
DE FØLELSESMÆSSIGE KONSEKVENSER AF AT VÆRE DEN 
HJÆLPSOMME LYTTER (1994, 3(1))

Udforskningen af menneskelig støtte har især fokuseret på modtageren af hjælpen og sjældent på 
den, der ydede f.eks. en følelsesmæssig støtte til en person i krise.

Hvordan er det at være hjælper i uformelle situationer ? At have en person at betro sig til ser ud til 
at have positive virkninger for den kriseramte, men flere nyere undersøgelser tyder på, at det at 
skulle lægge øre til i sig selv kan udgøre en betragtelig belastning.

En amerikansk forsker, Rose Perrine, arrangerede et eksperiment, som belyser den hjælpsomme 
lytters situation. En række studerende mødte enkeltvis en medstuderende, som de blev bedt om at 
hjælpe. Den pågældende præsenterede sit problem, som var, at vedkommendes kæreste havde slået 
op, og han/hun var dybt ulykkelig. Den pågældende studerende samarbejdede med forskeren og 
spillede over for nogle af de studerende således, at de kunne mærke, at han/hun fik det bedre, mens 
andre studerende fik at mærke, at der ingen forbedring var sket i løbet af samtalen.

Hvilken virkning havde det nu på hjælperne ?

Tre forhold påvirkede hjælperne følelsesmæssigt i  retning af,  at de enten blev kede af det eller 
vrede. Den følelsesmæssige reaktion udløstes for det første, hvis den ulykkelige studerende ikke fik 
det bedre; for det andet, hvis hjælperen fortrinsvis brugte en "støttende" strategi og for det tredje, 
hvis hjælperne ikke syntes, at de havde nået deres mål.

De studerende, der følte sig mest ansvarlige for at hjælpe den medstuderende, var også de, som 
udviklede de mest negative følelser over for den pågældende, hvis han/hun ikke fik det bedre i løbet 
af samtalen. 

De studerende, som anvendte en problemløsende strategi, følte, at de havde været til større hjælp 
end de studerende, som kun havde brugt en ren lyttende strategi - uanset om den kriseramte i sit spil 
gav udtryk for at fået det bedre eller ej. 

Undersøgelsen  illustrerer  det  subtile  samspil,  der  foregår  i  mange  hjælpende  situationer  af 
følelsesmæssig art.  Den hjælpsøgende skal helst  få det  bedre,  for at  hjælperen ikke skal få det 
dårligere. Hjælperens ansvarsfølelse kan være sådan, at den bliver til en belastning, i og med at 
manglende succes kan give negative følelser over for hjælpsøgende. På grund af de komplicerede 
forhold i samspillet er professionel psykologisk hjælp nogle gange at foretrække.
ae
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