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IKEA HACKED – en ny utställning på IKEA Museum i Älmhult 
 
Konst- och designföremål tillverkade av IKEA produkter? Den 28 april 2018 slår 
IKEA Museum upp dörrarna till den nya utställningen IKEA Hacked: Våra 
produkter. Dina idéer. Och vi förvandlar museet till ett forum för inspiration, 
fantasi, kreativitet och idéutbyte för alla åldrar. Utställningen består av produkter 
från IKEA som hackats av 30 artister och designers från hela världen.  
 
Att hacka, det vill säga förändra och omforma, IKEA föremål kan innebära allt från att byta 
ben på en KLIPPAN-soffa eller måla om ett LACK bord, till att skapa en detaljrik, 
skräddarsydd klänning av FRAKTA påsar. Hacking har kommit att bli något av en livsstil där 
människor formar ett känslomässigt band till något de har skapat eller byggt om på egen 
hand. 
 
”Vi på IKEA Museum är nyfikna av oss och vill utforska vad som händer omkring oss och 
varför. Fenomenet med att hacka IKEA föremål har dragit till sig stort intresse världen över 
och utövarna återfinns i alla åldersgrupper, nationaliteter och bakgrunder. Vi tycker att 
detta är väldigt intressant att fånga i en utställning där dina idéer står i centrum”, säger 
Camilla Junger, utställningschef på IKEA Museum.  
 
Över 30 konstnärer och designers från hela världen har bjudits in att presentera sina hacks 
av IKEA produkter. Flera av dem är internationellt kända men de flesta har aldrig tidigare 
presenterats för en svensk publik. Besökande artists-in-residence deltar också i 
utställningen. De utför hacks på plats på museet, visar hur de använder produkter från IKEA 
som utgångspunkt och material i sitt arbete och utforskar hur hacking kommer att se ut i 
framtiden. 
 
Utställningen visar en rad olika konst- och designföremål tillverkade av produkter från IKEA: 
från ”pennstolen” tillverkad av 6971 korta blyertspennor från IKEA butikerna, och en 
skulptur gjord av 63 JANINGE stolar staplade på varandra, till det interaktiva ljusbordet där 
besökarna kan skapa en lampa av IKEA föremål på bara en minut.  
 
Under utställningsperioden går det att ta del av ett brett utbud av föreläsningar och 
workshops om hacking, och besökare i alla åldrar får möjlighet att släppa loss sin 
kreativitet. 
 
”Besökarna får skapa egna hacks som kan komma med i utställningen eller till och med 
inspirera framtida IKEA kollektioner. Vi vill tända skaparglöden hos våra besökare genom 
att låta dem sätta ihop sina egna, interaktiva hacks”, säger Anna Sandberg Falk och 
Annemieke van Leeuwen, curatorer på IKEA Museum. 
 
Utställningen tittar även på vad som kan hända när produkter från IKEA hackas och 
förändras och vad det kan få för konsekvenser för produkterna. Fram till utställningsstarten 
kan du följa arbetet med att bygga upp utställningen och se hur det går till bakom 
kulisserna på ”IKEA Hacked: Våra produkter. Dina idéer.” Det gör du på ikeamuseum.com 
och IKEA Museum i sociala medier. 


