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Trend forcast 2023

GRÖNSKANDE TRENDER 2023

Det här är en tolkning av PEJ-gruppens trendrapport för 2023. 
Bilderna får inte kopieras eller delas.



Under 2023 kommer människor att vilja vara närvarande här och nu. Jämfört med
tidigare blir vi mer uppmärksamma på nuet och på vilka följder av det vi gör
kommer att få. Våra kunder kommer att lita mer på sin magkänsla och försöka göra
det som känns rätt.

Under de senaste åren har vi tvingats anpassa oss när det gäller förändringar på
arbetsplatsen och i vårt sätt att arbeta. Det finns en större längtan än någonsin att
lämna höghastighetssamhället bakom oss.

När det gäller miljön letar vi efter möjligheter att göra skillnad i både stort och
smått. Vi har börjat inse att de avtryck vi gör idag får betydelse för morgondagen.
Vi vill inte ständigt vara uppkopplade utan fokuserar istället på att vara helt och
fullt närvarande i alla situationer. Efter en tid när vi tvingats leva åtskilda står
gemenskap och närvaro i nuet återigen högt på dagordningen.
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Färgerna, materialen och formerna för 2023 återspeglar en konsument
som ställer krav på hållbara val och miljöhänsyn i produktion och
framställning. En konsument som uppskattar att ha naturen runt omkring
sig och gärna tar med sig den in i sitt hem.

Starka färger är på väg tillbaka. Vi kommer att se mer starka färger och
kombinationer där alla färger är lika viktiga. Behovet av att omge sig med
färg är större än på länge, och flerfärgade detaljer blir alltmer
framträdande. 

Material och ytor är råa och obearbetade. De ska vara genuina och
okonstlade. Vi söker det unika och handgjorda när det gäller vaser och
krukor.

Torkade växter fortsätter att vara en viktig beståndsdel i olika
blomsterarrangemang. Man ser till exempel torkade och färska
snittblommor i fin kombination. Det gör också att vi kan behålla
blommorna längre. Blommande och vissnande växter tillsammans gör ett
estetiskt och elegant intryck.



FYRA TRENDANDE TEMAN FÖR 2023

Colour Splash                  
Into the Woods                 
Artistic Bloom                  
Simplicity
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Färger och blommor andas optimism. Det märks särskilt i den
spännande och dynamiska blandningen av färger. De olika
kombinationerna påminner om prunkande trädgårdar, fulla av liv och
glädje. Alla färger får lika mycket uppmärksamhet. Vi ser många nya
sätt att dekorera med blommor och prov på färgglad kreativitet.
Blommorna får gärna presenteras lite annorlunda och kreativa
buketter lyser upp och fyller rummet.

1.                                   COLOUR SPLASH
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Alchemilla
Allium
Ammi Majus
Antirrhinum
Aster
Chysanthemum
Cosmos
Epilobium
Gerbera
Geum
Lathyrus
Leucanthemum
Nepeta
Papaver
Paeonia
Ranunculus
Rosa
Sapiens
Scabiosa
Statice
Zinnia

Examples of varieties

FLOWER AND PLANT INSPIRATION - COLOUR SPLASH

Allt från trädgården kan 
användas
Grenar med frukter
Blandade perennrabatter i 
många färger
En rabatt med blandade 
färger skapas enkelt genom 
att sprida ut innehållet i 
färdiga fröpåsar
Kompletta och praktiska 
lösningar med blomsterängar 
som rullas ut som torv
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Paeonia Coral Charm Rosa Stanley Abbey

Allium Pink Jewel Chrysanthemum Couture

Lathyrus Barcelona Wedding Ammi Majus Graceland
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Efter år av digitalisering känner konsumenterna nu ett behov av att
omge sig med grönska och vill ta med sig naturen in i sina hem.
Naturen i sin renaste och mest otämjda form bjuds in. Den får gärna
tränga igenom sprickorna och täcka ytor med naturlig grönska. I
trädgårdar och utomhusutrymmen vill man återskapa skogsmiljöer.

2.                                 INTO THE WOODS
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FLOWER AND PLANT INSPIRATION - INTO THE WOODS

Gröna områden i trädgården 
med lövverk, där mossa och 
svamp växer
En matta av vilda ormbunkar
Svampar i 
blomsterarrangemang och 
bordsdekorationer
Mossa som yta och underlag 
för eleganta bordsdukningar

Adiantum
Asplenium
Echeveria
Hatiora
Hosta
Humata
Nephrolepis
Phlebodium
Pilea
Sagina
Selaginella
Saxifraga

Examples of varieties
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Hydrangea Pimpernell Classic Echeveria on stick

Flatmoss Hosta Francee

Ammi Visnaga Sanguisorba Officinalis Arnhem
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Det traditionella sättet att dekorera med blommor håller på att
förändras. Blommor används som konstinstallationer. Blommor får
fungera som levande tapeter på ett estetiskt och konstnärligt sätt. Vi
ser nya, spännande sätt att dekorera med blommor. Det återspeglar
konsumentens önskan att beundra och bevara blommor – både
färska och torkade.

3.                                   ARTISTIC BLOOM
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FLOWER AND PLANT INSPIRATION - ARTISTIC BLOOM

Färgglada tapeter med 
snittblommor i hängande rör
Hängande installationer med 
torkade blommor i snören
Torkade och pressade 
blommor för ramar, collage 
och som dekoration

Anemone
Astilbe
Astrantia
Calendula
Dahlia
Eucalyptus
Gypsophila
Helianthus
Helichrysum
Helleborus
Hyacynthus
Iris
Lavendula
Muscari
Narcissus
Oxalis
Pelargonium
Ranunculus
Rosa
Scabiosa
Scilla
Salvia
Tulipa
Viola

Examples of varieties
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Dahlia Eslit Scabiosa Blackberry Scoop

Anemone Marianne Panda Eucalyptus Populus

Helleborus Aarendelle Lexa Dark Purple Ranunculus Butterfly Europe
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Enkelt och okonstlat – stora mängder av samma slags blomma
samlas i en enhetlig bukett. Uttrycket blir effektfullt i all sin enkelhet,
oavsett om det handlar om en enda gren eller många blommor av
samma slag. Skapa volym genom att placera dem på platser med
gott om utrymme och luft runt omkring. Blommorna bidrar till lugn
och harmoni.

4.                                            SIMPLICITY
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FLOWER AND PLANT INSPIRATION - SIMPLICITY

Storlek och volym med en stor 
mängd blommor av samma 
slag
Flera växter av samma slag 
tillsammans i en rabatt
Grenar med bär och blommor 
skapar volym i 
arrangemangen
Bevara det vilda och naturliga 
med samma typ av blommor
Bordsdekoration med samma 
typ av blommor som skapar 
ett naturligt intryck

Armeria
Astrantia
Campanula
Chamelaucium
Coleus
Dahlia
Delphinium
Echinacea
Helianthus
Helichrysum
Anemone
Leucanthemum
Papaver
Purpura
Paeonia
Rudbeckia
Syringa
Verbena
Zantedeschia
Forsythia
Leucospermum

Examples of varieties
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Syringa Romance Zantedeschia Honeymoon

Campanula Champion Pink Delphinium Dewi Blush

Chamelaucium Jupiter Papaver Pizzicato


