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Læs med, når pej gruppens farveentusiastiske trendafdeling stiller skarpt på fire essentielle key colours til sæsonerne efterår/
vinter 20/21, forår/sommer 2021, efterår/vinter 21/22 og forår/sommer 2022 og få et kig ind i, hvordan netop disse farver afspejler 
væsentlige forandringer, som vil definere fremtidens livsstil og forbrugsvaner.

Om pej colour crush:
På Instagram-profilen @pejtrend introducerer pej gruppens trendafdeling hver måned en ny sæsonrelevant ’key colour’ under 
konceptet pej colour crush. Konceptet er en hyldest til de mange smukke farver, som trendafdelingens farveentusiastiske trend-
team omhyggeligt arbejder med hver eneste sæson. Udover farver og visuel inspiration stiller trendafdelingen også skarpt på 
fremtidens vigtigste tendenser inden for emner som tidsånd, materialer, forbrug, design, udtryk, retail og emballage.

Følg pej gruppens trendafdeling på @pejtrend

Selv om fremtiden emmer af flere nye bæredygtige, naturlige og 

kemikaliefrie alternativer til materialer, produktion og farveudtryk, er 

fremtiden alt andet end farveløs og kedelig. Vi har nemlig indset, hvor stor 

påvirkning farver har på vores humør, energiniveau og velbefindende, og 

derfor vil farver kun få større betydning for vores forbrugsvaner fremover.

pej colour crush



Behagelig og omfavnende brun,  
der får os til at stresse af og mærke mere efter

Til sæsonen efterår/vinter 20/21 vil den brune Tannin give os et 
varmt bamseknus og indbyde til at passe mere på os selv og gøre 

livet ekstra komfortabelt. Læs hvorfor flere forbrugere ønsker 
lindrende farver, som føles ’nemme’, er behagelige at omgås og 

skaber en tiltrængt pause til en hektisk hverdag.
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til den glatte, strømlinede skærm, samtidig med at det er sundt  
for krop og sind. Den overordnede æstetik er blød, organisk og 
raffineret og vækkes til live ved hjælp af bløde og dæmpede farver 
som Tannin, samt taktile materialeteksturer som pirrer sanserne. 
Samtidig vil forbrugerne fortsat fokusere på at bevare komforten 
og vælge en let og tidsbesparende løsning til livet. Både når det 
gælder påklædning, hvilket betyder at de ’nemme’ co-ords og 
jumpsuits fortsætter deres popularitet, og når det gælder hus-
holdning. Derfor kommer der en fornyet interesse i at investere 
i intelligente materialekvaliteter og naturmaterialer, der både 
er selvrensende, kræver færre kemikalier og ’passer’ sig selv, og 
som virker frigørende og hjælpsomt på én og samme tid.

Hjemlig komfort er i fokus
Fremover vil vi bruge mere og mere tid i hjemmet og ideen om 
’hjemlig’ komfort har for alvor gjort sit indtog hos den stressede 
og tidspressede forbruger. Det skal være rart at være hjemme, 
hvilket kommer til udtryk i en større efterspørgsel på behageligt 
hjemmetøj, bløde materialer, rare farver på møbler og vægge og 
ikke mindst mindre rod omkring os. 
Der kommer et større fokus på æstetiske og integrerede  
opbe varingsløsninger – særligt til affaldssortering. Ligeledes vil  
farver, som gør os i godt humør, giver energi og tillader total 
afslapning, samt en nøje udvalgt samling af få og helt særlige  
unikaobjekter, som vi har lyst til at beholde i lang tid, blive  
fremtrædende. Fremtiden medfører derfor en modtrend til køb-
og-smid-væk-kulturen. Der bliver status i at bruge den samme 
ting igen og igen, som et oprør mod nyhedsforventningen.

Vi vil føle os godt tilpas
I takt med at forståelsen for den belastning, som især øget 
skærmforbrug og tætpakkede kalendre sætter på vores krop, 
sind og nære relationer, bliver større, vil design og farver, som er 
skabt omkring koncepter som ’convenience’ og ’wellness’ spille 
en signifikant rolle for fremtidens produkter og forbrugsvaner. 
Flere af os søger i højere grad lindrende løsninger til hverdagens 
hektiske trummerum, hvor vi kan ’få’ mere tid til det, der føles 
vigtigt, skære alt det overflødige væk og få en hjælpende hånd til 
oftere at trække stikket. 
Vi begynder derfor i højere grad at søge mod design, materia-
ler og formsprog, der får os til at føle os godt tilpas og hjælper 
os med at udleve drømmen om et simplere liv, hvor smukke og 
gode, men færre ting omkring os bidrager med en afstressende 
indstilling til livet. Eftertænksomhed, rolige omgivelser og lin-
drende farver bliver eftertragtede værdier og danner grundlag 
for fremtidige valg af livsstil, brands og produkter. Og så er det 
tidsbesparende, bekvemmelige og fordelagtige stadigvæk en god 
investering. For både forbruger og brands.

Lette og tidsbesparende løsninger
Efterhånden som vores arbejds- og fritidsaktiviteter bliver  
mere digitale, vil flere forbrugere ønske design, der behandler 
de områder på krop og i sind, som er mest berørt af vores store  
teknologiforbrug, såsom spændringer i skulder, nakke og øjne 
samt koncentrationsvanskeligheder og FOMO-stress. Fremtidige  
designere favoriserer derfor i stigende grad et visuelt sprog, der 
fejrer ergonomi, ufuldkommenhed og taktilitet, som modspil 
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Frisk aquablå med masser af frihedsfølelse, 
forandringsparat energi og sommerlige udtryk

Til sæsonen forår/sommer 2021 vil den friske  
Still Water emme af både sommer, energisk frisind  
og beroligende naturlighed og markerer en sæson,  

som bliver vigtigere end nogensinde før.
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farvevalg, materialetekstur og formsprog gør teknologien og 
deres oplevelsesrum mere relaterbar, realistisk og vigtigst af alt 
trygt at interagere med. 
Med et energisk, livligt og terapeutisk udtryk kommer Still 
Water til at dominere sæsonens tech-design og virtuelle farve-
udtryk i alt fra kollektionsfremvisninger til retail design,  
messer og produktpræsentationer. Nye oplevelser, hvor det 
bliver sværere at skelne mellem virkelighed og fantasi, og hvor 
mange af os nok kommer til at spørge os selv, om bestemte  
varer og oplevelser overhovedet behøver at være fysiske  
længere for at være relevante? 

Komfort og farveterapi bliver vigtigt
Samtidig vil vi også se, at Still Water flytter mere og mere ind i 
vores private atmosfære, som resultat af det nye fokus på kom-
fort, velvære og indre sundhed, der i den grad blev speedet op af 
et forår og sommer præget af mere tid hjemme, mere tid i blødt 
tøj og mere tid til at dyrke vores nære relationer – inklusive os 
selv. Vi har for alvor fået øjnene op for, at design og ikke mindst 
farver skal være komfortabelt og rart, hvilket medfører en  
stigende efterspørgsel på farver, som har en positiv indflydelse 
på vores sindstilstand, skaber rare omgivelser og hjælper os med 
at dyrke det, der er godt for vores velvære. 
Vi vil derfor opleve, at mere lindrende farveterapi, selvrensende 
og antibakterielle materialer, som kræver mindre rengøring,  
lydabsorberende design, som bidrager til et behageligt lydniveau, 
og afslappende loungewear, der både fungerer i og udenfor 
hjemmet, vil præge sæsonens design og oplevelser. Alt sammen 
udført i terapeutiske, opkvikkende farver som Still Water, der 
både renser vores sind og spreder positiv energi.

Efter en noget uventet start på 2020 og et forår og en sommer 
præget af ’social distancing’, hvor vi må give afkald på mange af 
vores vanlige sommertraditioner som udlandsferier, festivaller, 
familiesammenkomster og havefester, vender vi i stedet håbe-
fuldt blikket mod en mere ’normal’ tid til næste forår og sommer.  
En tid præget af en tiltrængt frihedsfølelse, hvor tingene for-
håbentlig i højere grad igen føles mere ’normale’, og vi kan  
indhente alt det, som blev sat på pause i 2020. 

Still Water: Et symbol på bedre tider
I sæsonen spring/summer 2021 vil vi se en bølge af optimistiske 
farver til de håbefulde forbrugere, der tålmodigt har glædet sig  
til igen at kunne trykke ’play’ og genoptage et liv med socialt  
samvær, sommeroplevelser, selvpleje og (nyfundet) tid til det 
vigtige. Med sin energiske friskhed vil Still Water netop stå som 
en populær nøglefarve i sæsonen, da farven har et eftertragtet 
opløftende udtryk og føles næsten rensende og terapeutisk. En 
farve, som symboliserer bedre, frie tider, og som kan hjælpe os 
med at pleje vores sind og bevare vores optimisme i en tid, hvor 
virkelighed og fantasi i højere grad sammensmeltes.

Fremtidens design blødgøres med farver
Selv om mange allerede er godt digitaliserede, er der ingen tvivl 
om, at vi kun vil blive mere og mere digitale. Fremover vil ting 
som videokonferencer, shopping af dagligvarer på nettet, webi-
narer eller online koncertoplevelser kun blive en mere normal 
del af forbrugernes hverdag. Samtidig vil det skabe helt nye  
behov for tech-produkter og design, der kan give fordybende og 
medrivende oplevelser i nye trygge omgivelser. Særligt design af 
teknologiske enheder vil gennemgå en ’blødgørende’ fase, hvor 

Maison Margiela Couture

'Sala Ayutthaya' by OnionZhang Ahuei Sarah Meyohas

Theory

Elliot Bastianon



Blød og sandet gul, der hylder en genfundet interesse  
i naturens egne ressourcer og nye forbrugsvaner

Til sæsonen efterår/vinter 21/22 fortæller  
den gule Pampas, med noter af tør natur og blødt sand,  
en historie om ny kreativitet og omtanke for naturen.  
Læs hvorfor flere forbrugere fremover vil søge mod 

de rolige, naturlige farver, der både repræsenterer en 
ansvarlig livsstil og hjælper os med at sætte farten lidt ned. 
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metoder, pressede blomster, siv, strå, bivoks, hør, hamp og sand, 
som hver især indeholder egne unikke iboende egenskaber. Selv 
om vi oplever en ny opmærksomhed rettet mod naturlige og  
kemikaliefrie indfarvningsmetoder, bliver fremtiden absolut 
ikke farveløs, og farver vil fortsætte deres essentielle rolle frem-
over. Efter en del farvedrama i de seneste sæsoner med især 
klare nuancer i fokus, har vi fået øjnene op for naturens livlige 
farvemekka, der indeholder både saft og kraft og afdæmpende, 
støvede nuancer. Også her vil vi læne os tilbage os lade naturen  
bestemme farveudfaldet, da det føles tiltrængt at kunne give  
ansvaret fra sig og fokusere på noget andet.

Vintage og genbrug boomer
Den seneste tid har vi set en fornyet interesse i genbrug og gen-
salg, og der er ingen tvivl om, at vintage, secondhand og at købe 
brugt frem for nyt vil påvirke fremtidens forbrugsvaner. De nye 
sociale salgsplatforme for genbrug og gensalg bliver de moder-
ne forbrugers frelse, hvor de kan fortsætte deres fascination af 
’use-once’-kulturen på sociale medier med ’god samvittighed’.  
Generelt vil forbrugere efterspørge flere varer udført i både  
miljøvenlige og ressourcebesparende materialer og i naturlige 
farver som Pampas, der bidrager positivt til vores velvære og 
samtidig plejer vores gode samvittighed. Fast design er absolut 
ikke slut (endnu), men flere designere og brands tænker frem-
over i nye og mere realistiske alternativer til bæredygtighed. Her 
står såvel virtuelle produkter til online fremvisning som design 
i god kvalitet med naturlige farver og udtryk, der emmer af at 
have været igennem naturens cirkulære maskineri, i kontrast til 
en branche på speed.

Fortsæt de miljøvenlige tiltag
Der er ingen tvivl om, at miljø og bæredygtighed var et altover-
skyggende emne hos både medier, politikere, brands og forbru-
gere det meste af 2019 og starten af 2020. Så kom pandemien, og 
miljøet blev sat på pause. For en stund i hvert fald. For opmærk-
somheden på miljøet vil igen stige, når samfundet igen finder sin 
(nye) normalitet.
Så hold endelig fast i alle de gode miljømæssige og socialt  
ansvarlige tiltag, der blev igangsat i 2019 og starten af 2020,  
for det naturlige og ansvarlige valg er fortsat en god forretning 
på den anden side. Både fordi vi er blevet mere bevidste og  
opmærksomme på, hvad, hvordan og hvor meget vi køber, og 
fordi tingene pludselig er begyndt at gå for stærkt til, at vi kan 
følge med. Den moderne forbruger søger færre valgmuligheder, 
ansvarlige alternativer og stressfrie shoppingoplevelser, der alt 
sammen frigiver tid til det, der er vigtigt. Og her vil særligt farver 
og materialer spille en essentiel rolle.  

Naturen bestemmer
Materialer forbliver top-of-mind i fremtiden, og vi vil inden for 
de nærmeste år opleve et boom i nye kommercielle, materiale-
innovationer, der både er miljøvenlige, dyrevenlige, antibakteri-
elle, selvrensende og ressourcebesparende. Ens for alle er, at de 
stammer fra en naturlig oprindelse, og at naturen bestemmer 
mængde, tekstur, farvevalg og udtryk. ’Repurposed’-materialer,  
mindre belastende værdikæder, bionedbrydelige alternativer 
og certificerede naturmaterialer bliver fremover normen i et 
produkt udvalg. Vi vil derfor se meget mere til genanvendt indu-
striaffald, plantebaserede materialer, naturlige indfarvnings-
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Varm rosa med grålige undertoner

Sæsonen forår/sommer 22 vil blive præget af  
en kultur, hvor det at se indad i bogstavelig forstand 

bliver inspirationskilde for fremtidens æstetik. 
Refleksion over egen identitet og kønnets betydning, 
ønsket om at være mere til stede og fascinationen af 
kroppens indre skaber grundlaget for, at den varme,  

let grålige Ash Rose kommer til at dominere.
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Hvad der findes under huden
Under huden er vi alle ens. I hvert fald næsten. De lette rosa 
toner fra musklerne, den varme hvide, der minder lidt om fedt, 
den stærke blodrøde og den afdæmpede grålige tone, der lægger 
sig som et filter over førnævnte, vil alle komme til at spille en 
central rolle i sæsonen SS 22’s farvevalg. Baseret på det stigende  
fokus på kød og dets påvirkning af kroppen og klimaet er en  
fascination af kødets farver og teksturer opstået. De varme to-
ner, de bløde former og senernes styrke bliver en inspirations-
kilde, som bringer os tættere på vores indre og minder os om 
lighederne med alle de andre væsener i verden.

Kunsten i at skære ind til benet
Morgendagens forbrugere søger at befri sig selv fra unødven-
dig støj i hverdagen. Flygtende fra den kvælende fornemmelse 
af overforbrug og for mange valgmuligheder søger de pladsen 
til igen at ånde lettet op gennem et fokus på at opnå indre vel-
være med bevidste fravalg, enkelhed og sæsonløst design. Kom-
promisløst betragtes kvaliteten, den æstetiske oplevelse og den 
funktionelle værdi som kerneelementer. Hjemmene indrettes 
med små oaser, hvor stilhed, afkobling, intimitet og nærvær er 
i centrum, og rammerne for dette er minimalistiske, varme og 
komfortable nuancer, som taler til både krop og sjæl.

Friheden til at vælge
Kønsløs, kønsflydende og kønsneutral. Tre termer, som for frem-
tiden vil definere den kulturelle forståelse af samfundet. Specielt 
hos de unge er inddragelsen af det tredje valg en essentiel forud-
sætning for inklusion i sociale relationer. Som resultat deraf vil 
fremtidens farvevalg repræsentere lige netop denne udvikling, 
hvor kønnet anses som irrelevant, og personligheden fremhæves 
med alt fra stærke farver til Ash Roses lette feministiske tone, 
som emmer af kampen for lige muligheder og rettigheder, uan-
set køn, religion, seksuel overbevisning eller etnicitet.
 
Design for nærvær
Vi lever i en tid, hvor brands lever højt på forbrugernes brug 
af sociale medieplatforme og tiltrækker dem gennem billede- 
værdige installationer og farverige indretninger, som vil tage sig 
godt ud gennem kameralinsen. Dog vil det få en ende, i takt med 
at fremtidens forbrugere i højere grad vil tiltrækkes af oplev-
elser, som inviterer til sanselig interaktion og fysisk tilstede-
værelse frem for promovering på sociale medier. Specielt i  
restaurationsbranchen vil mørke lokaler i neutrale farver og en 
dunkel belysning opfordre forbrugerne til at pakke kameraet 
væk og i stedet nyde den kulinariske oplevelse, som vil tage dem 
med ud på en sanselig rejse.
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