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|självständig|zelfstandig| 
bijvoeglijk naamwoord

op zichzelf staand, onafhankelijk, niet in dienst van een ander; 
in staat om op eigen initiatief en zonder invloed van buitenaf te  
denken of te handelen; autonoom, niet gebonden aan anderen
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Niet nog een copycat!
Globalisering. Hoe meer alles op elkaar gaat lijken, hoe meer we willen 
afwijken van wat ‘normaal’ is. Maar je van de rest onderscheiden is niet 
zo simpel. Hoe baken je je eigenheid af in een wereld waar alles lijkt te 
draaien om het aantal likes en volgers? Die vraag vormde de aanzet tot 
een kleine collectie met grootse ideeën.

SJÄLVSTÄNDIG collectie / IKEA perskit/ 2© Inter IKEA Systems B.V. 2018

PH155016

SJÄLVSTÄNDIG
kussen

19,99
/st.
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PH155008

Dit is SJÄLVSTÄNDIG.

Het is niet voor iedereen.

Het is niet bedoeld om te ‘passen’.

Het is niet ‘normaal’, en het  
is zeker niet bang om op te vallen.

Wat is het dan? 

Wat je maar wil.
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PH155026

De collectie met een eigen stem
De beperkt verkrijgbare SJÄLVSTÄNDIG collectie die in de rekken ligt vanaf 
oktober 2018 bestaat uit producten waarmee je de traditionele regels aan 
je laars lapt. De inspiratie waren de doe-het-zelftrend en het ‘hacken’ van 
standaardproducten door gebruikers die er hun eigen ding mee doen. De 
SJÄLVSTÄNDIG stukken zijn bedoeld om zich naar jouw wensen te plooien. 

“We dachten uitgebreid na over creativiteit en vroegen ons af wat 
het betekent om rebels en onafhankelijk te zijn op het gebied van 
interieurinrichting”, vertelt Maria O’Brian, Creative Leader bij IKEA. 

Die denkoefening van het designteam resulteerde in een collectie met een 
nadrukkelijke esthetiek vol felle kleuren en opvallende motieven, zoals de 
felroze metalen stoel en het zonnig gele, kegelvormige kussen. “We keken 
ook hoe we de mensen konden helpen om met onze ontwerpen te spelen, 
ze aan te passen en iets te maken met de aanzet die wij hun geven”, lacht 
Maria. Uit die ontdekkingstocht ontstonden producten zoals het modulaire 
vloerkleed en de aanpasbare poten voor meubels.



Hoe zit het nu eigenlijk? Horen kussens altijd in sofa’s en op stoelen? 
Kun je met alleen tape een heuse installatie maken? Wie zegt dat een 
vloerkleed regelmatige vormen moet hebben? De SJÄLVSTÄNDIG collectie 
spoort je aan om vragen te stellen en te durven, nieuwe dingen te 
proberen en platgetreden paden links te laten liggen. Met andere woorden: 
deze collectie is wat jij ervan maakt. 
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PH155010

PH155012

SJÄLVSTÄNDIG
vloerkussen

17,99
/st.
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PH154998

SJÄLVSTÄNDIG
kussenovertrek

4,99
/st.



Wij noemen het ‘karpet diem’ 
Door ook op het vlak van de productie grenzen te verleggen, kwam het team 
met enkele nieuwe producttypes, waaronder het modulaire vloerkleed. “Het 
is het eerste in zijn soort bij IKEA, en ik denk ook niet dat ik het al elders 
heb gezien” aldus Maria. Om iedereen nieuwe manieren te bieden om zijn 
interieur te personaliseren, zijn de vloerkleden in aparte stukken gesneden, 
waarmee je verschillende combinaties van kleuren en patronen maakt. Met de 
klittenbandsluiting kan je de stukken naar wens aan elkaar zetten en ongewone 
vormen creëren of het bij iets traditionelers houden als je dat wil.  
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PH155004

SJÄLVSTÄNDIG
vloerkleed, lage pool

119,-
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PH155003



SJÄLVSTÄNDIG is een manier om je eigenheid te tonen in je interieur. 
Het geeft je de kans om je persoonlijkheid in de kijker te zetten met 
originaliteit die je niet in de winkel koopt. Want dat is volgens mij 
waar mensen naar streven in hun leven en werk. Onze ambitie is 
doorgaans niet om iemand anders te kopiëren.

Maria O’Brian, Creative Leader bij IKEA
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PH155023
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PH155003

SJÄLVSTÄNDIG
kussenovertrek

4,99
/st.



De niet zo gewone vaas
Kan het resultaat van massaproductie toch iets persoonlijks hebben?  
Het designteam besloot op de fabrieksvloer de grenzen te verleggen 
door aan de productiearbeiders te vragen om in de SJÄLVSTÄNDIG 
vazen te knijpen. 

“Ik ben heel blij dat we een product hebben bedacht dat de 
medewerkers op de fabrieksvloer een stem geeft. Zij zijn het die  
samen met ons de producten maken, en nu kunnen ze er ook hun  
eigen stempel op drukken”, zegt IKEA designer Hanna-Kaarina Heikkilä. 
“Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat mensen deze 
producten maken, en niet machines. En ik vind het leuk om te bedenken 
dat hun persoonlijke inbreng zo over de hele wereld verspreid raakt en 
zichtbaar is”, verklapt Creative Leader Maria. 

Op elke keramieken SJÄLVSTÄNDIG vaas vind je dus een unieke  
handafdruk en een handtekening (in de vorm van één Chinees karakter).
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PH155013

SJÄLVSTÄNDIG
vaas

9,99
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PH155005

SJÄLVSTÄNDIG
kruk, binnen/buiten

34,99
/st.



Het zijn een soort bouwstenen. Je kan ze gewoon op zichzelf gebruiken, 
maar er ook allerlei gekke, abstracte ideeën mee uitwerken.

Maria O’Brian, Creative Leader bij IKEA
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PH154999

SJÄLVSTÄNDIG
stoel, binnen/buiten

59,90
/st.
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PH155002

SJÄLVSTÄNDIG
schaal

19,99
/st.
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PH155019



Dappere kleintjes
 
Je kan ze verven, anders in elkaar steken, langer maken of gewoon kort en 
simpel houden. De SJÄLVSTÄNDIG poten uit onbehandeld beuken kan je 
configureren zoals je maar wil. “De poten spreken tot de verbeelding. Het zijn 
net dappere mannetjes en vrouwtjes die anders durven zijn dan de anderen. 
En ze bieden mensen de vrijheid om thuis met het meubilair te spelen”, zegt 
IKEA designer Hanna-Kaarina.
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PH155001

SJÄLVSTÄNDIG
poot

14,99
/2 st.



#itswhatever #SJALVSTANDIG
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PH155006

PH155020

SJÄLVSTÄNDIG
dienblad

4,99
/st.
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Laat zien wie je bent met SJÄLVSTÄNDIG
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PH155007

Een modulair vloerkleed, kussens met 
knopen en afwijkende massaproductie-
vazen. Dat is een goeie samenvatting 
van de eigenzinnige SJÄLVSTÄNDIG 
collectie. De inspiratie voor  
SJÄLVSTÄNDIG waren de doe-het-zelf-
trend en het ‘hacken’ van standaardpro-
ducten: manieren om de interieurregels 
te doorbreken en je persoonlijke stijl de 
wind in de zeilen te geven. 

IKEA is voortdurend op zoek naar nieuwe 
manieren om de zaken aan te pakken, en 
de beperkt verkrijgbare SJÄLVSTÄNDIG 
collectie is geen uitzondering op die regel. 
“De opdracht luidde ongeveer als volgt: 
‘IKEA voor creatievelingen, hoe zie je dat?’”, 
vertelt kersvers Creative Leader Maria 
O’Brian. 

Doe er jouw ding mee
Maria en haar team vertrokken van de 
doe-het-zelf trend en het ‘hacken’ van 
standaardproducten, en trachtten ‘onaffe’ 
producten te bedenken die mensen zelf 

makkelijk kunnen aanpassen. “Binnen IKEA 
tonen verschillende onderzoeken aan dat 
mensen hun spullen willen personaliseren”, 
aldus Maria. Waarom? Blijkbaar heeft dat 
niet alleen te maken met het verlangen 
om onszelf van de rest te onderscheiden, 
maar ook met de hang naar een sterke 
band met de dingen waar we het meest aan 
gehecht zijn. Door dingen aan te passen 
aan onze eigen stijl en voorkeuren, creëren 
we een hechtere band met die dingen. Maar 
uiteindelijk gaat het erom duidelijker te laten 
zien wie je bent door je eigen draai te geven 
aan je spullen. 
  
Een collectie die voor zich spreekt
Het team was verbaasd en geen klein beetje 
trots dat veel van hun vroegste ideeën stand 
hebben gehouden tot aan de productie en 
het eindresultaat toe. Het zijn producten met 
een opvallende, kleurrijke look die allemaal 
een soort bouwstenen zijn, iets wat IKEA 
nog niet eerder had gedaan. 
SJÄLVSTÄNDIG staat in het teken van 
thema’s als bevrijding, rebelsheid en 

SJÄLVSTÄNDIG
kussenovertrek

4,99
/st.
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creativiteit. De naam SJÄLVSTÄNDIG, waarin 
je vast het Nederlandse ‘zelfstandig’ herkent, 
lag dan ook voor de hand.
“Het is een leuke manier om het thema te 
benadrukken door middel van de naam. 
Zelfstandigheid is een soort van vrijheid 
en staat ook voor zelfvertrouwen. Dat is 
de esthetiek die we aan de collectie wilden 
meegeven”, zegt Maria met een glimlach. 
“De kleuren, de motieven en de producten 
zelf zijn zeker niet bang om op te vallen en 
erg verschillend van wat wij gewoon zijn. 
Het is een collectie met een heel eigen 
stem”, zegt IKEA designer Hanna-Kaarina. 
De collectie telt ook een paar nieuwe 
producttypes voor IKEA, waaronder een 
modulair vloerkleed dat je met klittenband 
helemaal naar wens kan configureren, en 
aanpasbare poten waarmee je die ene kast 
of fauteuil op de gewenste hoogte zet. 
“Een ander product met opvallend aparte 
kenmerken is de vaas”, zegt Maria. 
Elke SJÄLVSTÄNDIG vaas heeft een kneep 
en een handtekening meegekregen van een 
van de productiearbeiders. Hanna-Kaarina: 
“Een groot deel van de productontwikkeling 
gebeurde op de fabrieksvloer, rechtstreeks 
met de keramiekleverancier. Dat we zo dicht 
bij de productie stonden en samenwerkten 

met de arbeiders was heel boeiend. Wat een 
fijne mensen!”

Geen ruimte voor diva’s
Nieuwe processen invoeren gaat nooit 
van een leien dakje, maar zodra iedereen 
helemaal mee is, geeft het veel voldoening. 
En met elk probleem dat je overwint leer je 
iets bij. 
“Omdat dit mijn eerste keer was als 
Creative Leader, heb ik echt oneindig veel 
bijgeleerd, en niet alleen over de productie. 
Maar het belangrijkste dat ik eruit heb 
geleerd is het besef hoe belangrijk de rol 
is van elk onderdeel van het team. Het is 
echt teamwork. Er is geen sprake van één 
briljante designer of creatief genie. Zoveel 
hangt af van samenwerking en dialoog. De 
diva uithangen kan gewoon niet. Je moet 
samenwerken of je komt nergens”, zegt 
Maria. 
De SJÄLVSTÄNDIG collectie is vanaf 
oktober dit jaar verkrijgbaar in de IKEA 
woonwarenhuizen. De enige instructie die 
Creative Leader Maria wil geven is dat je met 
de collectie moet durven spelen en je van 
je rebelse kant moet tonen: “Gek zijn mag: 
toon wie je bent.”

Maria O’Brian  
Creative Leader bij IKEA

Hanna-Kaarina Heikkilä 
IKEA designer
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Producten en productinformatie
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PE677234

SJÄLVSTÄNDIG schaal 19,99

Steengoed. 29×21 cm. H 13 cm. 
Zwart. 704.148.60

PE677237

SJÄLVSTÄNDIG schaal 19,99

Steengoed. 23×14 cm. H 22 cm. 
Zwart. 604.156.38

PE677235

SJÄLVSTÄNDIG kussen 19,99

Hoes: 100% katoen. 40×80 cm. 
Geel. 804.148.26

PE677236

SJÄLVSTÄNDIG kussenovertrek 
4,99

Het kussenovertrek heeft aan elke 
kant een ander motief, zodat je 
makkelijk de look kan veranderen.  
100% katoen. 50×50 cm. Paars. 
804.156.42

PE677230

SJÄLVSTÄNDIG kussenovertrek 
4,99

Het kussenovertrek heeft aan elke 
kant een ander motief, zodat je 
makkelijk de look kan veranderen. 
100% katoen. 50×50 cm. Geel. 
004.156.41

PE677233

SJÄLVSTÄNDIG kussenovertrek 
19,99

Het kussenovertrek heeft aan elke 
kant een ander motief, zodat je 
makkelijk de look kan veranderen.  
100% katoen.  65×195 cm. Paars. 
904.148.35

PE677242

SJÄLVSTÄNDIG vloerkussen 
17,99

Hoes: 100% katoen. 55×55 cm. 
Donkerblauw.  804.148.31

PE677243

SJÄLVSTÄNDIG vloerkussen 
17,99

Hoes: 100% katoen. 55×55 cm. 
Roze. 504.148.23

PE677240

SJÄLVSTÄNDIG lampenkap 6,99

Rijstpapier. Ø26 cm. H 45 cm. 
Roze. 904.148.40

PE677238

SJÄLVSTÄNDIG lampenkap 
12,99

Rijstpapier. Ø70 cm. Wit. 
304.148.43

PE677241

SJÄLVSTÄNDIG poot 14,99/2 st.

Massief beuken. H 7–15 cm. 
704.148.17

PE677239

SJÄLVSTÄNDIG papieren servet 
1,79/30 st.

Papier. 33×33 cm. Roze. 
404.149.51

PE677283

SJÄLVSTÄNDIG 
1-persoonsdekbedovertrekset 
19,99

100% katoen. 
150×200 cm/50×60 cm. Roze. 
804.149.87

PE677247

SJÄLVSTÄNDIG rol tape 
2,99/2 st.

Papier. B 75 mm. L 5 m. Diverse 
motieven, geel/roze. 204.149.09

PE677256

SJÄLVSTÄNDIG rol tape 
2,99/1 st.

Papier. B 75 mm. L 5 m. D. Groen/
roze. 804.149.06

PE677249

SJÄLVSTÄNDIG kamerverdeler, 
binnen/buiten 39,99

Gepoederlakt staal. 161×160 cm. 
Zwart. 304.149.23

PE677255

SJÄLVSTÄNDIG vloerkleed, lage 
pool 49,99

100% nylon. 133×195 cm. Paars. 
804.147.94

PE685986

SJÄLVSTÄNDIG vloerkleed, lage 
pool 79,90

100% polyester. 148×148 cm. 
Paars/donkerblauw. 804.147.70

PE685985

SJÄLVSTÄNDIG vloerkleed, lage 
pool 99,90

100% polyester. 148×191 cm. 
Groen/paars. 004.147.74

PE685987

SJÄLVSTÄNDIG vloerkleed, lage 
pool 119,-

100% polyester. 148×259 cm. 
Geel. 204.147.73
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Producten en productinformatie

PE677232

SJÄLVSTÄNDIG stoel, binnen/
buiten 59,90

Gepoederlakt staal. 57×59 cm. 
H 71 cm. Roze. 604.149.26

PE677250

SJÄLVSTÄNDIG kruk, binnen/
buiten 34,99

Gepoederlakt staal. 35×35 cm. 
H 42 cm. Zwart. 904.149.39

PE677257

SJÄLVSTÄNDIG kruk, binnen/
buiten 34,99

Gepoederlakt staal. 35×35 cm. 
H 42 cm. Roze. 304.149.42

PE677248

SJÄLVSTÄNDIG tafel, binnen/
buiten 39,99

Gepoederlakt staal. 51×51 cm. 
H 42 cm. Zwart. 204.149.33

PE677251

SJÄLVSTÄNDIG tafel, binnen/
buiten 39,99

Gepoederlakt staal. 51×51 cm. 
H 42 cm. Roze. 504.149.36

PE677252

SJÄLVSTÄNDIG dienblad 4,99

Hogedruklaminaat. Ø32 cm. Paars. 
604.156.57

PE677253

SJÄLVSTÄNDIG vaas 9,99

Steengoed. Ø13 cm. H 21 cm. 
Naturel. 604.178.02

PE677245

SJÄLVSTÄNDIG vaas 12,99

Steengoed. Ø11 cm. H 28 cm. 
Naturel. 004.178.24

PE677231

SJÄLVSTÄNDIG stoel, binnen/
buiten 59,90

Gepoederlakt staal. 57×59 cm. 
H 71 cm. Zwart. 404.149.27
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