
Geimvera á vinnumarkaði 
 
Ég fékk ekki einhverfugreiningu fyrr en ég var komin alveg útí horn og framaf bjargi á 
vinnumarkaði. Skólagangan fram að menntaskóla var þolanleg því ég átti alltaf 
a.m.k. eina góða vinkonu í bekknum á hverjum tíma. En frá og með menntaskóla 
byrja ég að ströggla fyrir alvöru. Félagsleg færni mín dugar ekki lengur til. Mér fer að 
líða mjög illa en á yfirborðinu er ég súper-duglegur námsmaður.  
 
 
Fyrsta vinnan mín eftir að ég útskrifaðist sem lögfræðingur frá HÍ var hjá stofnun á 
vegum ríkisins. Ég náði engum tengslum við einsleitan hóp vinnufélaga og fann fljótt 
að starfið og starfsumhverfið höfðaði ekki til mín. Ég flutti mig þá yfir á 
lögmannsstofu. Þar var mikið álag, ég þurfti oft að vinna á kvöldin og um helgar. 
Starfsmannahópurinn var fjölbreyttur en þrátt fyrir það var ég frekar sér á báti. En ég 
reyndi að sýna lit; ég fór t.d. eitt sinn í starfsmannaferð sem gekk ágætlega þar til 
fjörið um kvöldið átti að hefjast, en þá var ég orðin þreytt og vandræðaleg og beið 
þess í ofvæni að rútan kæmi að ná í okkur. En allavega, ég var ósátt við vinnuálagið 
og ákvað að hætta og fara í tónlistarkennaranám í FÍH.  
 
Þegar ég hafði lokið tónlistarkennaranáminu var mér boðið tímabundð starf í 
ráðuneyti við afleysingar og tilfallandi verkefni. Ég var búin að vera á báðum áttum 
hvort ég ætti að reyna fyrir mér sem tónlistarkennari eða snúa aftur í lögfræðina; 
þetta boð auðveldaði ákvarðanatökuna. Mér leið illa frá fyrsta degi, var allan tímann 
utanveltu og upp á aðra komin. Þegar aðstæður voru orðnar óbærilegar var ég svo 
heppin að fá vinnu á skrifstofu Alþingis sem hafði lengi verið minn 
draumavinnustaður.  
 
Nú fannst mér ég loksins vera komin á góðan stað. Í deildinni minni voru bæði 
lögfræðingar og íslenskufræðingar. Starfsandinn var góður, ég var hluti af heildinni 
og fékk ýmis tækifæri. Á þessum tíma ákvað ég að láta ljós mitt skína á 
tónlistarsviðinu og kom m.a. fram á tveimur árshátíðum. Mér fannst ég bara vera á 
nokkuð góðu róli; ég trúði því varla hvað þetta gekk vel hjá mér. En vinnubrjálæðið í 
kringum jólahlé og önnur þinghlé var ekkert grín. Kollegar mínir virtust ráða við það 
en ég varð pirraðri eftir því sem á leið. Ég man að einn af yfirmönnum mínum hvatti 
mig til að fara á tímastjórnunarnámskeið. En allavega, þegar ég var komin 
langleiðina með að mála mig út í horn sagði ég upp og var fyrirmunað að skilja hvers 
vegna í ósköpunum ég átti svona erfitt uppdráttar í hverri vinnunni á fætur annarri, 
jafnvel draumavinnunni á Alþingi sem hafði lofað svo góðu.  
 
Ég gat ekki hugsað mér að sækja um enn eina vinnuna; mér fannst orðið pínlegt að 
biðja um meðmæli og fannst að sá hópur sem ég gæti leitað til skryppi óðum saman. 
Ég ákvað því að fara í frekara nám. Ég kláraði verðbréfamiðlun og mastersnám í 
stjórnun og stefnumótun. En þrátt fyrir mína fjölbreyttu menntun var ég óörugg með 
sjálfa mig þegar kom að vinnumarkaði. Vandræðin með að biðja um meðmæli hurfu 
ekki þótt ég hefði tekið mér vinnuhlé, og mér bara hryllti við þeirri tilhugsun að þurfa 
að fylla út atvinnuumsóknir. Næstu þrjár vinnur fæ ég því í gegnum persónuleg 
tengsl. Á þessum tíma var ég líka að glíma við annan vanda, ég var illa leikin eftir 
samband sem var komið endastöð. Ég var ein í heiminum og vissi ekkert í minn 
haus.  



Í þannig ástandi hóf ég störf á skrifstofu SÍBS. Ákvörðun mín um að þiggja þetta 
tiltekna starf var galin og ekki leið á löngu þar til ég lenti í algjöru öngstræti. Á tímabili 
var einsog ég væri stödd á miðjum vígvelli. Þaðan skreið ég út örmagna. Í fyrsta 
skipti var ég tilbúin að leita mér allrar mögulegrar hjálpar, sem ég og gerði, en mér 
fannst enginn skilja mig; svörin og viðbrögðin sem ég fékk fundust mér einfaldlega 
ófullnægjandi. Þannig að þótt ég væri orðin óvinnufær sá ég ekkert annað í stöðunni 
en að halda áfram að rembast.  
 
Næst fékk ég vinnu sem ritari í japanska sendiráðinu. Ég var ekki fyrr byrjuð að vinna 
þar að ég fór að rekast á veggi. Ég reyndi að þrauka en svo kom að því að ég gat 
ekki meir og hætti. Stuttu síðar flutti ég aftur í foreldrahús og var að spá í að flytja til 
Balí sem ég hafði heimsótt og heillast af nokkru áður. En fyrst vildi ég klára að skrifa 
bókina mína.  
 
Bókin átti að fjalla um lífshaup mitt þar sem öllu yrði slegið upp í grín, hrakföllunum á 
vinnumarkaði og öllu hinu sem hvorki gekk né rak hjá mér. Bókin heitir CV of a 
Martian á frummálinu, eða Ferilskrá Marsbúans, og gaf ég hana sjálf út sumarið 
2015. Á þeim tímapunkti hafði ég ekki minnstu hugmynd um að ég væri að glíma við 
einhverfueinkenni hvern einasta dag. Ég var grunlaus um þá staðreynd að ég væri 
félagslega ólæs með allt aðra skynjun en hinir.  
Og til að gera MJÖG langa sögu stutta: Rúmu ári eftir að bókin kom út var ég farin 
að vinna 50% starf sem skólaliði í grunnskóla, vann í eldhúsinu og skúraði. Þetta yrði 
minn síðasti vinnustaður. Ég höndlaði hvorki álagið né samskiptin við samstarfsfólkið 
og hætti eftir aðeins tvo mánuði. Þetta var komið gott, þetta var bara orðið sorglegt. 
Ég var orðin södd lífdaga og úrvinda á þessari jörð. Ég bara fúnkeraði ekki og hlaut 
að vera geimvera sem hafði slysast inn í þessa veröld.  
 
Lengi vel kenndi ég svæsinni fyrirtíðarspennu um líðan mína, en síðan krónísku 
þunglyndi í bland við almenna veraldarangist. Eða hafði ég kannski aldrei vaxið upp 
úr því að vera skapstyggur unglingur? En í kringum mars á síðasta ári, þegar mikið 
var búið að ganga á og ég í starfsendurhæfingu hjá VIRK – sem var ekki að virka – 
fór ég að pæla meira í því sem Helga æskuvinkona mín hafði nefnt við mig sjö 
mánuðum áður. Hún hafði lesið bókina mína og ályktað út frá henni að ég gæti 
mögulega verið einhverf. Þess ber að geta að Helga er þroskaþjálfi að mennt og 
þekkir vel til málefna einhverfra; í þessu samtali okkar hafði hún upplýst mig um að 
einkenni einhverfra stúlkna og kvenna birtust oft með öðrum hætti en hjá drengjum 
og körlum. Engu að síður var mér verulega brugðið og sárnaði mjög; mér fannst 
tilgáta hennar fráleit en lét þá skoðun mína ekki í ljós. En nú var ég farin að hallast 
að því að hún hefði haft rétt fyrir sér allan tímann. Eitt var víst, ég yrði að fá úr því 
skorið hið snarasta. Ég dreif mig á skrifstofu Einhverfusamtakanna til að afla 
upplýsinga og í framhaldinu pantaði ég tíma í greiningu hjá Laufeyju Gunnarsdóttur. 
 
Og það varð niðurstaðan, ég er einhverf! Að fá þessa greiningu var mikill léttir; ég var 
mjög glöð en auðvitað líka í spennufalli. Loksins fékk ég skýringu á líðan minni í öll 
þessi ár. Vandi við skynúrvinnslu gerði það að verkum að ég átti svo erfitt með að 
höndla álag og alls konar áreiti, sem og félagsleg samskipti. Þegar svarið var komið 
var það svo augljóst. Það var engin furða að ég væri alltaf að rekast á veggi þegar 
ég var alltaf að reyna að passa inní eitthvað form sem ég passaði aldrei inní. Ég er 
öðruvísi, ég er geimvera sem þarf að gera hlutina öðruvísi en allir hinir til að geta 
fúnkerað. Nú veit ég það og get hannað líf mitt í kringum þessa kærkomnu vitneskju. 


