
Konflikter 

Aspergere er på en måde firedobbeltramte i forhold til konflikter. For det første er vi 

bare generelt dårlige til at håndtere konflikter med mennesker. For det andet 

kommer vi ubevidst til at skabe konflikter omkring os grundet den manglende 

forståelse for det sociale samspil, og problemer i forhold til den kognitive empati. 

Som det allermest sørgelige, har vi sørme også en forhøjet risiko for at blive hvirvlet 

ind i andres konflikter. Det bliver vi, fordi vi har svært ved at finde en grimasse, der 

kan passe, når situationen eskalerer følelsesmæssigt. Disse akavede grimasser får os 

desværre nogle gange til at se ud, som om det er os, der er de skyldige, og 

anklagerne bliver derfor rettet mod os. Slutteligt er aspergere med til at skabe 

konflikter hos NT-eren, da vi ikke er gode til samtaler, der omhandler det at forstå 

den andens følelser, tanker og motiver, er dårlige til kompromisser, rigide og 

reagerer sort/hvidt. Det er heller ikke unormalt, at aspergeren slet og ret går sin vej, 

når den anden prøver at melde ud om sine følelsesmæssige behov1 Disse ting har 

den kedelige konsekvens, at NT-eren så sidder tilbage uden at have fået luft for sine 

frustrationer, og ikke har fået mulighed for at tale tingene igennem. Det er alt andet 

lige en sikker opskrift på et forøget konfliktniveau. 

 

Ubehagelige mennesker 

Ca. omkring 2010 kørte jeg i tog fra Vejle til Århus, som jeg har gjort så mange gange 

før. Jeg havde valgt at sidde i en stillekupe, og den dag var jeg desværre lidt for 

meget oppe at køre, det sker gerne, hvis mit stressniveau er for højt, eller hvis der er 

sket et eller andet, som kører i mit hoved. Jeg fik under turen tysset på to 

mennesker, der snakkede, og de makkede ret - fint nok, ingen problemer. 

Toget nærmede sig Århus, og folk skulle til at stå af. Eftersom der var en hel del 

mennesker, der skulle af, var nogle folk fra 1. klasse nødt til at stå og vente på at 

komme ud inde i selve stillekupe-afdelingen. En af dem, der stod der var, efter 

påklædningen at dømme, en forretningsmand. Han stod og talte i mobil, og det 

foregik inde i stillekupeen. Pragmatisk set, med den viden jeg har nu, burde jeg i det 

tilfælde ikke have grebet ind og tysset på ham; men jeg var desværre den dag oppe 

at køre, så jeg gik hen til ham og sagde, at det var en stillekupe, og at han ikke måtte 
                                                             
1 Dette kan jeg selv finde på, og det på trods af at jeg har en stor teoretisk viden om min egen diagnose og hjælper 
andre med den. Men det fortæller bare noget om, hvor svært det er for os med AS. 



tale i telefon… ”HOLD NU BARE DIN KÆFT!” Svarede han meget hårdt tilbage; jeg var 

i granatchok og fremstammede: ”Hvad sagde du!”, men valgte så at trække mig. 

Resten af dagen var fuldstændig ødelagt for mig, de 4 lektioner aftenskole, jeg skulle 

have i Århus, fik jeg intet ud af, da optrinnet kørte og kørte i mit hoved.  Dagene gik, 

og jeg var stadig rystet af optrinnet. Der skulle gå en hel uge, før det var nogenlunde 

færdigbehandlet i mit hoved. Men selv her 7 år efter, dukker episoden stadig op 

indimellem og kører som en film og får mit humør helt i bund.   

Meget af tiden efter sådan en konflikt går, for mit vedkommende, med at konflikten 

igen og igen kører i hovedet, og jeg så afprøver utallige andre strategier med ting, jeg 

kunne have sagt og gjort, hele tiden prøver mit hoved at finde en god løsning, en 

fredelig løsning, hvor forretningsmanden reagerer på en rolig måde, og der ingen 

konflikt er. Kort sagt er sådan en episode meget ødelæggende for mig, og lige efter 

at det er sket, er det umuligt for mig at have fokus på noget som helst, det er som 

jeg er i en helt anden verden. 

 

 

Vredesophobningen 

Både aspergere og NT-ere kan have problemer i forhold til ikke at få vreden ud på en 

passende måde. Dvs. at i stedet for at sige fra, melde utilfredsheden ud og tage det i 

opløbet, bliver det akkumuleret og vil så ligge og ulme og pludselig komme ud som 

en meget destruktiv udladning. Det er meget sikkert, at aspergeren så bagefter vil 

blive ramt af rigtig dårlig samvittighed. Denne vredesophobning er dog desværre 

noget, der i højere grad rammer aspergere end NT-er, og det skal ses på baggrund af, 

at aspergere generelt er dårlige til at melde ud om problemer, behov og generelt 

bare ting, der går os på. 

 

Konfliktskabning 

Aspergere bryder sig generelt ikke om at have konflikter kørende med mennesker. Vi 

har set, at der bliver brugt al for meget energi på at håndtere det. Det optimale ville 

være, hvis aspergeren sørgede for at undgå konflikter så meget som muligt. Det er 

helt sikkert, at vi bestræber os på det, da vi belært af bitre erfaringer helst vil slippe 

for nye grimme oplevelser, der mere eller mindre ødelægger os. Desværre hænger 



der en ”forbandelse” over os. Som følge af vores blinde vinkler kommer vi til at 

stresse, irritere og gøre andre mennesker sure, og så opstår konflikterne. Når de  

opstår, fatter vi ofte ikke, hvorfor det skete. Det rammer os bare lige pludseligt, vi har 

ikke opfattet de små tegn og andre fingerpeg, der kunne advare os om, at vi er i gang 

med at gøre et andet menneske vredt. Når vi gør andre mennesker vrede, kan det 

være, fordi vi taler meget direkte og går lige til sagen og på den måde ikke anvender 

små støddæmpende sætninger og ord, som NT-eren ville gøre. Det kan også være, 

fordi den andens følelsesmæssige behov bliver fuldstændigt ignoreret af os, ikke 

fordi vi gør det af ond vilje, men fordi vi har problemer i forhold til den kognitive 

empati, og derfor ikke ser dem og heller ikke tænker over dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gode råd til dig der lever med en Asperger 

1. Aspergeren er dårlig til at melde ud om ting, der nager, stresser, irriterer og gør 

ham vred. Hvis du gerne vil reducere konfliktniveauet, så sørg for at ”hive” de 

ting, der går ham på, ud af ham og på den måde få taget det i opløbet. Acceptér, 

at han ikke rigtigt selv kan eller i det mindste er væsentligt dårligere end 

gennemsnittet til det. 

2. Når du skal konfliktløse med aspergeren: Brug visuelle hjælpemidler, f.eks. et 

skema, der viser, hvordan du føler, og f.eks. pile, der viser resultater og 

konsekvenser - der findes ikke en bestemt opskrift. Det, det gælder om, er at 

fovandle noget abstrakt til noget konkret. Generelt skal du huske altid at være 

konkret overfor en person med AS. 

3. Du giver kritik til aspergeren, er det vigtigt, at du understreger over for ham, at 

det, du siger nu, kun gælder for en specifik adfærd og at det altså ikke er en kritik 

af hele hans person. Gør du dette, er der en god chance for, at du undgår at 

samtalen kører af sporet, grundet det faktum, at vi aspergere alt for tit opfatter 

kritik af en enkelt specifik adfærd som en kritik af hele vores person. Er det først 

kommet så vidt, er konstruktiviteten afløst af destruktivitet. 

4. Hvis der kører en mere eller mindre alvorlig konflikt i hovedet på aspergeren, så 

kan du roligt regne med, at det sker på bekostning af hans indøvede strategier, du 

vil derfor opleve, at han falder i funktionsniveau, og du vil opleve ham som 

mindre empatisk, mere rigid, mere sort/hvid og endnu dårligere til at have andre 

bolde i luften. Hvis konflikten er alvorlig, vil det fylde hele aspergerens hoved, og 

det vil være umuligt for ham at holde gode miner til slet spil, tværtimod vil det 

stråle ud af ham, at han er i ”ubalance”. 

5. Hvis der kører noget stort i hovedet på ham, vil han også kunne finde på at lave 

flere fejl end normalt, det kan f.eks. være, at der havde udspillet sig en barsk 

forhandlingssituation med et fremmed menneske, hvor aspergeren virkelig skulle 

bruge al sin energi, og hvor stemningen var trykket. 

6. Find ud af, hvad det er for nogle ting, der ”trigger” vredesudbrud og konflikter 

hos din AS-partner. Det kan være ting man siger, lyde, lugte eller noget helt 

andet. 

7. Aspergere kan have svært ved at vide, hvornår det er ens tur til at tale, du vil 

derfor opleve, at han afbryder på upassende tidspunkter, det er ikke noget han 

gør for at være uhøflig, men fordi det er svært for os intuitivt at vide, hvornår 

man skal sige noget eller ikke gøre det. 

 

 


