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TRÄDGÅRDENS BLOMMOR INFLUERAR MODE OCH INREDNING 

SVENSK URSKOG ÄTBAR ODLING I STADSMILJÖ

TRÄDGÅRDSTRENDER 2016

r du nyf iken på vad vi kommer att se i trädgårdsbut iker och trädgårdst idningar under nästa år? För 
sjunde året i rad har Elmia Garden t i l lsammans med Blomsterfrämjandet presenterat aktuel la träd-
gårdstrender inför det kommande året. Trenderna som presenteras har tydl iga koppl ingar t i l l  sam-

häl let i övr igt, växter och odlande hör inte bara trädgårdsbranschen t i l l , utan kan även ses inom områden 
som inredning, arkitektur, mode och t i l l  och med musik. De tre huvudtrender som presenteras för 2016 har 
fått namnen Dark Forest, Blomster Couture, och Stadsodlarens Trädgård.

d a r k  f o r e s t 
I  reklamsammanhang, på f i lmer 
och i annan form av populärkultur 
så har svensk natur ofta visats 
med öppna landskap, sol och blå 
himmel el ler vita f jä l l toppar. Nu 
hål ler denna bi ld på att ändras. 
I s jälva verket är väl det mest 
speciel la med svensk natur det 
ödsl iga, obebyggda och knap-
past l juset utan snarare mörkret. 
Du har väl inte missat TV-serien 
Jordskott, ett exempel på den nya 
bi lden av svensk natur, där man 
får frossa i mossa, stubbar, barr-
skog och myst iska skogsväsen? 
El ler Volvoreklamen, lyfter du ögo-

nen från Zlatan så är det mycket 
mörk svensk natur runt omkring, 
el ler hur? Dark Forest-trenden går 
igen både inom- och utomhus och 
står för det must iga och uttrycks-
ful la. Tänk skog, blod och sammet. 
Våra trädgårdar får gärna vara l i te 
heml ighetsful la och myst iska med 
dolda vrår och överraskningar. 
Växterna får gärna ha must iga 
toner och tydl igt uttryck. Odl ings-
lådor, spal jéer och staket i svart 
är hett . Mater ial som brons kom-
mer t i l lbaka. Skulpturer, fontäner 
och annan trädgårdsutsmyckning 
får gärna ha en mörk och myst isk 
känsla över sig.

s t a d s o d l a r e n s  t r ä d g å r d

Denna trend tycker jag känns som 
den varit på gång ett antal år. 
Det är trendigt att odla sin egen 
mat oavsett var man bor. Att odla 
ekologiskt och äta vegetariskt 
bl ir bara vanl igare och vanl igare.  
Odl ingslotter i stadsmi l jö, tak- 
terrasser med odl ing och vert ikala 
växtväggar växer upp i stadsmi l jö 
som svampar i skogen. 

Ja, oavsett vad vi tycker om 
trendrapporter så är det nästan 
omöj l igt att inte bl i påverkad. Jag 
tycker att jag har en ganska t id-
lös smak och att jag väl jer det jag 
själv gi l lar när jag handlar men i 
efterhand är det många gånger 
tydligt hur påverkad man faktiskt är. 

b l o m s t e r  c o u t u r e

Blommor är vikt iga inom både 
trädgårds-, inrednings- och 
modebranschen. Inomhus är 
blommorna lyxdetal jer som 
kombineras med marmor, 
glas, mässing och guld. Helst 
hämtar du din specialdesigna-
de personl iga fredagsbukett 
hos din favoritf lor ist . Flor isten 
= årets trendigaste kreatör. 
Inom mode är botanik en av 
årets huvudströmningar, det 
kommer att bl i mycket blom-
mor och växter på årets kläder 
och accessoarer.  


