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Massproductions presenterar Roadie - 
Inspirerad av barrikader & kravallstaket
På den första dagen av Stockholm Design Week 2020 lanserar det 
Stockholmbaserade möbelvarumärket Massproductions Roadie - en svängd, lätt 
och stapelbar soffa för utemiljöer. Inspirationen bakom formen kommer från de 
barrikader eller kravallstaket som används vid konserter, där stålrör svetsats 
ihop på ett effektivt vis. Likaväl har soffans material hämtats från den snabba 
riggningen som ofta sker inför och efter konserter, av så kallade ”roadies”. 

Under våren 2019 presenterade Stockholm Stad en designtävling med syfte att 
formge nya sittmöbler till ett av UNESCO:s världsarv, Skogskyrkogården i Stockholm, 
av Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. Platsen har varit ett regelbundet besökt 
utflyktsmål och en inspirationskälla för Massproductions grundare Magnus Elebäck 
och Chris Martin, som därför anmälde sig till tävlingen. Men antiklimaxen blev snabbt 
ett faktum, Massproductions blev inte godkända att delta och fick aldrig presentera 
sin idé för jury

- Vi blev otroligt besvikna då vi hade en idé som vi trodde på. Men 
vilket bättre sätt att revanschera på, än genom att genomföra idén 
själv, säger Chris Martin, formgivare av Roadie. 
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Likt en brief med ett flertal olika krav, satte Chris Martin samman ett antal 
karaktäristiska kvaliteter som han ansåg var passande för en sittmöbel i utemiljö. 
Inte nödvändigtvis kvalitéter som hör ihop, men bitar som skulle höja både funktion 
och form, och som sedan likt ett pussel skulle kombineras och lösas. 

- Jag ville att den skulle ha en hög rygg, ett karaktärsdrag som gav den en känsla av 
att vara en mobil barriär, en del av platsens arkitektur - en vägg du kan lyfta upp. 
Jag ville också göra en lätt möbel, jag gillade idén att en person ensam enkelt kan 
flytta en stor tresitssoffa. Och sen ville jag ha den stapelbar. Fördelen med en lätt 
stapelbar möbel var ju dessutom att vi skulle vara tvungna att transportera dem i en 
skåpbil, mitt i natten och placera dem på Skogskyrkogården, säger Chris Martin med 
ett flin.

En annan pusselbit som föll på plats är Roadies svängda form, som har släktskap 
med Massproductions populära soffa Dandy. Här blir den runda formen en 
sofistikerad kontrast till den råa metallytan, men även vacker att möblera med, 
ensam eller i grupp, då den skapar nya rörelsemönster i en ute- (eller inne-) miljö

När det är dags att samla vännerna runt grillen en solig dag kan den lätta Roadie 
smidigt lyftas fram och kombineras för större formationer. Likt Dandy uppmuntrar 
den till samtal och interaktion, då den riktar användarna mot varandra.

Roadie består av aluminium och har en konstruktion som förstärks genom 
funktionella stag, vilket ger en ökad stabilitet. Aluminiumet har även 
värmebehandlats för att uppnå maximal styrka. Den höga ryggen har fått en bekväm 
vinkel och på ramens baksida har en Massproductions-namnplatta i aluminium 
placerats. Roadie är till största del gjord av återanvänd aluminium.

- Jag fick idén från fina cyklar, de har alltid en namnplatta som stolt placerats på 
stålramen. Jag hittade ett företag som gör namnplattor till cyklar, så vi gjorde en 
Massproductions platta och placerade den på Roadies ram, med stolthet, avslutar 
Chris Martin.

Roadie at Gdansk Shakespeare Theatre
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About Massproductions
–

The international furniture company

Massproductions was founded in 2009 by

the Swedish designer Magnus Elebäck,

and the British designer Chris Martin.

The name, Massproductions, reflects the

founders’ idea of using industrial production

to create responsible and sustainable

high-quality furniture. Massproductions

produces and designs according to the

“form follows function” philosophy, with

the focus always being on the design process.

Both in 2016 and 2017 the company

has been granted with prestigious awards

like Designer- and Producer of the Year by

different magazines. Today the company

has its office and studio in Hammarby

Sjöstad, Stockholm.

The Gdansk Shakespeare Theatre
Under 1600-talet reste engelska professionella skådespelare till 
hamnstaden Gdansk och the Fencing-School, Polens första offentliga teater. 
Med sig hade de den tidens mest ansedda kulturella skatter i form av poesi 
och pjäser, däribland teateruppsättningar av Williams Shakespeare.

I september 2014 invigdes The Gdansk Shakespeare Theatre, ritad av den 
italienska arkitekten Renato Rizzi, på samma plats där den kulturella staden 
Gdansk väcktes till liv, 400 år tidigare. Rizzi ritade teatern utifrån idén om en 
svart box som förvarar en box, som förvarar en skatt – konst och kultur

- Jag fick idén från fina cyklar, de har alltid en namnplatta som stolt 
placerats på stålramen. Jag hittade ett företag som gör namnplattor till 
cyklar, så vi gjorde en Massproductions platta och placerade den på Roadies 
ram, med stolthet, avslutar Chris Martin.

Massproductions lanserar även en sittdyna i ett flertal textilval anpassade 
till Roadie.

Produktinformation Roadie:
Material: Aluminium
Färger: Naturlig Aluminium, Gul och Blågrön
Mått: L: 203cm, D: 93cm, H: 101 cm
Vikt: 16 kg
Pris: 16 000 SEK

For high resolution images, 
visit  Massproductions pressrum.

For product loans or more information 
contact Sanna Fehrman: 
sanna@massproductions.se, 
+46 70 229 37 70

Roadie finns tillgänglig i tre finishar: Naturlig 
Aluminium, Gul samt i en Blågrön färg, lika
 passande i arkitektoniska miljöer som i naturen. 


