skandiabanken, Svensk Byggtjänst, Armémuseet och Delfi.

Jag frilansade som designer och frontendutvecklare under min studietid för 
olika byråer, inklusive SuperHype (numera Wolfgang Design) och Projector. 
Jag var delaktig i att lansera flera projekt för kunder som Ben & Jerry’s, 
Aftonbladet och Scandic Hotels.

Jag har arbetat med design och formgivning sedan 
2005 och under den tiden har min nyfikenhet lett 
mig till en bred kompetensprofil som inkluderar 
intresse för webbutveckling. 

Genom åren har jag jobbat tillsammans med flera 
framstående byråer, globala företag och startups 
där arbetsuppgifterna har varit allt ifrån att 
formge kampanjer till att bygga upp komplexa 
designsystem och webbtjänster.
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