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Forskningen inden for plan-
ter og blomsters påvirkning

af vores arbejdsliv har indtil nu
mest fokuseret på luftkvalitet,
og den positive effekt på syge-
fraværet. Men planter og
blomster kan også gavne det
psykiske og sociale arbejds-
miljø, fortæller Jane Dyrhauge
der sidste sommer afsluttede
ph.d.-afhandlingen ‘Plants for
a Better Life’ ved Københavns
Universitets institut for Jord-
brug og Økologi.

„Mit udgangspunkt har væ-
ret at livet i kontormiljøerne
ikke var så simple at det var
nok at se isoleret på sygefra-
været og tilstedeværelsen af
planter. Derfor gik jeg ud og
så på hvad der rent praktisk
finder sted på arbejdspladser-
ne, og hvordan folk i virkelig-
heden bruger planter og
blomsterne i deres hverdag,“
siger Jane Dyrhauge Thomsen

Planter skaber et bedre socialt arbejdsmiljø
Det er for længst påvist at planter på arbejdspladsen forbedrer indeklimaet. Nu viser ny
ph.d.-afhandling at planter og blomster også kan gavne det psykiske og sociale arbejdsmiljø

Af Lars Thorsen der i dag er innovationskonsu-
lent ved det teknologiske ser-
viceinstitut AgroTech.

Plantekraft til fællesskabet
Undersøgelsen viste at planter
er med til at skabe et rart psy-
kosocialt arbejdsmiljø. Det
skyldes at planter og blomster
støtter vores sociale interak-
tion på arbejdspladsen. De gør
det simpelt hen lettere for
mennesker at være sammen.
Ligesom man altid kan tale om
vejret, så åbner en plante også
for samtale mellem menne-
sker. Det gælder både hygge-
snak, men planter fungerer
også som indgang til mere al-
vorlige samtaler.

„Vi tænker typisk på vores
planter som en del af indret-
ningen. Som noget der bare er
der. Men vi bruger det faktisk
forholdsvis aktivt. Ud over at
få samtalen til at glide lettere i
det daglige, så bruges de også
til at vise social støtte. Man

samler f.eks. ind til blomster
når en kollega har brækket
benet, vander en sygemeldt
kollegas planter eller giver en
nyansat velkomstblomster,“ si-
ger Jane Dyrhauge Thomsen.

Fra andre forskningsområ-
der er det for længst bevist at
social støtte er vigtig for både
sundhed og trivsel, da menne-
sker er sociale væsner der har
brug for anerkendelse og ven-
lighed. Derfor er social støtte
også en buffer mod bl.a. hjer-
tekarsygdomme og stress. Men
der er dog tale om forholdsvis
små effekter, understreger Ja-
ne Dyrhauge Thomsen.

„Det er ikke sådan at dette
kan forhindre sygdommene,
men det kan være med til at
skabe en oplevelse af social
støtte blandt medarbejderne.
Og så er det jo en rimeligt bil-
lig forholdsregel at tage, men
den har stor signalværdi, og
hvis man kan finde en nem
måde at få en enkelt procent

til at have det lidt bedre, så er
det værd at tage med.“

Kontorplantejunglen
Til dem som vil skabe et mere
aktivt plantemiljø på arbejds-
pladsen, vil Jane Dyrhauge
Thomsen dog ikke anbefale
nogen planter og blomster
frem for andre.

„Det er et rigtigt komplice-
ret område. Det er nemlig me-
get individuelt hvordan vi op-
lever planter og blomster.
Nogle har måske gode minder
om en plante fra deres bedste-
mors have, mens andre har en
meget negativ opfattelse. Des-
uden kan planter og blomster
have en negativ indflydelse på
arbejdsmiljøet hvis de ikke bli-
ver passet ordentligt. For slet
ikke at tale om at man kan ha-
ve allergi over for visse typer
planter. Så er der også de sæ-
sonbetonede blomster som
julestjerne. Dem synes de fle-
ste er fine til jul, men ikke når
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Planter på arbejdspladsen bruges til at vise social støtte. Det har stor signalværdi når ledelsen giver blomster,
og hvis medarbejderne vander en syg kollegas blomster. Samtidig er planter ligesom vejret et oplagt
samtaleemne der gør det lettere at tale med hinanden.
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vi skriver januar. Der kan også
være barrierer i folks selvop-
fattelse. Ser man sig som me-
get moderne, vil man næppe
bryde sig om at få en ‘bedste-
mor-plante’ på sit kontor,“
forklarer  Dyrhauge Thomsen.

Der er endnu en interessant
sammenhæng i Jane Dyrhauge
Thomsens data som hun nu
skal til at undersøge. Mænd
har tilsyneladende mindre
mod en plante hvis den bliver
kaldt en plante. Hvis den deri-
mod betegnes som en blomst,
er de straks mere tilbøjelige til
at stille sig på bagbenene.
Uanset om der er tale om en
kvælerfigen eller en begonie.

Der er en jungle af individu-
elle forhold som man skal
være opmærksom på inden
man begynder at tilplante
hele kontoret for at skabe et
større fællesskab på arbejds-
pladsen. „Det er kompliceret,
men sådan er den virkelige
verden,“ konkluderer Jane
Dyrhauge Thomsen. ❏


