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Trend forcast 2022

GRÖNSKANDE TRENDER 2022

Det här är en tolkning av PEJ-gruppens trendrapport för 2022. 
Bilderna får inte kopieras eller delas.



År 2022 kommer konsumenterna vara mycket mer medvetna än tidigare och är
därför inte heller rädda för att bryta sig loss från normen. Det har skett en
förskjutning av människors värderingar och människor är nu mer benägna att följa
sin intuition och magkänsla. Det finns en växande vilja att göra världen till en bättre
plats, men också att skapa ett bättre vardagsliv där plikt och nöje är likvärdiga.

Konsumenterna kommer att känna sig lite splittrade när det kommer till blommor
och växter. Medan vissa längtar efter lekfullhet, färger och att saker ska hända runt
dem kommer det också finnas konsumenter som behöver utrymme och lugn, och
inte för mycket ståhej. Detta är något vi kan se över alla årstider. 

Att vistas utomhus har under pandemin blivit en favoritsyssla bland många och
detta kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del av våra liv. Människor
kommer att fortsätta att utforska naturen och allt den har att erbjuda. Att samla på
sig och inhämta yttre attribut har blivit en slags hobby och återspeglar också hur vi
njuter av blommor och växter i våra hem och trädgårdar. 
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Färgerna, materialen och formerna för 2022 återspeglar den
kontinuerliga anpassningen till en hållbar livsstil. Under lockdowns har
människor lärt sig glädjas åt att skapa saker i hemmet. Detta är en helt
naturlig överlevnadsmekanism men den belyser också konsumenternas
hållbara tankesätt. Därför köper de gärna saker som är annorlunda och
unika och som har tagits fram med miljön i åtanke. Produkter behöver inte
förädlas och har alla en egen historia att berätta. Råa, opolerade och
obehandlade ytor, alternativa ”ingredienser” och kompositioner tillverkade
av vad du kan hitta i naturen är populära.

Torkade blommor fortsätter att vara populära då de smidigt smälter
samman med konsumentens behov av hållbarhet.

2022 års färger är en kombination av lugna, jordnära toner och grå
nyanser som kan översättas till ett behov av ro och eftertanke. Men på
motsatt sida finns ett behov av liv och rörelse med många roliga
färgkombinationer. Därför är 2022 års färgpalett ett brett spektrum av
nyanser. 
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FYRA TRENDANDE TEMAN FÖR 2022

Collecting                  
More is More                  
New Minimalism                  
Cheerful
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Essensen av ett bra liv är att samla det bästa från naturen. Att hitta
och välja från vad naturen har att erbjuda har blivit en viktig del av
vårt välbefinnande. Färgpaletten som överensstämmer med denna
stil är jordnära med grönaktiga nyanser. Formgivningar skapas med
ett öga för naturen och upplevelser i den samtidigt som de måste
kännas bekväma och vara gjorda av funktionella material. Det
moderna livet i harmoni med naturen är nyckeln här.

COLLECTING1.
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C O L L E C T I N G  -  M O O D



Aegopodium podagraria
Alliaria Petiolate
Allium Ursinum
Achillea Millefolium
Angelica archangelica
Bellis perennis
Epilobium augustifolium
Alocasia
Calathea
Hatiora
Chamaerops
Musa
Hosta
Pennisetum
Humata
Orchids
Sansevieria

Exampel på sorter

BLOMSTER- OCH VÄXTINSPIRATION - COLLECTING

Torkade plantor, skal, gräs,
blommor och löv
Grenar med frukt
Ätbara växter och örter
Salixgrenar med videkissar
Stenar som används som
dekorationer eller som tillägg
till arrangemang
Stora gröna växter med
luftrenande egenskaper
hängväxter med synliga rötter
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Achillea Millefolium 'Paprika' Chamaerops leaves

Rosemary stems Vanda Chocolate Brown

Pennisetum Karley Pink Angelica Archangelica
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Antalet konsumenter med en hållbar inställning ökar. Detta kan vi se i
allt möjligt, från växter och blommor till de krukor och vaser de står i.
Ingenting är för mycket. Olika blommor och växter förs samman i
överraskande kombinationer eftersom konsumenterna använder det
som finns tillgängligt för dem. Påverkan av sociala medier spelar en
viktig roll. Arrangemang måste vara iögonfallande. 

2.                                  MORE IS MORE



M O R E  I S  M O R E  -  M O O D
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BLOMSTER- OCH VÄXTINSPIRATION - MORE IS MORE

En mängd överdådigt
arrangerade snittblommor
En samling av olika vaser med
snittblommor som tillsammans
skapar ett gemensamt
arrangemang.
Stora gröna växter
Hängväxter med synliga
rötter.

Papaver rhoeas
Aster
Strelitzia
Narcissus
Scilla
Muscari
Amaryllis
Alocasia
Calathea
Hatiora
Chamaerops
Musa
Hosta
Pennisetum
Humata
Orchids
Sansevieria

Exampel på sorter

1 0

Aster Cassandra Narcissus Precocious

 Hippeastrum Arctic Nymph Strelitzia Reginae

Pennisetum Karley Pink Scilla Meike
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En ny typ av minimalism är på uppgång. Den skiljer sig från den
ursprungliga minimalismen eftersom denna nya form innehåller
varma och känsliga detaljer i motsats till originalversionen med sin
majoritet av industriella uttryck. Ytorna är strukturerade och färgerna
varma. Växt- och blommönster är avskalade. Vissa mönster är starkt
inspirerade av den japanska Ikebana-stilen. Utrymme och stillhet ska
finnas runt växter och blommor, vilket betonar inredningens
välbefinnande och lugn.

3.                               NEW MINIMALISM



N E W  M I N I M A L I S M  -  M O O D
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BLOMSTER- OCH VÄXTINSPIRATION - NEW MINIMALISM

Enkla skulpterade blommor i
vaser
Blommor och gräs som kan
torkas
Ikebana-inspirerat
Hängande grenar eller grenar
i en vas
Hängande mossbollar eller
mossytor
Skulpterade växter
Beskärda växter som bonsai
träd

Statice
Gypsofila
Protea
Ficus microcarpa
Aloe
Crassula

Exampel på sorter
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Gypsofila Mirabella Flatmoss

Limonium Apricot Sun Birds Protea Cynaroides

Chasmanthium  Latifolium Miscanthus Rotfeder
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Att skapa glädje har blivit en viktig aspekt av livet. Och den glädjen
kan vara av en egendomlig kvalitet. Växter och blommor ska vara en
galen input på roliga och uppfinningsrika sätt. Färger är arrangerade
och ser abstrakta och konstnärliga ut. Detta är också ett resultat av
att alla överblivna rester används. Växter, blommor, keramik och
vaser ger ett festligt uttryck med sina adderade färger.

4.                                        CHEERFUL



C H E E R F U L  -  M O O D
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BLOMSTER- OCH VÄXTINSPIRATION - CHEERFUL

Galen, rolig och festlig
blomsterstyling
Otraditionella arrangemang
av blommor med svampar och
grönsaker
Blanda färska blommor med
torkade och konstgjorda
blommor
Lekfulla färger och former
Växter i krukor och vaser för
ett festligt utseende

Tulipa
Liatris
Statice
Rosa
Orchids
Iris
Liliales
Anthurium
Alocasia
Clematis
Dipladenia
Lewisa
Primula

Exampel på sorter
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Anthurium Cinnamon (tinted) Iris Professor Blaauw

Tulipa Rasta Parrot Liatris Spicata

Clematis Amazing Havana Cymbidium Guido


