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Útdráttur 

Megintilgangur ritgerðarinnar er að leita svara við spurningunum:  

Hvað er Vel unnið starf (e. good work?) – er til algild skilgreining á því?  

Hvert er markmiðið með starfi okkar og hver er tilgangur þess? 

Hvaða drífandi öfl knýja okkur áfram og leiða okkur á toppinn til framúrskarandi árangurs 

og velgengni í starfi?   

Rýnt er í fræðilegar heimildir og kenningar síðasta áratugar og jafnframt kynnt þau tól og tæki 

sem notast er við til að skilgreina þætti sem hafa áhrif á framúrskarandi árangur óháð 

starfsstéttum. Markmið rannsóknarinnar er að kanna með eigindlegri viðtalsaðferð hvort hægt 

er að koma auga á þá lykilþætti sem taldir eru upp í fræðilega kaflanum árangursríka 

einstaklinga sem hafa hlotið viðurkenningu fyrir framúrskarandi framisstöðu við að skila góðu 

starfi (e. good work).  

Til að leita svara við síðari spurningunni voru tekin viðtöl við tiú einstaklinga sem eiga það 

sameiginlegt að hafa hlotið einhvers konar viðurkenninga á sínum starfsvettvangi fyrir vel unnið 

starf. Leitast er við að fá góða innsýn í það krefjandi ferli sem átti sér stað til að ná slíkum árangri.  

Síðan eru birtar niðurstöður og reynt að koma auga á, og ályktanir dregnar af því, hvort um 

sé að ræða keimlíkt mynstur í hugsunarhætti og hegðun í starfi.  Ráðandi gildi í svörum 

viðmælenda eru borin saman við kenningar og leitast er við að sjá sameiginlega 

grundvallarþætti með því að gera samanburð. Jafnframt er ætlunin að draga lærdóm af þeim 

reynslubanka sem er að finna í svörum viðmælenda og gera tilraun til að setja saman 

leiðarvísi að þeim aðalatriðum sem hafa skipað stærstan sess í þeirra ferðalagi; ferðalagi sem 

einkennist af því að vinna af ástríðu. Niðurstöðurnar benda til þess að viðmælendur nái góðri 

frammistöðu sem byggist á siðferðislegum innri gildum þeirra, settum markmiðum og þrá 

eftir að finna sinn æðri tilgang.   

Fræðileg yfirferð bendir til mikillar samsvörunar á milli viðmælenda þegar kemur að þeim 

eiginleikum sem þurfa að vera fyrir hendi til að geta skilað góðu verki.  
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Abstract 

The main purpose of this thesis is to answer the following questions: 

1. What is a job well done (e. good work) -- Is there a universal definition of it? 

2. What is the goal of our work and what is its purpose? 

3. What forces drive us forward and lead us to outstanding performances and success 

at work? 

The theoretical sources and theories of the last decade are examined and also are introduced 

the tools employed to identify factors that influence outstanding performances regardless of 

occupation. The aim of this study is to examine through qualitative interview process whether 

it is possible to identify the key factors that are identified in the theoretical section are 

effective compliance of individuals who have received awards for outstanding performance, 

in other words have delivered a good work. 

To answer the latter question eleven individuals were interviewed who all had in common 

some kind of recognition received for a work well done at their respective area of work. These 

interviews were also taken to gain a good insight into the challenging process that took place 

to achieve such results. 

The results are then presented and an attempt made to identify and draw conclusions about 

whether similar patterns of thinking and behavior at work preside between respondents. By 

making comparisons dominant forces in the answers of the respondents are compared with 

theories and mutual fundamental elements spotted.  Also the intention is to learn what lessons 

can be drawn from the experience of the respondents and effort made to put together a guide 

of the main points that have dominated their journey which has been marked by passion for 

their work. The results suggest that the respondents have achieved good performance based 

on internal moral values, achieving goals and the desire to find higher purpose for their 

existence. 

Theoretical examination points to a strong correlation between the features that need to be in 

place to deliver a good work. 
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Inngangur 

Starfið sem við stundum er stór partur af okkar tilveru. Flesta daga vöknum við, förum í 

vinnuna og síðan komum við heim eftir að hafa skilað verki dagsins. Vinnan er einn 

stöðugasti punkturinn í okkar dagsdaglega lífi og uppfyllir margs konar þarfir sem við gerum 

okkur ekki alltaf grein fyrir. Starfið endurspeglar okkur sjálf og lýsir okkar innri manni 

burtséð frá því hvers eðlis það er eða hvaða hvatar knýja okkur áfram á þeim starfsvettvangi 

þar sem við erum stödd hverju sinni. Við erum þátttakendur í samfélagi sem er drifið áfram af 

einstaklingum sem leysa ólík verkefni og leggja mismikið á sig til að skila góðu verki (e. good 

work).  

Það má halda því fram að margir velji sér skóla og síðan starfsvettvang út frá áhugasviði 

eða styrkleika þó að þeir hafi ekki endilega gert það af ásettningi eða meðvitað í upphafi, eða 

eru smátt og smátt að færast nær því eftir því sem árin líða. Sumir eru með fullmótaðar 

hugmyndir frá leikskólaárum og eru búnir að skipuleggja í smáatriðum sínar leiðir að 

draumastarfi. Aðrir skoða nokkra möguleika og eru jafnvel áttavilltir í sinni leit að köllun í 

starfi.  

Áhugavert er að staldra við og rifja upp þá drauma um störf sem vildum vinna sem 

fullorðin eða muna eftir yfirlýsingum barna í okkar nánasta umhverfi. Ef við gefum aðeins 

gaum og veltum fyrir okkur þessum drauma hlutverkum eins og lækna, flugmanna eða 

leikara, svo að dæmi sé nefnt, þá komum við fjótlega auga á eitt sameiginlegt sem erfitt er að 

færa í orð eða lýsa í stuttu máli. Flestir verða örugglega sammála um að sú merking og mynd 

af starfi sem kemur upp í hugann einkennist af vinnu sem unnin er af ástríðu, einlægni og alúð 

og uppfylli allar þær hugsanlegar skyldur og kröfur sem gerðar eru til viðkomandi 

starfsmanns. Því verður ekki neitað að við sjáum fyrir okkur slökkviliðsmann sem gerir allt 

sem í hans valdi stendur og er tilbúinn að stökkva inn í brennandi hús og bjarga fólki úr 

lífsháska. Slíkar hugmyndir um hvað það er sem felst í vel unnu starfi eru skýrar og 

óumdeilandlegar enda sjáum við eingöngu einstaklinga sem vinna að sinni köllun í starfi og 

lifa sig inn í vinnuflæði eða það verkefni sem þeir eru að kljást við hverju sinni. Þessar 

ofurhetjur eru að vinna góð verk (e. good work) og eru bestar, framúrskarandi, 

aðdáunarverðar samkvæmt okkar skilgreiningu á því hvað það er sem felst í þeirra 

hlutverkahring. Með það að leiðarljósi eru þær ósjálfrátt verðlaunaðar í okkar huga fyrir 

frábæran árangur. Þetta virðist fyrir að vera mjög einfalt að yfirfæra á raunveruleikann á 

fullorðnisárum og uppfylla öll þau viðmið sem ætlast er til af okkur í starfi. Lítur út fyrir að 



vera einfalt við fyrstu sýn en er það auðvelt í framkvæmd? Þegar stórt er spurt verður oft fátt 

um svör. 

Í þessari ritgerð er fallað um hugtakið vel unnið starf og þau skilyrði sem ber til að 

uppfylla því samkvæmt skilgreiningu þess sem er að finna í fræðiritum. Köllun í starfi og sú 

merking sem lögð er í vinnu af ástríðu eru til uppfjöllunar í þessum skrifum og mikilvægi þess 

á leiðinni til árangurs. Kynntar eru meginskilgreiningar á því ástandi sem fræðimenn kalla 

flæði í vinnu og er hluti af þeirri upplifun sem heltekur mann og veitir unnun og er svo 

eftirsóknarverð hjá einstaklingum sem búnir eru að finna sína réttu hillu á atvinnuvettvangi. 

Rýnt er í samspil flæðis og frammistöðu ásamt þeim áhrifum sem flæði hefur við nýtingu 

styrkleika í starfi en samkvæmt nýlegum rannsóknum má sjá sterk jákvæð tengsl á milli þeirra 

þátta sem fá að njóta sín með þessum hætti og geta skilað framúrskarandi frammistöðu. 

Rannsóknir síðustu ára benda sterklega til þess að þetta kunni að vera einn af lykilþáttum 

velgengnis og árangurs.  

Það sem vakti brennandi áhuga höfundara á að taka þetta viðfangsefni fyrir var fyrst og fremst 

löngun til að öðlast dýpri skilning á hvað það er sem fær suma einstaklinga til að ljóma af gleði og 

ánægju í starfi sem fyrr eða síðar skilar árangri í einhvern mynd þrátt fyrir að viðkomandi sækist 

ekki einu sinni eftir því. Rannsóknarefnið og rannsóknin sjálf var rannsakanda einning hugleikið 

vegna þess að velgengni og árangur í starfi er eitthvað sem margir vilja tengja og útskýra sem 

eintóma heppni en sú ástæða fellur ekki inn í þann hugmynda heim um langt ferli og mikla 

markvissa vinnu sem höfundur telur sig hafa séð í starfsferli árangursríka einstaklinga þegar leiðin 

til sigurs er skoðuð frekar. Því til rökstuðnings má færa mýmörg dæmi úr því ævisagnaflóði sem 

höfundur hefur lesið í gegnum árin eða vísa í frábærlega skrifaða bók Outliers (Gladwell, 2008) þar 

sem rithöfundur fjallar um og sýnir fram á það að fjöldi einstaklinga sem hann rannsakar og ber 

saman út frá ólíkum sjónarmiðum víðsvegar um heim eiga það sameiginlegt að hafa lagt fram 

óhemjumikla vinnu, sem spannar tíu eða fleiri ár eða hátt í tíu þúsund klukkutíma alls, og hafa unað 

af því sem þeir eru að gera. Þeir nýta í leiðinni styrkleika sinn af ástríðu sem skilar sér í 

framúrskarandi árangri og lífsfyllingu sem ýtir þeim enn frekar til að halda áfram á sömu braut.  

Framlag höfundar til fræðanna er að varpa ljósi á þau ráðandi öfl sem kunna að hafa áhrif á 

velgengni í starfi. Jafnframt að gera heiðarlega tilraun til að skilgreina meginþætti í 

vinnuframlagi einstaklinga sem hafa náð mjög langt á sínum starfsvettvangi og hlotið 

viðurkenningu fyrir vel unnin störf.  



 


