
Trend forcast 2021

PLANT- OCH BLOMSTERTRENDER 2021
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Det här är en tolkning av PEJ-gruppens trendrapport för 2021.
Bilderna får inte kopieras eller delas.



Under 2021 kommer vi än mer att prioritera den "fria tiden", då vi inte konstant

pressar oss och har känslan av att inta vara tillräcklig. Istället för att fokusera

på vad vi "borde eller inte borde göra", tar vi oss frihet att tro på oss själva och

börjar leva i fridfull ensamhet med en tacksamhet för livet. Vi känner mod att

tänka nytt och agera stort utan att för den delen få dåligt samvete. Detta ska

dock inte blandas ihop med att ge upp och strunta i våra medmänniskor och

framtida generationer utan istället ses som ett sökande efter meningsfullhet,

autenticitet, goda lösningar och mindre hysteri. Viktigast av allt är att vi möter

en framtid där vi tror på oändliga möjligheter och att positiva saker väntar oss.  

Längtan efter att sätta fingrarna i jorden och finna ro i naturen växer sig allt

starkare i en tid med accelererande "skärmgemenskap". Naturens enorma

överflöd av flora och fauna blir ett rum för inspiration i vardagen och de

positiva hälsoegenskaperna som naturvistelser ger tillåts ta större och större

plats i alla delar i livet. Vi prioriterar tid i naturen oavsett var vi befinner oss

och inspireras därför också av naturliga processer som genom tiderna kanske

har glömts bort eller som ännu inte har upptäckts. Generellt ser vi en dragning

mot mer utomhusaktiviteter, långsamma processer, oförutsedd skönhet och

ovanliga detaljer som talar till den som söker en långsammare takt och

fullständig närvaro. I och med detta ser vi ökad vilja att söka mer meningsfulla

och fysiska möten. Dofter, texturer, former, färger och hantverk sätts i fokus

och bidrar till en lugnare och mer sensorisk helhetsupplevelse.
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Färgerna, materialen och formerna 2021 speglas av det

ökade intresset för hållbarhet, en kemikaliefri tillvaro, återvinning

och naturen. 2021 kommer för den delen inte bli platt och

färglös. Tvärtom kommer det att att hämta inspiration från

naturens egna sprakande färgpalett med pigga grön nyanser,

brända toner, klarblått och varm orange. Naturen är full av liv

och det reflekteras i färgkartan för 2021. Många av oss kommer

å andra sidan även att söka balans till ett annars ganska

stressigt liv med en färgpalett som är grundad, naturlig och mjuk

och som känns tröstande. Denna mjukare och färgpalett kommer

att ligga som bas för 2021. Längtan efter naturen och naturliga

färger ger även ett sug efter naturliga material och texturer som

talar till såväl våra fysiska som mentala sinnen. Vi kommer att få

se allt från rustika, gryniga och krackelerade strukturer, till

varma, lugna och lena ytor. 

I framtiden kommer materialen inte endast att vara anpassade

för en specifik produkt utan också aktivera våra sinnen och vara

skonsamma mot vår planet. De taktila och sinnliga kvaliteterna

hos växter kommer att spela en stor roll i skapandet av

upplevelser som känns äkta, ansvarstagande och läkande

samtidigt som det är viktigt att växterna är lättskötta och platsar

i Instaflödet. I den bästa av världar ska växterna 2021 vara

långlivade lättskötta kvalitetsplantor som är hållbart odlade, i

behov av lite vatten, ha intelligenta och läkande kvaliteter,

taktila ytor, vackra färger, smarta uttryck och bidra till ett

positivt ekosystem.  
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FYRA TEMAN FÖR 2021

VACAY VIBES

LET IT GROW

HEALING POWER

OUT OF THIS WORLD

1.

2.

3.

4.
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VACAY VIBES1.
 Med hela världen som vår lekplats firar vi det goda i livet i en

långsam takt med fokus på närvarande omstart. Detta temats mjuka

och exotiska växtkombinationer flirtar med känslan av glädjande

semesterögonblick med tydliga referenser till allt från fruktiga

sorbetglassar till pistagenötter, solkysst hud och vackra solnedgångar.

Vi ser inspiration från arkeologi, antik historia, traditionellt hantverk,

naturliga material och klassisk konst från hela världen som visar på

detaljrikedom, omsorg, kvalitet och äventyr. Den populära outdoor-

trenden omtolkas med nya detaljer från soliga breddgrader.  



MOOD - VACAY MOOD 



VÄXTINSPIRATION - VACAY MOOD

Exotiska växter
Tropiska växter
Växter med frukt
Växter/blommor som går
att torka

Exampel på sorter
Palmer

Bromelia

Protea

Aloe

Hibiscus

Hoya variegata

Kalanchoe

Cordyline red

Asplenium

Mandevilla

Nigella damascena

Ficus carica

Prunus persica

Citrus limon

Calathea

Monstera



2.                LET IT  GROW
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Med arbetshandskarna på och händerna djupt ner i myllan är vi redo

att ta ansvar för vår planets framtid. Gör-det-själv, hållbarhet och

återbruk/återvinning är huvudsakliga köpargument för konsumenten

vilket driver på intresset för hållbara glas-, pappers- och

konstblommor. De friska gröna tonerna i detta tema ger en känsla av

enorm kärlek till naturen där färgglad växtkonst, romantiska

blomstertryck, hållbara växtmixar och återanvänt restmaterial skapar

en känsla av ungdomlig kreativitet med en touch av nostalgisk

"marmorkitch".



MOOD -LET IT GROW



VÄXTINSPIRATION - LET IT GROW

Vilda växter och ogräs
Örter, ätbara växter och grönsaker
Insektsvänliga växter (biologisk
mångfald)
"Mormorsblommor"

Exempel på växtsorter
Erigion

Ranunculus

Hyacinthus

Tulipa

Narcissus

Primula

Rosa

Pelargonium

Aster

Anthirrinum

Anemone

Lavandula

Tropaeolum

Salvia

Cosmos

Borago

Dahlia

Trifolium

Anthurium

Orchids

Bregner

Amaranthus

Helichrysum

Grass

Zinnia

Helipterum

Centaurea

Nasturtiums
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3 .                   HEALING  POWER

Taktila växtkombinationer och design som inbjuder till känslosamma

möten fungerar som medicin för både kropp och själ och möter den

växande aptiten för fysiskt välmående och greppbara taktila

upplevelser. Tack vare detta spänner materialens ytor mellan hårt,

mjukt, lugnt och stökigt på samma gång. Med fokus på ett mer

avslappnat livstempo erbjuder detta tema en växtmix som stimulerar

kontraster, bekväma interaktioner och må-bra kvaliteter. Alla våra

sinnen blir aktiverade i allt från ytor till designspråk, material, känsla,

smak, ljud och doft.  



MOOD - HEALING POWER



VÄXTINSPIRATION - HEALING POWER

Doftande växter

Växter som bidrar till en bättre

inomhusmiljö

Växter som är roliga att beröra.

Växter som man kan göra te av

Medicinalväxter

Alger och sjögräs

Frökapslar

Exampel på växtsorter

Lavandula

Echeveria

Platycerium

Ginko biloba

Eryngium

Senecio candicens

Carex

Salvia

Aleo

Ferns

Philodendron

Peperomia

Sanseveria

Begonia rex

Matricaria chamomilla

Filipendula ulmaria

Svampe

Philodendron

Calathea

Alocasia

Stachys byzantina



14

4.               OUT OF THIS WORLD

Nya perspektiv och ny tro tas till en högre nivå. Detta terapeutiska

tema visar färger och futuristiska design som strålar av upplyftande

och renande känsla. I en lekfull plantkombination upplever vi hur

färger och ljus kan påverka vårt sinne och ge en euforisk och overklig

upplevelse där hjärnan kan få fritt spelrum. Skiftande ytor, drömmiga

färgkombinationer, transparens, sci-fi-referenser, skinande material

och uppblåst designspråk fungerar som en mycket välbehövlig

drömmaskin i vardagen.



MOOD - OUT OF THIS WORLD



PLANT INSPIRATION - OUT OF THIS WORLD

Växter med ovanliga blommor

Växter med långa stjälkar

Växter med många färger

Växter med skiftande färgeffekter

Köttätande växter

Blommande sukkulenter

Exempel på växtsorter

Tacca

Ormbunkar

Orkideer

Clematis

Vattenväxter

Cerinthe

Caladium

Ptilotus

Sarracenia

Dionaea

Hibiscus

Petunia

Rosa

Dahlia

Aloe

Calathea

Muscari

Coleus

Protea


