
DET ER DEN USYNLIGE HJÆLP, DER HJÆLPER(2002, 11(1))

Tre  amerikanske  psykologer,  Niall  Bolger,  Adam Zuckerman og  Ronald  Kessler,  har  for  nylig 
påpeget et påfaldende paradoks i forskningen over effekten af den såkaldte ”sociale støtte”, dvs. den 
menneskelige hjælp, man modtager fra andre, især de nærmeststående som familiemedlemmer og 
gode kolleger på arbejdet. 

Det er for det første i adskillige undersøgelser blevet påvist, at mennesker, der mener, at de har et 
godt og nært forhold til andre personer, der kan give dem hjælp – både følelsesmæssigt og praktisk 
– i vanskelige situationer bliver mindre syge og klarer forskellige sygdomme bedre end mennesker, 
der synes, at de kun får lidt menneskelig støtte fra deres omgivelser. 

Man ved ikke helt, hvorfor menneskelig støtte er så sundt for helbredet, men det menes at kunne 
bero  på  flere  faktorer:  1)  Menneskelig  støtte  kan  dæmpe  skadelige  stressreaktioner,  når  man 
rammes af modgang i livet; 2) menneskelig støtte kan tænkes at hjælpe til at undgå, at man kommer 
ud for modgang i livet, og 3) mangel på menneskelig støtte kan måske føre til pinefuld ensomhed, 
der  kan være skadelig for helbredet  i  sig selv – uafhængigt  af  om man kommer ud for anden 
modgang eller ej.

Men uanset hvordan den menneskelige støtte virker befordrende på et godt helbred, så er der ifølge 
de tre psykologer tale om et underligt paradoks, idet den forskning, der har set på konkret modtaget 
menneskelig støtte – til forskel fra den mere udbredte forskning over  forventning om at kunne få 
støtte i dagliglivet –  ikke har fundet nogen klar positiv effekt hverken på stresstilstande eller på 
helbredet.

Det er jo underligt: Når man spørger, om folk synes, at de gennemgående kan få god hjælp fra deres 
nærmeste, betyder ”ja” et bedre helbred, men når man ser på de, der faktisk modtager menneskelig 
hjælp, så ser det ikke ud til, at det hjælper!

Noget  af  forklaringen  på  dette  paradoks  finder  de  tre  forskere  i  deres  egen  undersøgelse,  der 
tilsyneladende viser, at den sunde menneskelige støtte især er den, vi slet ikke opdager!

Undersøgelsen foregik ved, at ægtefællerne i 99 ægtepar i 32 dage skrev en omhyggelig dagbog 
dels vedrørende de tilfælde, hvor de selv synes, at de gav deres ægtefælle en eller anden form for 
menneskelig hjælp eller støtte, og dels vedrørende de tilfælde, hvor de selv oplevede at modtage 
hjælp eller støtte fra deres ægtefælle. Desuden skulle de notere, hvilke problemer de havde haft i 
dagliglivet, og hvor meget de følte sig stressede, nervøse eller nedtrykte.

Efter de 32 dage var gået, kunne forskerne ved at sammenholde dagbøgerne for ægtefællerne to og 
to konstatere,  at  der  selvfølgelig var  en del  tilfælde,  hvor den ene havde noteret  at  have givet 
ægtefællen menneskelig støtte, hvor den anden ægtefælle også havde noteret at have modtaget den 
pågældende støtte. Men der var desuden mange tilfælde, hvor den ene ægtefælle mente at have 
udvist en måske mere diskret form for hjælp eller støtte, og hvor det ikke var blevet bemærket eller 
i hvert fald noteret af vedkommendes ægtefælle. Man kan på den baggrund tale om opfattet og ikke-
opfattet modtagelse af menneskelig hjælp eller støtte, og ved at sætte disse to typer af begivenheder 
i  relation  til  modtagerens  stress-tilstand  i  samme  periode  kunne  forskerne  konstatere,  at  den 



opfattede støtte tilsyneladende ikke virkede nær så dæmpende på stress-tilstanden som den  ikke-
opfattede støtte!

Umiddelbart kan det forekomme underligt, at en ikke-opfattet støtte skulle hjælpe bedre end den 
støtte, man er bevidst om at modtage, men forskerne mener, at forklaringen kan være, at den bevidst 
opfattede støtte har en pris: man kommer lidt i  et  afhængighedsforhold og måske også lidt i  et 
underlegenhedsforhold til  den, der giver hjælpen. Det kan måske i sig selv have en vis negativ 
effekt,  der  modvirker  den ellers  positive effekt  af  den modtagne hjælp.  Ved den  ikke-opfattede 
modtagelse af menneskelig støtte slipper man for disse mulige negative effekter og alligevel kan 
den ikke-opfattede støtte -  trods det at  man ikke er bevidst om den – tilsyneladende udmærket 
hjælpe på humøret og stresstilstanden ifølge denne undersøgelse.

Det  paradoks,  vi  omtalte  i  starten,  kunne altså  bero  på,  at  mennesker,  der  svarer  på  generelle 
spørgsmål om, hvorvidt de synes, de får god menneskelig støtte i dagliglivet, også svarer ud fra en 
ubevidst erkendelse af den ikke-opfattede støtte, de har fået,  mens de mennesker, der svarer på 
spørgsmål  om  konkrete  tilfælde  af  modtaget  støtte,  kun  kan  svare  ud  fra  tilfælde  af  opfattet 
menneskelig  støtte.  Og  den  er  åbenbart  ikke  nær  så  sundhedsfremmende  som  den  ubevidste 
modtagelse af støtte ifølge de tre amerikaneres undersøgelse.
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