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Útdráttur 

Starf leikara getur verið streituvaldandi, en því hefur höfundur fengið að kynnast. Höfundur 

upplifði streitu tengda útskriftarverkefni sínu Aðfaranótt sem sýnt var vorið 2018 af 

útskriftarbekk leikaranema. Leikarar virðast upplifa bæði tilfinningalegt og líkamlegt álag, en 

auk þess getur óvissan sem fylgir starfinu verið mikil og þessu fylgir streita. Líkamleg 

streitueinkenni eru meðal annars aukin hjartsláttur og hár blóðþrýstingur. Streita er 

lífsnauðsynleg, en þegar hún er langdregin getur hún verið skaðleg og aukið líkurnar á ýmsum 

sjúkdómum, til dæmis hjarta- og æðasjúkdómum. Einstaklingar með úthverfan persónuleika 

virðast sýna minna af langvarandi streitueinkennum og eru því í minni áhættu á að fá þessa 

sjúkdóma. 

 Ýmislegt getur dregið úr streitueinkennum og er heilsusamlegur lífsstíll stór þáttur. Þrátt 

fyrir það er oft þörf fyrir markviss inngrip til þess að meðhöndla vinnutengda streitu. Þegar 

mismunandi aðferðir eru bornar saman kemur í ljós að hugræn atferlismeðferð er góð leið til 

þess að meðhöndla vinnutengda streitu, en hún virðist auka vinnuánægju, bæta sjálfstraustið, 

auka stjórn á eigin hugsunum og innri ró. Ýmsar meðferðir eru þó í boði og hver og einn þarf 

að finna meðferð sem hentar sér, en þar sem leikarastarfinu fylgir óvissa er mikilvægt að taka 

það sérstaklega fyrir í þeirri meðferð sem valin er. 

 Viðtöl voru tekin við þrjá einstaklinga, leikhússtjóra, leikara og leikkonu. Allir þessir 

einstaklingar eru með ólíka innsýn í vinnuumhverfi leikara og streitu þeirra. Leikhússtjórinn 

minnist ekki á hvort streita hafi verið sérstaklega til umræðu innan veggja leikhúsanna, en talar 

þó um að streita leikara hafi ekki sérstaklega verið rannsökuð. Leikarinn segist finna fyrir streitu 

í starfi sínu og notast meðal annars við slökun og Chekhov-aðferðina til þess að takast á við 

hana. Leikkonan finnur fyrir minni streitu en leikarinn og notast hún við aðgerðabundnari leiðir 

til þess að takast á við sín streitueinkenni. 
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Mánudaginn 26. febrúar hófst ferli sýningarinnar Aðfaranótt eftir Kristján Þórð Hrafnsson. Það 

er eins og það hafi gerst í gær að við byrjuðum þessa skólagöngu en allt í einu er komið að 

lokaverkefninu og pressan hefur aldrei verið meiri. Fyrstu fimm annirnar í skólanum var 

markmiðið sett hátt og vonaðist maður til þess að fá samning að lok skólagöngunnar hjá stóru 

leikhúsunum. Pressan sem ég setti á sjálfan mig fór stigvaxandi með hverri önninni sem leið og 

loks var komið að þessu, síðasta önnin.  

Í gegnum árin hefur maður heyrt að þeir sem eru verkefnaráðnir eða teknir inn í 

leikhúsin fái að vita það fljótlega á síðustu önninni. Hausinn fer því á yfirsnúning þegar ekkert 

hefur gerst og aðrir í bekknum fara að fá góðar fréttir. Auk þess er margt í húfi þegar kemur að 

lokaverkefninu og maður vill að sjálfsögðu standa sig með mikilli prýði. Maður vill sýna fólki 

hversu góður maður er, hversu mikið maður hefur lært og að maður eigi vel heima á stóra 

sviðinu, en þessu fylgir oft ákveðin streita. 

 Ég hugsa að aðrir leikarar séu oft í svipuðum sporum og ég. Mikil óvissa getur fylgt 

leikarastarfinu og sem leikari þarf maður að takast á við mikið álag, bæði tilfinningalegt og 

líkamlegt. Í þessari greinargerð langar mig að kafa dýpra og kanna streituhugtakið og sjá hvaða 

aðferðir nýtast best til að meðhöndla streitu, bæði almennt og í mínu fagi. Streita verður sett í 

fræðilegt samhengi, en auk þess mun ég fjalla um eigin upplifun á einkennum streitu. Einnig 

verður rætt við reynda leikara sem og leikhússtjóra. Þetta fólk verður spurt út í vinnutengda 

streitu og hvort það geti bent á aðferðir til þess að meðhöndla hana. 

 

Streita í fræðilegu samhengi 

Þekking mín á streitu er ekki mikil, en þegar ég finn fyrir streitu þá er mikið að gera hjá mér en 

meira veit ég ekki. Ég fór því að lesa mig til um streitu og komst að ýmsu. Streita getur oft verið 

jákvæð og lífsnauðsynleg. Tilgangur hennar er að halda okkur vakandi og einbeittum í 

streituvaldandi aðstæðum og getur hún aukið afköst fólks í krefjandi verkefnum. Streita getur 

líka bjargað lífi okkar, en segjum sem svo að við séum stödd í skógi í Kanada og allt í einu 

stendur bjarndýr fyrir framan okkur. Bjarndýrið er streituvaldurinn og svar líkamans eru 

streituviðbrögðin. Í blóðinu okkar fara að streyma taugaboðefnin kortisól og adrenalín. 

Hjartslátturinn eykst og blóðþrýstingurinn hækkar upp úr öllu valdi. Einnig hækkar 

sykurmagnið í blóðinu sökum þess að við þurfum einfalda og snögga orku. Við öndum hraðar 
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því vefir líkamans þurfa á meira súrefni að halda. Spennan í vöðvunum eykst. Öll skilningsvitin 

eru í botni og við erum tilbúin til að hlaupa á brott eða berjast til þess að halda lífi1. 

Þessi streituviðbrögð eru okkur nauðsynleg og mikilvæg í varnarkerfi líkamans. Sömu 

streituviðbrögð geta reynst okkur gagnleg í öðrum erfiðum aðstæðum, til dæmis í starfi þar sem 

leysa þarf krefjandi verkefni sem þarfnast mikillar einbeitingar. Þar má til dæmis nefna lækni í 

skurðaðgerð, leikara á sviði eða íþróttamann í langstökki. Þessi streituviðbrögð geta þó verið 

of mikil og langdregin, en þá fara þau að skaða heilsuna okkar. Þegar það er ekkert bjarndýr á 

vegi okkar er streitan óþarfi og dregur ef til vill úr kröftum okkar og lætur okkur líða illa. 

Lífsgæðum hrakar og hættan á ýmsum sjúkdómum hækkar, svo sem hjarta- og æðasjúkdómum.  

Fólk sem telur sig þjást af streitu kvartar oft yfir sjálfum streituvaldinum. Streituvaldar 

geta til dæmis verið persónuleg áföll, erfiðleikar í hjónabandi, fjárhagslegir erfiðleikar eða 

vinnuumhverfi. Einnig geta hlutir sem virðast nokkuð saklausir verið streituvaldandi, til dæmis 

það að skipuleggja veislur, flutningar, barneignir og viðtöl við fjölmiðla. Það sama er hægt að 

segja um þáttöku í alls konar íþróttum sem fólk hefur oftast gaman af, en þegar kemur að móti 

eða formlegri keppni gerir streitan oft vart við sig. Mér þótti mjög áhugavert að lesa um að eitt 

aðalhlutverk íþróttasálfræðinga er að hjálpa íþróttafólki að stjórna streituviðbrögðum sem geta 

dregið úr árangri, til dæmis svitamyndun, of hraður hjartsláttur, einbeitingarörðuleikar og 

svefnörðuleikar. Er þetta til dæmis eitthvað sem má skoða fyrir íslensku sviðslistirnar?  

 

Streita og persónuleiki 

Eftir að hafa lesið mig til um langvarandi streitu og afleiðingar hennar fór ég að hafa áhyggjur 

af því að vera sjálfur oft á köflum að finna fyrir streitu. Hugmyndin um að lenda ungur í hjarta- 

og æðaveseni vegna mikils álags hljómar alls ekki vel. Ég mundi þá eftir rannsókn fyrir 

sálfræðinema sem ég var hluti af fyrir Háskóla Íslands, þar sem ég var settur í streituvaldandi 

umhverfi og líkamleg viðbrögð mín voru mæld: púls, blóðþrýstingur og öndun. Til þess að kalla 

fram streituviðbrögð hjá mér var ég látinn útskýra einhvern texta fyrir framan áhorfendur. Áður 

en ég fór inn í þessar aðstæður var ég látinn svara persónuleikaprófi, en þar kom í ljós að ég var 

með úthverfan persónuleika (e. extravert). Útkoma rannsóknarinnar var sú að fólk sem er með 

svipaðan persónuleika og ég sýni oft minni líkamleg streituviðbrögð í streituvaldandi 

																																																								
1 „Hvað er streita og hvaða hlutverki gegnir hún?,“ Vísindavefurinn, 11. júní 2013, 
http://visindavefur.is/svar.php?id=65376 
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aðstæðum. Þetta fólk er því í minni áhættuhóp fyrir hjarta- og æðasjúkdóma vegna langvarandi 

streitu2.  

Úthverfir einstaklingar eru fólk sem beina orku sinni út á við, en þeir eiga auðvelt með 

að tjá sig og framkvæma oft áður en þeir hugsa. Úthverfir einstaklingar eru félagslynt fólk og 

öðrum finnst þeir oft háværir og ágengir, en þetta á einmitt mjög vel um mig. Það eru þó ekki 

allir með sama persónuleikann og ég. Fólk sem er með týpu-D persónuleikagerð upplifir mikið 

af neikvæðum tilfinningum og er innhverft (e. introvert) á sama tíma. Innhverfir einstaklingar 

eru andstæðan við úthverfa, en innhverfir beina orku sinni inn á við og tjá oft síður tilfinningar 

sínar. Innhverfir einstaklingar velja oft að vera í rólegu umhverfi og eru mun meðvitaðri um 

sjálfa sig heldur en úthverfir einstaklingar. Talið er að um 21% fólks séu með týpu-D 

persónuleika, en þetta fólk upplifir neikvæðar tilfinningar en hleypir þeim ekki út. Þegar 

tilfinningum er ekki hleypt út getur álag á hjarta- og æðakerfið orðið mikið sem getur leitt til 

ýmissa kvilla2. 

Eftir því sem ég eldist finnst mér streita hafa meiri líkamleg áhrif á mig. Hlutir sem mér 

þótti ekkert svo flóknir þegar ég var unglingur virðast miklu flóknari. Það er eins og kæruleysið 

sé horfið og hvert skref sem ég tek í átt að ferlinum mínum skipti meira máli. Þeim mun meiri 

pressu sem ég set á mig þeim mun meiri streitu ligg ég undir. Persónuleikinn minn er mögulega 

verndandi þáttur gegn ýmsum kvillum sem fylgja streitu, en þrátt fyrir það finnst mér hún hafa 

mikil áhrif á mig. 

 

Mín upplifun á streitu 

Þegar æfingarferlið á Aðfaranótt hófst var ég með hausinn djúpt í öðru verkefni sem virtist ætla 

að fleyta mér alla leiðina til Portúgal til að taka þátt í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. 

Mikil vinna stóð að baki þess verkefnis og var draumurinn um að sigra Söngvakeppnina 2018 

á Íslandi kominn ansi nálægt því að verða að veruleika. Það reyndist erfitt að halda einbeitingu 

í skólanum með Söngvakeppnina hangandi yfir mér og fann ég fyrir miklu álagi sem fylgdi því. 

Ég setti auðvitað skólann í fyrsta sæti en vann mikið eftir skóla og fram eftir degi. Auk þess að 

vera á kafi í Söngvakeppninni var ég að kenna dans í fjórar klukkustundir í viku og því fylgdi 

ákveðin undirbúningsvinna. Dagarnir voru langir og ég var farinn að finna fyrir einkennum 

																																																								
2 Johan Denollet, „Type D personality. A potential risk factor defined,“ Journal of 
Psychosomatic Research 49, (2000): 256, sótt 18. maí 2018, https://www.sciencedirect.com/ 
science/article/pii/S002239990000177X 
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streitu, en ég finn oft fyrir þessum einkennum þegar ég er undir miklu álagi. Þessi 

streitueinkenni eru ekki bara andleg heldur einnig líkamleg. 

 Andleg einkenni sem ég finn fyrir eru til dæmis þau að ég verð þyngri á mér. Ég hef 

lítinn áhuga á öllu því sem snýst ekki um verkefnið sem er í gangi og það hefur oft slæm áhrif 

á samskipti við mína nánustu. Mér líður eins og persónuleiki minn breytist aðeins, en ég verð 

mikið hugsi og frekar utan við mig. Mér finnst ég þó finna töluvert meira fyrir líkamlegum 

einkennum þegar ég er undir álagi, en svefn- og matarvenjur mínar breytast til hins verra. Þegar 

tvær vikur voru í frumsýningu á Aðfaranótt var ég farinn að eiga erfitt með að ná mér niður á 

kvöldin eftir rennsli og textinn spilaðist aftur á bak og áfram í höfðinu á mér langt fram eftir 

nóttu. Stressið fyrir æfingu morgundagsins tók völdin og ofan á það bættist pirringur í fótum 

sem varð til þess að ég átti ennþá erfiðara með að sofna. Stressið við það að standa á fjölum 

Þjóðleikhússins og gleyma textanum er martröð sem ég hef nokkrum sinnum fengið áður. Núna 

var allt í einu kominn sá möguleiki að martröðin gæti ræst og lét ég því undan textaspólinu sem 

átti sér stað í kollinum á mér þegar ég reyndi að sofna á kvöldin. Ég þuldi línurnar mínar upp í 

höfðinu og allt í einu var klukkan orðin þrjú.  

Þegar mikið álag er á mér á ég oft erfitt með að borða nóg. Ég léttist yfirleitt þegar mikið 

er að gera hjá mér, en það er eitthvað sem ég má helst ekki við. Ég sé það vel á baðviktinni í 

lok hvers álagstímabils hve mikil streitan hefur verið. Ég gleymi einfaldlega að borða, og þegar 

ég borða þá hef ég litla matarlyst og borða alls ekki nóg. Maturinn sem ég hef helst lyst á að 

borða þegar ég er undir álagi er oftast ruslfæði: Hamborgarar, franskar, pulsur og pítsur. Streitan 

var mjög mikil á genera- og frumsýningardaginn, en þá átti ég einmitt mjög erfitt með að næra 

mig.  

Sýningin Aðfaranótt er hádramatísk og tekst á við erfiðar tilfinningar. Karakterinn sem 

ég leik, Hörður, er einstaklega brothættur persónuleiki. Hann á virkilega erfitt alla sýninguna 

og springur svo í lokin. Þegar ég skrifa þennan kafla er ég nývaknaður eftir þriðja 

sýningardaginn í röð. Ég hef aðeins verið að skoða líðan mína eftir sýningar og finn að ég verð 

alltaf þreyttari og þreyttari eftir því sem líður á sýningarvikuna. Mér varð hugsað til þess þegar 

Hilmir Jensson var að segja bekknum frá sýningunni Flóð sem var sýnd í Borgarleikhúsinu fyrir 

um það bil tveimur árum. Hilmir sagði að eftir hverja sýningu hafi hann legið andvaka langt 

fram á nótt vegna þess að hann gat ekki náð sér niður eftir tilfinningakokteilinn sem hann saup 
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af3. Ég er að eiga í sömu erfiðleikum núna. Ég get engan veginn náð mér niður, ligg bara og 

stari upp í loftið. Enginn breyting átti sér stað eftir fjórðu og fimmtu sýningu. 

Það eru ekki bara tilfinningarnar sem við erum að vinna með í verkinu sem taka á heldur 

er það líka vímutilfinningin sem maður fær í lokin þegar hundrað manns standa upp og klappa 

fyrir þér sem ýtir undir tilfinningarússíbanann. Í fyrsta skipti skil ég afhverju margir leikarar 

setjast niður eftir sýningu og fá sér í glas. Skammtímalausnin áfengi við streitu virðist kannski 

koma sér vel til þess að ná sér niður og bæla tilfinningarnar. Þetta er þó ekki leið sem ég myndi 

nota, enda hættur að drekka áfengi. Auk þess geta afleiðingar áfengisdrykkju verið allt annað 

en jákvæðar. En ég skil þessa leið samt að ákveðnu leyti. Sjálfur hef ég reynt að ná mér niður 

á kvöldin með því að spila tölvuleik og reyni þannig að gleyma því sem gerðist fyrr um kvöldið. 

Auðvitað fer maður í nokkurskonar tilfinningavímu þegar fólk klappar þig upp á stóru sviði 

fyrir vinnuna þína. En svo tekur bara raunveruleikinn aftur við þegar heim er komið. Allt mitt 

innra tilfinningalíf er á öðru hundraðinu í tvær klukkustundir þar sem ég rífst og lem. Svo kem 

ég heim í faðminn á kærustunni minni og kveiki á Netflix. Þetta er erfitt og þess vegna langaði 

mig að fræðast um leiðir til þess að takast á við streitu og mögulega um aðferðir til þess að ná 

mér niður á jörðina eftir sýningar. 

 

Aðferðir til þess að minnka streitu 

Í gegnum árin hefur maður heyrt um ýmsar leiðir til þess að meðhöndla streitu og inni á 

vefsíðunni áttavitinn.is, sem er vefur Hins Hússins, koma þeir með tillögur að nokkrum hlutum. 

Þeir leggja mikla áherslu á heilbrigðan lífsstíl með góðum svefn- og matarvenjum og reglulegri 

hreyfingu. Forðast skuli efni á borð við áfengi, tóbak, eiturlyf, koffín og sykur. Einnig benda 

þeir á að gott sé að læra að þekkja streituvalda í sínu lífi, til dæmis aðstæður, fólk eða ákveðin 

umræðuefni, og reyna að forðast þá ef maður getur eða takast á við þá á heilbrigðan og 

yfirvegaðan hátt. Fleiri hlutir sem þeir benda á til þess að draga úr streitu eru útivera, samvera 

með vinum og fjölskyldu, dagbókarskrif, að skapa eitthvað, drekka koffínlaust te, lesa góða 

bók, horfa á góða mynd eða hlusta á tónlist4. Þetta eru allt hlutir sem maður hefur heyrt áður og 

veita jú vissulega ánægju. Á síðunni nefna þeir þó hluti sem ég er viss um að hafi meiri og 

varanlegri jákvæð áhrif á streitu, en þetta eru hlutir eins og að ná stjórn á eigin hugsunum, læra 

																																																								
3 Hilmir Jensson 2017 
4 „Streita,“ Áttavitinn, síðast uppfært 20. nóvember 2017, https://attavitinn.is/heilsa/gedheilsa 
/streita/ 
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að róa sig niður með hugleiðslu, jóga eða öndunaræfingum, skipuleggja tíma sinn betur og hætta 

að fresta hlutum, breyta viðhorfum sínum, auka jákvæðni og efla sjálfstraustið. Það er 

greinilega margt sem getur dregið úr streitu, en hvað virkar best gegn vinnutengdri streitu? 

Ég fann grein þar teknar voru saman 48 rannsóknir sem fjölluðu um fjórar mismunandi 

aðferðir til þess að minnka vinnutengda streitu, en í greininni eru þessar aðferðir bornar saman5. 

Í greininni er talað um að hægt sé að fara tvær meginleiðir til þess að meðhöndla vinnutengda 

streitu. Í fyrsta lagi er hægt að beina inngripinu að aðstæðunum sjálfum, en þá er til dæmis reynt 

að koma viðkomandi úr þessum streituvaldandi aðstæðum eða reynt að breyta þeim á einhvern 

hátt þannig að þær séu minna streituvaldandi. Í öðru lagi er hægt að beina inngripinu að 

bjargráðum viðkomandi, eða þeim aðferðum sem viðkomandi nýtir sér til þess að takast á við 

streituvaldandi aðstæðurnar.  

 Aðferðirnar sem voru skoðaðar í greininni voru inngrip sem beindust að vinnustaðnum 

sjálfum, hugræn atferlismeðferð, slökunarmeðferð og bjargráðsmiðuð meðferð. Þeir 

vinnustaðir sem voru skoðaðir í þessari grein voru mjög ólíkir þeim sem leikarar fá að kynnast 

og því mun ég ekki fjalla sérstaklega um niðurstöður fyrir inngrip sem beindust að 

vinnustaðnum. Hugræn atferlismeðferð, slökunarmeðferð og bjargráðsmiðuð meðferð flokkast 

undir seinni meginleiðina til þess að takast á við streitu, eða þar sem inngripinu er beint að 

bjargráðum4.  

Hugræn atferlismeðferð virtist virka best til þess að meðhöndla vinnutengda streitu. Í 

greininni var þó tekið fram að mikilvægt sé að finna réttu aðferðina fyrir hvern og einn, en 

streita getur lýst sér á mismunandi hátt á milli einstaklinga enda erum við jafn ólík og við erum 

mörg. En heilt yfir virkar það best fyrir flesta að fara í hugræna atferlismeðferð hjá sálfræðingi. 

Hugræn atferlismeðferð virðist auka vinnuánægju, en einnig bætir hún bjargráð og dregur úr 

kvörtunum. Munurinn á hugrænni atferlismeðferð og bjargráðsmiðaðri meðferð, sem virtist 

ekki virka eins vel, er sá að hugræn atferlismeðferð er tvíþætt. Annars vegar er leitast við að 

breyta hugarfari viðkomandi og hins vegar er reynt að breyta þeirri hegðun sem viðheldur 

hugarfarinu á markvissan hátt. Bjargráðsmiðuð meðferð er ekki eins markviss og fæst einungis 

við hugræna þáttinn. Hugræn atferlismeðferð er mjög vinsælt meðferðarúrræði gegn allskonar 

sálfræðilegum kvillum og er hún greinilega mjög gagnleg gegn vinnutengdri streitu. Hugræn 

																																																								
5 Jac J. L. van der Klink et al., The Benefits of Interventions for Work-Related Stress. American 
Journal of Public Health 91, nr. 2 (2001): 274, sótt 19. maí 2018, https://www.ncbi.nlm.nih. 
gov/pmc/articles/PMC1446543/pdf/11211637.pdf 
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atferlismeðferð hjálpar fólki í streituvaldandi umhverfi að ná stjórn á eigin hugsunum, 

skipuleggja sig betur, ná innri ró, breyta viðhorfum sínum og efla sjálfstraustið6. En er þetta 

eitthvað sem myndi henta leikurum? 

Ef þú ert í vinnu þar sem þú upplifir mikla stjórn þá virka þessar meðferðir mjög vel. 

En hjá þeim sem upplifa ekki mikla stjórn líkt og hjá leikurum sem vinna í mörgum verkefnum 

í einu, kvikmyndum, leikhúsi og jafnvel talsetningum allt á sama tíma, þá er þetta snúnara. 

Einstaklingur upplifir stjórn á vinnutengdum aðstæðum þegar hann getur haft áhrif á það sem 

gerist í vinnuumhverfi hans, og þá sérstaklega það sem virðist hafa bein áhrif á persónuleg 

markmið hans. Upplifuð stjórn á vinnutengdum aðstæðum getur beinst að verkefnum, hraða 

vinnuumhverfis, stjórn á eigin líkama, stjórn á félaglegu og tæknilegu umhverfi og upplifað 

frelsi frá stjórnendum4. Sökum þess að leikarar starfa oft í ófyrirsjáanlegu umhverfi þá þarf 

sérstaklega að taka það fyrir í þeirri meðferð sem leikari myndi velja sér til þess að minnka 

vinnutengda streitu. En eru leikarar almennt að takast á við streitu á markvissan hátt? Eru þeir 

að leita sér sálfræðiaðstoðar? Eða eru þeir að nota aðrar aðferðir? Og er streita yfir höfuð til 

umræðu innan geirans? 

 

Viðtöl við leikhússtjóra og leikara 

Mér fannst áhugavert að fá innsýn yfirmanns leikara um streitu starfsmanna sinna og hafði þess 

vegna samband við Þjóðleikhússtjórann, Ara Matthíasson. Ég fékk hann til að svara fyrir mig 

spurningum sem brunnu á mér, en spurningarnar sem ég sendi á hann voru eftirfarandi: (1) 

Hefur vinnutengd streita verið sérstaklega til umræðu innan veggja leikhússins? (2) Veistu 

hvort leikarar á þínum vinnustað hafi tekist á við vinnutengda streitu með einhverjum sérstökum 

aðferðum? Ef svo er, hvernig þá? Ari svaraði þessu:  

„Þetta hefur ekki verið kannað kerfisbundið enda þyrfti til þess klíníska sálfræðinga, 
held ég, enda gætu þeir þá t.d. lagt mat á hvað teldist óeðlilegt (en slíkt er yfirleitt 
metið í samanburði við viðmiðunarhóp sem teldist „eðlilegur“) og eins hvort það geti 
talist skaðlegt að vera undir tímabundnu álagi (t.d. vegna frumsýningar, erfiðra 
verkefna, erfiðra yfirmanna, neikvæðrar gagnrýni...). Hins vegar liggja fyrir tvær 
nýlegar kannanir á starfsánægju, önnur frá því í haust og hin alveg ný, en tilgangur 
kannananna var annars vegar að kanna starfsánægju allra starfsmanna Þjóðleikhússins 

																																																								
6 „Hvernig virkar hugræn atferlismeðferð og hvernig framkvæmir maður hana?“ 
Vísindavefurinn, 12. september 2008, http://visindavefur.is/svar.php?id=25683 
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og hins vegar að kanna stöðu mála sem varða áreitismál (í þeirri könnun var m.a. 
könnuð starfsánægja og viðhorf til stjórnunar auk áðurgreindra þátta)“7. 

Ari svarar ekki beinlínis hvort streita hafi verið sérstaklega til umræðu innan Þjóðleikhússins 

en talar þó um að ekki hafi verið rannsakað á kerfisbundinn hátt hvort leikarar Þjóðleikhússins 

finni fyrir meiri streitu en fólk í öðrum störfum. Í könnun um starfsánægju er mögulega spurt 

starfsfólk út í streitu, en Ari talar þó ekkert nánar um þessa könnun né niðurstöður hennar. 

Áhugavert hefði verið að vita hvort streita sé tekin fyrir í slíkri könnun og hvort slæmar 

niðurstöður slíkrar könnunar myndu verða til þess að eitthvað yrði gert í málunum. Ari svarar 

heldur ekki hvort hann viti til þess að leikarar Þjóðleikhússins hafi tekist á við vinnutengda 

streitu á einhvern sérstakan hátt. 

 Ég hafði svo samband við tvo íslenska leikara, karl og konu. Þau eru nokkuð ólíkar 

persónur, en karlmaðurinn er frekar róleg og lokuð týpa á meðan konan er mun hressari og 

opnari. Mér fannst áhugavert að sjá hvort þessir einstaklingar myndu svara á ólíkan hátt vegna 

ólíks persónuleika þeirra, en ég vildi kanna þeirra upplifun á streitu og hvort þau væru með 

einhverjar aðferðir til þess að takast á við hana. Ég sendi á þau eftirfarandi spurningar: (1) 

Finnst þér þú finna fyrir mikilli streitu í starfi þínu sem leikari? (2) Hvaða aðstæður myndir þú 

segja að væru mest streituvaldandi í leikarastarfinu? (3) Notarðu einhverjar ákveðnar leiðir til 

þess að meðhöndla þessa streitu? Hverjar þá? (4) Myndiru segja að þú upplifir meiri streitu í 

starfi þínu sem leikari en í öðrum störfum? (5) Hefur streita í starfi verið sérstaklega til umræðu 

innan veggja stóru leihúsanna? Svör karlmannsins voru eftirfarandi: 

„(1) Já auðvitað, ekki hægt að neita því. Það getur verið náttúrulega tengt kvíða, 
frammistöðukvíða. Síðan er auðvitað líka mikil óvissa. Fara inn í óvissu, þora að stíga 
inn í óvissuna. Óreglulegur vinnutími. (2) Þeim mun nær sem það gengið er að manni 
persónulega, siðferðislega og trúarlega. Ástarsenur, eitthvað sem er nærri manni, 
þegar þú þarft að fara yfir einhver mörk. (3) Slökun, hef gert lengi. Michael Chekhov, 
gera hlutina meira abstrakt þannig að ég losni sem mest við að fara í persónulega 
samsömun við karakterinn. Mér finnst persónuleg samsömun geta verið 
kvíðavaldandi. Það er alltaf eitthvað brot af sjálfum þér í öllu, en ef ég nota 
ímyndunaraflið og geri hlutina abstrakt þá á ég auðveldara með þetta. (4) Allt öðruvísi 
streitu, en þú getur alltaf komið þér í tímaþröng. Ef þú ert opinber persóna, dæmdur á 
opinberum vettvangi fyrir störf þín þá fylgir því öðruvísi streita. (5) Nei þekki ekki til 
neinnar markvissar umræðu. Ekki verið mikið fastráðinn, en hvað mig varðar þá hef 
ég ekki orðið var við það“. 

Leikarinn finnur fyrir streitu í starfi sínu sem leikari og nefnir þrjá streituvalda: 

Frammistöðukvíða, óvissu og óreglulegan vinnutíma. Ég tengi mjög vel við þessa hluti og 

																																																								
7 Ari Matthíasson 2018 
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hugsa að fleiri leikarar geri það líka. Óvissan getur verið gríðarleg og það getur tekið virkilega 

á fólk að lifa í óvissu um komandi verkefni. Auðir dagar í dagatalinu geta þýtt að þú fáir engar 

tekjur fyrir þessa daga og það getur valdið miklum kvíða. Leikarar finna líka fyrir ákveðnum 

frammistöðukvíða, sem er eitthvað sem aðrar starfsstéttir finna minna fyrir. Maður er stöðugt 

undir smásjá áhorfenda og gagnrýnenda sem dæma hversu vel eða illa þú sinnir starfi þínu. 

Maður er stöðugt undir hamri dómarans. 

 Leikarinn notast við ýmsa tækni til að létta á kvíðatilfinningunni sem fylgir streitu. 

Leiðirnar hans eru til dæmis lærð tækni Michaels Chekhovs og slökun. Mér þykir áhugavert að 

hann noti tækni Michaels Chekhovs8, en Chekhov aðferðin gengur út á að nota ímyndunaraflið 

til þess að gera hlutina meira abstrakt í sköpun og þar af leiðandi fjarlægjast persónulegri 

samsömun við karakterinn. Leikarinn segði mér til dæmis frá því þegar hann lék hlutverk róna. 

Í stað þess að leika sig fullan þá ímyndaði hann sér að hann gengi á brothættum ís. Með þessari 

tækni tókst honum að gera ölvunina abstrakt, en það þýddi að hann var aldrei að leika ölvaðan 

mann heldur birtust áhrif þess að ganga á ísnum í formi kuldalegs manns sem á erfitt með hvert 

skref.  

Ég er ekki viss um að sú tækni myndi nýtast mér eins vel og hún nýtist honum. Minn 

kvíði lýsir sér á annan hátt, enda hefur mér ekki fundist þessi persónulega samsömun neitt 

sérstaklega kvíðavaldandi. En ef til þess kemur er gott að geta gripið í þessa aðferð. Slökun 

hefur þó verið það fyrsta sem manni dettur í hug þegar maður hugsar um aðferðir til þess að 

meðhöndla streitu. Við höfum lært ýmsar slökunaraðferðir í náminu, til dæmis jóga nidra, en 

auk þess lærðum við Kundalini núvitundartækni. Hingað til hef ég ekki nýtt mér Kundalini 

tæknina, en ég hef notað jóga nidra til þess að slaka á fyrir sýningar og fyrir svefn. Jóga nidra 

hefur reynst mér ágætlega, en ég þyrfti kannski að tileinka mér það betur til þess að ná betri 

árangri.  

Leikarinn þekkir ekki til þess að nein markviss umræða hafi verið um streitu í starfi innan 

veggja stóru leikhúsanna, en þetta er nokkurn veginn í takt við svör Ara Matthíassonar 

Þjóðleikhússtjóra. Spurningarnar voru líka sendar á leikkonu og svör hennar voru eftirfarandi: 

„(1) Nei, ekki beint. Sér í lagi þar sem ég er eiginlega hætt að taka að mér stærri 
verkefni. Það getur þó verið streituvaldandi að koma inn í stuttan tíma og finna taktinn 
með þeim sem eru búnir að vera í verkefninu lengi. (2) Óvissa, að vita ekki hvað er 
ætlast til af manni - óskipulagður leikstjóri eða listrænn stjórnandi sem getur ekki 

																																																								
8 „The Chekhov Technique,“ Brian Timoney Actors’ Studio, 24. ágúst 2016, https://www. 
briantimoneyacting.co.uk/the-chekhov-technique/ 
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komið sýn sinni á framfæri þannig að allir skilji. (3) Ég reyni eftir bestu getu að hlusta 
mig inn í aðstæður - túlka það sem lagt er upp með en líklegast fyrst og fremst að 
spyrja þar til ég skil. (4) Nei, amk ekki þeim störfum sem ég hef unnið hingað til. (5) 
Já var, er og verður hugsa ég. Sérstaklega þar sem hraðinn er orðinn svo mikill og oft 
rík krafa um fjölda sýninga á viku - álagið getur orðið mjög mikið. Ég veit um dæmi 
þess að leikarar hafa hreinlega þurft að leggjast inn á spítala vegna ofþreytu. Það er 
mjög mikilvægt að halda því inni í samningum ákvæði um hvíldartíma“. 

Leikkonan segist ekki finna fyrir mikilli streitu í starfi sínu, en talar þó um að óvissan hljóti að 

vera aðalstreituvaldurinn. Óskipulagðir listrænir stjórnendur sem eiga erfitt með að koma sýn 

sinni á framfæri geta skapað ákveðna óvissu, en heildarmynd verksins getur þá orðið óljós og 

maður veit ekki til hvers er ætlast af manni. Til þess að meðhöndla þessar streituvaldandi 

aðstæður reynir hún að lesa í aðstæðurnar og spyrja út í það sem er óljóst.  

Leikkonan segir að streita hafi verið til umræðu innan veggja leikhúsanna. Leikarar hafa 

verið að ræða um að hraðinn sé orðinn mikill og að krafa sé um mikinn fjölda sýninga á viku 

og að þessu fylgi ákveðið álag. Leikkonan veit til þess að leikarar hafa verið lagðir inn á spítala 

vegna ofþreytu og að því sé mikilvægt að halda ákvæðum um hvíldartíma í samningum leikara. 

Þetta álag hlýtur þá að vera mikill streituvaldur fyrir marga leikara, en innlögn á spítala er sterkt 

merki þess.  

Mér þykir merkilegt hversu ólíka sýn leikarinn og leikkonan hafa. Þau virðast upplifa 

streitu á gjörólíkan hátt og notast við enn ólíkari leiðir til að takast á við hana. Á meðan 

leikonan, extravert, leitar meira út á við og spyr spurninga þá leitar leikarinn, introvert, meira 

inn á við í tilfinningar sínar. Tækni leikarans virðist þarna henta hans persónugerð en myndi 

kannski engan veginn gera það hjá leikkonunni. Þarna komum við aftur að því sem stóð hér að 

ofan, en hver og einn þarf að leita að sinni leið til þess að meðhöndla streitu.  

  

Lokaorð 

Leikarar hljóta að finna fyrir streitu í starfi sínu. Oft eru erfið verk æfð á daginn og önnur verk 

sýnd á kvöldin, en því fylgir bæði tilfinningalegt og líkamlegt álag. Auk þess er mikil óvissa 

sem getur fylgt leikarastarfinu, en eins og kom fram hér að ofan þá getur það verið mjög 

streituvaldandi. Mér finndist virkilega gagnlegt ef boðið væri upp á sálfræðiaðstoð eða 

einhverskonar úrræði fyrir leikara sem finna fyrir streitu. Miðað við svör fólksins hér að ofan 

er ekki mjög greinilegt hvort markviss umræaða sé í gangi um streitu innan veggja leikhúsanna. 

Það er klárlega eitthvað sem mætti skoða nánar.  
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 Sjálfur ætla ég að eiga þetta samtal við sálfræðing og fá ráðleggingar um hvernig best 

væri fyrir mig að meðhöndla mín streitueinkenni. Ég nýt þess nefnilega mikið að vera í látum 

og hafa nóg að gera. Ef dagskráin er tóm þá er ekkert gaman, en stuðinu fylgir streita og nú þarf 

ég að finna mína leið til að meðhöndla hana. 
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