
96 5|2015

intervju stefan sagmeister

fritidsledaren 

Vart sjunde år stänger han kontoret och går på semester.  
Den grafiska formgivaren Stefan Sagmeister gör inte som alla andra.  

Salka Hallström Bornold delar soffa med rockstjärnornas 
favoritdesigner på en terrass i Amsterdam.

Text :  Salk a HallSTröm Bornold

M
an känner igen ett Sagmeister-verk på 
den psykedeliska humorn: typografin 
kan lika gärna bestå av halvätna bana-
ner som rökmoln eller snurrande kugg-
hjul på en stortavla. Stefan Sagmeister 
är österrikaren som kom till New York 
från designakademin i Wien, jobbade 

hos designlegenden Tibor Kalman och senare skapade pris belönta 
skivomslag för artister som David Byrne och Brian Eno. Han har 
berättat att han fastnade för design när han var 15, påtänd och 
stirrade på ett skivomslag för länge. Säkert hade han kunnat 
fortsätta på det psykedeliska musikspåret till pensionen.

I stället har Sagmeister, delvis inspirerad av den maltesiska 
filosofen Edward De Bono och hans idéer om att bryta invanda 
tankemönster, förkovrat sig i andra konster. I dag reser han runt 
och talar om konsten att vara Sagmeister, den framgångsrika 
designern som en gång vart sjunde år stänger byrån och tar ett 
sabbatsår. Det kan resultera i allt från märkliga möbler till filmer 
och utställningar. 

Utställningen The Happy Show, just nu på världsturné, är en 
pendang till The Happy Film – ett filmprojekt om formgivarens 
egen jakt på lycka. Vi träffas på en solig terrass i Amsterdam, 
under konferensen What Design Can Do. Han vecklar ihop sin 
tvåmeterskropp bredvid mig, i en alldeles för liten soffa.

– Jag var aldrig ute efter att hitta en partner, men Jessica är 
extremt begåvad. Hon har ett otroligt förstånd, inte bara om 
design utan om världen, och en djup kunskap om vad som fung-
erar och inte, säger han.

Vi pratar om den andra halvan av Sagmeister & Walsh, den 
unga formgivaren Jessica Walsh som Sagmeister tog in som part-
ner för tre år sedan. För tillfället har Walsh en framgångsrik 
 sidokarriär med ett eget bok- och filmprojekt: 40 Days of Dating, 
om hennes försök att hitta kärleken.

– Jessica står i centrum för det projektet men filmen är också 
en förlängning av något som studion hållit på med länge. Filmens 
hela inriktning är att använda grafisk form som språk för uttryck 
som är okommersiella. Det är inte så att jag eller Jessica har något 
emot det kommersiella. Mina föräldrar var ju försäljare! Det är 
bara synd att många av oss som lärt oss behärska design som språk 
endast talar det i rent kommersiellt syfte. Vi skulle ju inte lära 
oss franska för att sedan enbart tala säljfraser. 

Walsh föreläste om er verksamhet i våras, på designmarch i reykjavik. det 
lät som om ni leker mycket bakom kulisserna. Är det så lekfullt på riktigt?

– Inte allt som ser lekfullt ut kommer av en lekfull process. I 
The Happy Film finns en ansenlig mängd delar som var lika  roliga 
att göra som de ser ut. Andra var stora källor till olycka och 
missnöje. 

Stefan Sagmeister och Jessica Walsh är duon 
bakom New York-byrån Sagmeister & Walsh. 
Längst ned till höger: Exempel från deras 
reklamportfolio, för indiska Frooti, internationella 
banken Standard Chartered och lyxvaruhuset 
Aizone i Mel  lanöstern. 
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Var det här med sabbatsår också ett råd från Tibor Kalman?
– Det råder ingen tvekan om att Tibor är den som haft det 

största inflytandet över mitt designtänkande. Men det är snarare 
en följd av när jag flyttade mellan Wien och New York och Hong-
kong. Då uppstod tidsluckor som jag kunde använda för att ladda 
batterierna. Jag upplevde det som viktigt. Och när jag startade 
eget fanns inte längre några sådana tidsluckor, så jag uppfann 
sabbatsåret. Första gången var jag rädd för att allt möjligt skulle 
hända, men inget av det inträffade. 

Du kommer att ta ett tredje sabbatsår snart, eller hur?
– Det kommer att ske 2016. Jessica och jag har haft utförliga 

samtal om det och hon har bestämt sig för att hålla studion öppen 
och att hon ska leda den. Hon är för ung för ett sabbatsår, hon är 
fortfarande i sin ”kom igen, nu kör vi”-fas. Vilket är helt okej  
för mig. 

Jag har förstått att ni aldrig presenterar mer än ett koncept för kunden. 
Väldigt klokt. Har du alltid jobbat på det sättet?

– Alltid. Om jag går till läkaren för att jag har ont i ryggen, då 
vill jag inte att läkaren ger mig 50 olika möjliga scenarier och ber 
mig välja ett av dem. Det finns många företag som älskar att 
komma med 50 förslag. För när du gör 50 måste inget av dem vara 
bra. Du bara bevisar för kunden hur mycket jobb du lagt ner. 
Skälet till att man gör så kan också vara att man inte fokuserar på 
kundens målgrupp utan på vad man tror att kunden vill ha. Fokus 
på målgruppen har alltid varit nummer ett för oss. 

The Happy Film är en mer personlig berättelse än utställningen, The Happy 
Show. Funkade det? Höjde du din lyckonivå?

– Absolut. Jag försökte mig på tre olika strategier: medicin, 
terapi och meditation. Alla funkade. Men den strategi som hade 
sämst resultat var meditation. 

På den här konferensen har det talats om att designer bör ägna sig mer åt 
samhällsnytta, som en pliktskyldighet. Du håller väl inte med om det?

– Jag känner att det hjälper mig som människa att engagera 
mig i mina egna relationer, i det arbete jag gör och samtidigt 
också ägna mig åt något som har ett högre syfte. Jag skulle abso-
lut rekommendera ett engagemang utanför den personliga lilla 
sfären, även om motiven kan vara rent själviska. Jag tror att om 
man inte gör det så förlorar man en del av vad det innebär att vara 
människa och ha ett fullödigt liv. Men det gäller för vilket yrke 
som helst, inte bara designer. Jag menar att formgivare inte har 
en särskild position eller åtnjuter särskilda privilegier som gör att 
man kan avkräva dem engagemang i sociala problem, inte mer än 
vilken gatsopare eller politiker som helst.

Varför inte?
– Varför?

Jag tror argumentet är att just formgivare besitter en kompetens som är till 
mycket nytta i sociala projekt. 

– Ja, fast det gäller ju för politiker också. 

Att hålla storleken nere på studion är också en genomtänkt strategi, eller hur?
– När jag först startade eget var det här med att inte växa det 

svåraste att komma underfund med. Det var ett råd jag fick av 
Tibor (Kalman), och jag tog det på största allvar. För det första 
ger det oss möjligheten att verkligen arbeta eftersom vi inte är 
chefer. Nummer två, det är ett enkelt sätt att hålla kvaliteten på 
den nivå vi vill ha den. Det finns nästan inget behov av möten 
vilket är fantastiskt. Och eftersom det inte finns någon byrå-
krati så finns inte heller något större utrymme för missförstånd. 
Nästan allt vi påbörjar blir gjort. Jag brukade jobba för ett stort 
företag med 10 000-talet anställda. Endast 5 procent av det vi 
gjorde kom i produktion. Resten slängdes bort. Om 95 procent 
av det du gör kasseras måste du nästan vara omänsklig för att inte 
bli förkrossad. Men det är verkligheten för många i branschen. 
Det spelar ingen roll om byrån finns i Timbuktu, Kina eller  Sverige 
– det är på såna ställen du blir bitter.

Varför är det så viktigt att vårda sin arbetslust?
– Jag lunchade med (den grafiske designern) Milton Glaser för 

två år sedan. Han har förmodligen haft en längre designkarriär 
än någon annan levande människa. Han gjorde bra grejor när han 
var 20 och nu är han 86. Inte många kan säga att de har en 60-årig 
portfolio med relevanta jobb. Milton säger att det han känner sig 
mest stolt över är att han fortfarande är intresserad. Det tror jag 
skiljer honom från många andra. Jag menar att min strategi att 
ta sabbatsår vart sjunde år förmodligen är det mest effektiva jag 
kan göra för att uppleva mitt jobb som ett kall snarare än ett 
 arbete. Jag kan inte säga att jag vaknar varje dag och känner att 
jag inte kan bärga mig inför dagens arbete. Men det händer.

Kampanjer för Frooti och Standard Chartered.
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