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Kafli 1. Bakgrunnur meistaraverkefnis 

Ritgerð þessi samanstendur af tveimur fræðigreinum. Fyrri fræðigreinin fjallar um þýðingu 

fimm þátta þegnhegðunarkvarða Podsakoff, MacKenzie, Moorman og Fetter (1990) á 

íslensku, þáttabyggingu hans í samanburði við erlendar rannsóknir, áreiðanleika og réttmæti, 

þessi grein verður send til birtingar í Sálfræðiritinu vorið 2013. Seinni greinin er 

ráðstefnugrein sem samþykkt var í apríl 2012 og fjallar um tengsl undirþátta þegnhegðunar 

við félagslega fegrun (social desirability) mælda með kvarða Paulhus (1991) sem mælir tvo 

undirþætti félagslegrar fegrunar. Hafa ber í huga að ráðstefnugreinin er háð takmörkunum 

sálfræðiþingsins um lengd samantekta. Uppsetning beggja greina er í samræmi við kröfur 

annars vegar sálfræðiritsins og hins vegar ráðstefnuritsins um uppsetningu greina. 

Vöntun á þýddum og staðfærðum mælitækjum til að vinna rannsóknir á íslenskum 

vinnumarkaði er vandamál fyrir vinnusálfræðinga og nauðsynlegt að bæta þar úr.  

Því miður hefur einnig borið á að mælitæki séu þýdd og notuð í rannsóknum án þess 

að unnið sé eftir viðurkenndu vinnuferli um þýðingar sem að getur valdið skekkju í 

rannsóknum og ályktunum sem niðurstöður þeirra kalla á (Einar Guðmundsson, 2005-2006). 

Þetta er meginástæða þess að höfundur ákvað að þýða og staðfæra próf er mælir þegnhegðun 

(organizational citizenship behavior) enda hefur, að því að höfundur veit best, slíkur kvarði 

ekki verið þýddur á íslensku með vönduðu vinnuferli.  

Þegnhegðun er hugtak sem hefur fengið mikla athygli í rannsóknum í vinnusálfræði en 

það kom fyrst fram árið 1983 í tengslum við rannsóknir sem rannsóknarhópur undir forystu 

Dennis Organ leiddi í byrjun níunda áratugarins (Bateman og Organ, 1983; Organ, 1988). Ef 

leitað er á leitarsíðu Thompson Reuters, Web of knowledge með efnisorðinu Organizational 

Citizenship Behavior kemur í ljós að fram til 1990 höfðu tíu greinar birst með þetta í efni, á 

tíunda áratugnum (1991-2000), voru þær 241, á árunum 2001-2010 voru þær 1.391 en á 
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síðustu tveimur og hálfa ári (2011-2013) eru þær 748 sem sýnir að þetta hugtak er er að fá æ 

meiri athygli á vettvangi rannsókna í vinnusálfræði (Thompson Reuters, 2013).  

Í fyrri fræðigrein þessarar ritgerðar er nokkuð ítarlega farið yfir hugtakið þegnhegðun 

en í stuttu máli er þegnhegðun skilgreind sem sjálfsprottin hegðun starfsmanns sem eykur 

skilvirkni og árangur hjá starfsheildinni en er ekki formlegur hluti af þeim kröfum sem gerðar 

eru til hans eða hennar í starfi (Organ, Podsakoff og MacKenzie, 2006). Þegnhegðun skiptir 

máli fyrir fyrirtæki þar sem hún hefur góð áhrif á frammistöðu fyrirtækja (MacKenzie, 

Podsakoff og Aherne 1998; Nielsen, Bachrach, Sundstrom og Halfhill, 2012; Podsakoff, 

MacKenzie, Paine, og Bachrach, 2000; Podsakoff, Whiting, Podsakoff og Blume, 2009). 

Þegnhegðun hefur verið mæld með mjög mismunandi hætti, flestar mælingar byggja 

þó á rannsókn sem gerð var 1983 þar sem stjórnendur verksmiðja í Bandaríkjunum voru 

beðnir um að lýsa því hvað þeir vildu að starfsfólk gerði meira af fyrir utan starfstengda þætti. 

Þessi viðtöl leiddu í ljós 16 meginatriði (Smith, Organ og Near, 1983), sem urðu 

megingrunnur skilgreiningar Organ á fimm þáttum þegnhegðunar (Organ,1988).  

Fjöldi lista hefur verið hannaður til að mæla þegnhegðun (LePine, Erez og Johnson, 

2002; Organ og félagar, 2006)  

Ástæða þess að kvarði Podsakoff og félaga (1990) var valinn til að þýða á íslensku, þó 

að fram hafi komið nýrri kvarðar sem mæla þegnhegðun, er tvíþætt. Annars vegar byggir 

kvarðinn og þáttabygging hans á skilgreiningu Organ um fimm þætti þegnhegðunar og hefur 

því skýran kenningarlegan grunn um hvað þetta fyrirbæri er. Hins vegar er þessi kvarði sá 

sem mest hefur verið rannsakaður og hafa rannsóknir í flestum tilfellum staðfest fimm þátta 

byggingu kvarðans (Organ 2006). Fimm undirþættir kvarðans eru: hjálpsemi (altruism), 

samviskusemi (conscientiousness), félagsandi (sportsmanship), tillitssemi (courtesy) og 

fyrirtækjatryggð (civic virtue). Gerðar hafa verið a.m.k. sjö staðfestandi þáttagreiningar sem 

hafa staðfest fimm þátta byggingu hans (Bell og Menguc,2002; Hu, Lee og Rousseau, 2004; 
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Lam, Hui og Law, 1999; Moorman, 1991; Moorman, Niehoff og Morgan, 1993; Niehoff og 

Morgan, 1993; Podsakoff o.fl. 1990; Podsakoff, MacKenzie og Fetter, 1993; VanYperen, 

Berg og Willering, 1999), auk þess sem hann hefur verið þýddur og prófaður á fjórum 

tungumálum og fjórum menningasvæðum utan Bandaríkjanna (Hu o.fl. 2004; Klein og 

Verbeke, 1999; Lam o.fl. 1999; Staufenbiel og Hartz, 2000). Þessar rannsóknir hafa bent til 

þess að þegnhegðun mæld með kvarða Podsakoff o.fl. (1990) mæli fimm aðskilda undirþætti 

(Organ, 2006). 

Ákveðið var að þýða kvarða Podsakoff og félaga (1990) þannig að úr yrði sjálfsmat en 

upphaflega var kvarðinn gerður þannig úr garði að þetta væri matstæki fyrir stjórnendur að 

meta undirmenn sína og hefur hann oftast verið notaður þannig (Organ o.fl. 2006). Sjálfsmat 

hefur einhverja kosti fram yfir stjórnendamat. Í fyrsta lagi er hætta á að þegnhegðun fari fram 

hjá stjórnendum, í öðru lagi geta starfsmenn betur metið suma hegðun en stjórnendur s.s. að 

fylgja reglum þó enginn sjái til, í þriðja lagi er matstíll stjórnenda er mismunandi og getur 

mismunað starfsfólki og að lokum er sjálfsmat mun aðgengilegri matsaðferð og hægt að nota 

kvarðann við fleiri aðstæður en stjórnendaútgáfu hans ( (Organ og Konovsky, 1989; Organ 

o.fl. 2006; Organ o.fl. 2005).  

 

Markmið greina og helstu niðurstöður 

Markmið fyrri fræðigreinar er að þýða og staðfæra kvarða til að mæla þegnhegðun á 

íslenskum vinnumarkaði. Segja má að það hafi tekist að mestu leyti, kvarðinn mælir fimm 

aðskilda þætti, sem voru með viðunandi áreiðanleika (α: 0,66-0,88) og höfðu allir tengsl við 

kenningarlega tengt hugtak. Þó þarf að vinna aðeins betur í kvarðanum, endurorða fjögur 

atriði sem annað hvort voru of skekkt eða þá tengdust undirþáttum verr en gert var ráð fyrir. 

Því er þörf á að laga kvarðann til og leggja aftur fyrir hóp vinnandi fólks á Íslandi.  
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Markmið seinni fræðigreinar er að skoða tengsl við félagslega fegrun (social 

desirability) og voru niðurstöður þeirrar greiningar aðeins blandaðar. Svör þátttakenda á 

undirþættinum hjálpsemi hafa ekki fylgni við félagslega fegrun en fylgni var á milli annarra 

undirþátta þegnhegðunar og félagslegrar fegrunar. Þessar niðurstöður benda til að félagsleg 

fegrun gæti verið að trufla svör fólks um eigin þegnhegðun. Þó ber að hafa í huga að fylgnin 

er ekki sterk og til að hægt sé að álykta um niðurstöður þyrfti að leggja endurbættan kvarða 

um þegnhegðun fyrir aftur og bera saman við félagslega fegrun.  

Það er von höfundar að þetta framlag til gerðar mælitækis við að meta þegnhegðun 

geti bætt rannsóknir á stafsumhverfi og hegðun starfsmanna í íslenskum fyrirtækjum en einnig 

fyrir fyrirtækin sjálf þar sem þegnhegðun innan starfseininga getur bent til að starfsfólki líði 

vel og að starfseining sé að virka og þannig má meta „heilbrigði“ starfseininga með þessum 

lista.  
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Útdráttur 

Þegnhegðun er sjálfsprottin hegðun starfsmanns sem eykur skilvirkni og árangur hjá 

starfsheild en er ekki hluti af formlegum starfskröfum. Ekki hefur verið til íslenskt mælitæki 

til að mæla þegnhegðun. Tilgangur rannsóknar er að þýða, staðfæra og skoða þáttabyggingu 

fimm þátta þegnhegðunarkvarða Podsakoff, MacKenzie Moorman og Fetter (1990) en hann er 

einna mest rannsakaði kvarðinn sem gerður hefur verið til að mæla þetta hugtak. 

Rannsóknin skiptist í tvo hluta; í fyrri hluta er fjallað um þýðingarferlið, þrír óháðir þýðendur 

þýddu listann sem síðan var lagður fyrir 15 manns í forprófi. Í seinni hluta var listinn lagður 

fyrir hóp fólks til að meta áreiðanleika hans og réttmæti. Úrtak var valið eftir hentugleika í 

gegnum fésbók og sent á nokkra vinnustaði. Alls tóku 743 þátt en aðeins var hægt að nota 

svör 545 til að skoða þáttabyggingu og áreiðanleika kvarðans og 394 til að skoða 

samleitniréttmæti vegna þess að einstökum atriðum var ekki svarað. Almennt séð kom íslensk 

þýðing þegnhegðunarlista þeirra Podsakoff, MacKenzie, Moorman og Fetter vel út. 

Staðfestandi þáttagreining staðfesti fimm þátta byggingu þegnhegðunarlistans og 

þáttahleðslur flestra atriða undirþátta voru háar og tölfræðilega marktækar. Áreiðanleiki 

undirþátta var ásættanlegur fyrir fjóra af fimm undirkvörðum. Niðurstöður benda þó til að 

skoða þurfi þýðingu nokkurra atriða.. Formgerðarlíkan sem mat tengsl allra undirþátta við 

sanngirni í samskiptum sýndi marktæk tengsl við alla undirþætti. Íslensk sjálfsmatsútgáfa 

þegnhegðunarkvarða Podsakoff og félaga lofar því góðu og ætti að vera gagnlegt tæki fyrir 

rannsakendur á íslenskum vinnumarkaði. 

 

Efnisorð: Þegnhegðun, jákvæð vinnuhegðun, sanngirni á vinnustöðum, þáttabygging, 

réttmæti, staðfestandi þáttagreining, formgerðargreining 
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Inngangur 
Hugtakið þegnhegðun (organizational citizenship behavior) á rætur að rekja til vangaveltna 

um hvað það er sem einkennir góðan starfsmann umfram starfsskyldur. Hvað einkennir suma 

starfsmenn sem gerir það að verkum að þeir eru eftirsóknarverðir fyrir samstarfsfólk og 

stjórnendur (Organ, Podsakoff og MacKenzie, 2006). Rannsóknarhópur við Háskólann í 

Indiana hóf þessa vegferð fyrir um 35 árum síðan. Dennis Organ skrifaði þá grein þar sem 

hann gagnrýndi þá hugmynd að orsakatengsl væru á milli starfsánægju og frammistöðu í starfi 

en sú hugmynd var almenn á meðal stjórnenda á þessum tíma (Organ, 1977). Organ hélt því 

fram að hugsanlega væru stjórnendur að meta starfsfólk eftir öðrum mælikvörðum en þeim 

sem rannsóknir notuðu, enda væri frammistaða í starfi yfirleitt skilgreind sem mælanleg 

frammistaða á starfstengdum þáttum viðkomandi starfs. Það sem stjórnendur mætu sem góða 

starfsmenn gæti hugsanlega verið frekar almennir eiginleikar í fari starfsmanna svo sem að 

mæta vel, vera fyrirsjáanlegur, fylgja reglum, ekki vera með vesen, efla samvinnu og svo 

framvegis (Organ, 1977). Í kjölfar þessarar gagnrýni komu fram margar rannsóknir sem 

skoðuðu þessa viðbótarframmistöðu. Í einni þeirra voru tekin viðtöl við stjórnendur í 

verksmiðjum. Stjórnendur voru beðnir um að lýsa hegðun sem þeir vildu sjá meira af hjá 

starfsmönnum sínum, en tekið var fram að ekki væri átt við hegðun sem tengdist 

starfsskyldum þeirra. (Organ o.fl. 2006; Smith, Organ og Near, 1983). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýndu að almennt voru stjórnendur sammála um að 16 mismunandi atriði 

einkenndu slíka hegðun Þessi 16 atriði urðu grundvöllur að mælitækjum sem mæla 

þegnhegðun starfsfólks (Organ o.fl. 2006).  

Þegnhegðun er skilgreind sem sjálfsprottin hegðun starfsmanns sem eykur skilvirkni 

og árangur hjá starfsheildinni en er ekki formlegur hluti af þeim kröfum sem gerðar eru til 

hans eða hennar í starfi (Organ, Podsakoff og MacKenzie, 2006). Þegnhegðun er þannig 

viðbót við frammistöðu í starfi og hefur jákvæð áhrif á starfsemi fyrirtækja og samstarf 

starfsmanna innan þeirra (Smith, o.fl. 1983). Rannsóknir styðja aðgreiningu hugtakanna 
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þegnhegðun og frammistaða í starfi, því að aðrir þættir spá fyrir um þegnhegðun en spá fyrir 

um frammistöðu í starfi. Þekking, hæfni og geta spá fyrir um frammistöðu í starfi en þættir í 

starfsumhverfi s.s. stjórnendastíll, upplifuð sanngirni og fleira spá fyrir um þegnhegðun 

(Borman, 2004).  

Stjórnendur telja þegnhegðun álíka mikilvæga og frammistöðu í skilgreindum 

verkefnum þegar þeir leggja heildarmat á starfsfólk (Borman og Motowidlo, 1997; Podsakoff, 

MacKenzie, Paine, og Bachrach, 2000) og rannsóknir benda til að þegnhegðun skipti máli 

fyrir starfsemi fyrirtækja. Þegnhegðun tengist til að mynda auknum afköstum, meiri 

skilvirkni, auknum hagnaði, meiri ánægju viðskiptavina og betri vinnu starfshópa 

(MacKenzie, Podsakoff og Aherne 1998; Nielsen, Bachrach, Sundstrom og Halfhill, 2012; 

Podsakoff o.fl. 2000; Podsakoff, Whiting, Podsakoff og Blume, 2009). Þegnhegðun tengist 

einnig meiri starfsánægju, minni starfsmannaveltu, minni fjarvistum frá vinnu og starfsmenn 

sem sýna þegnhegðun lýsa síður yfir áformum um að hætta í starfi (Podsakoff o.fl. 2000). 

Þegnhegðun gegnir því mikilvægu hlutverki innan vinnusálfræði og miklu skiptir að hægt sé 

að mæla hugtakið á áreiðanlegan og réttmætan hátt. 

Yfirlit í bók Organ, Podsakoff, og MacKenzie (2006) um kvarða sem hannaðir hafa 

verið til að mæla þegnhegðun telur  11 útgefna kvarða. Þar af eru einhverjir hannaðir til að 

mæla þegnhegðun í tilteknum aðstæðum eins og til dæmis hjá hernum (Motowidlo og 

VanScotter, 1994) eða hjá sölufólki (Podsakoff og MacKenzie, 1994). Þar að auki blandast 

mæling á öðrum hugtökum eins og til dæmis frumkvæði í starfi (Moorman og Blakely, 1995; 

VanDyne og Lepine, 1998) og hlýðni (Van Dyne, Graham og Diensh, 1994), inn í mælingu á 

þegnhegðun í nokkrum þessara kvarða. Kvarðar sem mæla þegnhegðun eru með allt frá einum 

upp í sjö undirþætti ( Bateman og Organ, 1983; Fahr, Early og Lin, 1997; Moorman og 

Blakely, 1995; Motowidlo og VanScotter, 1994; Podsakoff o.fl. 1990; Podsakoff og 
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MacKenzie, 1994; Smith o.fl. 1983; Van Dyne o.fl. 1994; Van Dyne og Lepine, 1998; Van 

Scotter og Motowidlo, 1996; Williams og Anderson, 1991). 

Sá þegnhegðunarlisti sem mest hefur verið rannsakaður er kvarði þeirra Podsakoff, 

MacKenzie, Moorman og Fetter (1990) Þessi listi hefur verið þýddur á að minnsta kosti fjögur 

tungumál og mælingarfræðilegir eiginleikar hans metnir á ólíkum menningarsvæðum (Hui, 

Lee og Rousseau, 2004; Klein og Verbeke, 1999; Lam, Hui og Law, 1999; Staufenbiel og 

Hartz, 2000). 

Listinn mælir fimm undirþætti þegnhegðunar (Podsakoff o.fl. 1990) en þeir þættir 

byggja á skilgreiningu Organ á þegnhegðun og undirþáttum hennar (Organ 1988). Listinn 

samanstendur af 24 fullyrðingum um undirmenn. Hverri yrðingu fylgir 7 punkta mælistika, 

sem merkt er frá 1=mjög ósammála yfir í 7=mjög sammála. Atriði listans á ensku má sjá í 

töflu 1. 

 

Tafla 1 kemur u.þ.b. hér 

 

Fimm undirþættir kvarðans eru; hjálpsemi (altruism), samviskusemi 

(conscientiousness), félagsandi (sportsmanship), tillitssemi (courtesy) og fyrirtækjatryggð 

(civic virtue). Fyrsti undirþátturinn hjálpsemi felur í sér að gera eitthvað einfaldlega vegna 

vilja til að hjálpa öðrum, ekki vegna skyldurrækni eða utanaðkomandi aðstæðna sem knýja á 

um hjálpina. Hjálpsemi á til að mynda við um hversu viljugur starfsmaður er að aðstoða 

nýliða án þess að til þess sé ætlast, hversu hjálpsamur hann er við aðra, sem hafa mikið að 

gera og fleira í þeim dúr (Organ, 1988). Annar undirþáttur er samviskusemi 

(conscientiousness), sem felur í sér að sinna þáttum sem eru hluti af starfsskyldum betur en 

ætlast er til. Það er til að mynda hluti af starfsskyldum fólks, að mæta í vinnu á réttum tíma, 

samviskusamur starfsmaður sinnir þessari skyldu betur en aðrir. Ef mæting er skoðuð til 
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lengri tíma sýnir samviskusamur starfsmaður afburða mætingu umfram það sem aðrir gera og 

í raun umfram það sem ætlast er til af vinnusveitanda sem hluta starfskrafna. Þriðji þátturinn 

er félagsandi (sportsmanship). Félagsandi er skilgreindur með neikvæðum hætti og er þar 

með skilgreining á óæskilegri hegðun. Í daglegu amstri innan fyrirtækja að ekki er alltaf allt 

fullkomið í starfsumhverfinu, bæði það sem við kemur starfsaðstöðu svo sem loftræstingu, 

hitastigi á vinnustað, lýsingu og fleira, en einnig það sem snýr að hinu andlega umhverfi svo 

sem tímabundnu álagi í starfi, flutningum milli verkefna og fleira í þeim dúr. Sá sem sýnir 

félagsanda , kvartar lítið eða ekki, hefur þol gagnvart ófullkomnu vinnuumhverfi, aðlagast 

og/eða bíður þar til stjórnendur geta lagað það sem laga þarf og gefur þar með stjórnendum 

færi á því að vinna að úrbótum. Starfsmaður með lítinn félagsanda notar hvert tækifæri til að 

kvarta yfir því sem miður fer sem og tekur mikinn tíma og athygli frá stjórnanda. Fjórði 

undirþátturinn er tillitssemi (courtesy) sem vísar til þess hvort starfsmaður hugsar um áhrif 

eigin hegðunar á umhverfið. Þessi þáttur er skyldur hjálpsemi en vísar til fyrirbyggjandi 

hegðunar, hegðunar sem kemur í veg fyrir að vandamál komi upp til dæmis með því að láta 

vita fyrirfram um fyrirætlanir og koma upplýsingum á framfæri. Þeir starfsmenn sem reyna að 

koma í veg fyrir vandamál og leggja sig fram um að brjóta ekki á rétti samstarfsfólks eru 

tillitssamur. Síðasti undirþátturinn er fyrirtækjatryggð (civic virtue) og vísar hann til ábyrgrar 

þátttöku í daglegum rekstri fyrirtækis og sýnir að viðkomandi ber hag fyrirtækis fyrir brjósti. 

Hér er til dæmis átt við hegðun eins og að mæta á fundi sem ekki er skyldumæting á, lesa póst 

um almennt starf fyrirtækis, og þess háttar (Organ, 1988). Fimm atriði tilheyra fjórum 

undirkvörðum; hjálpsemi, samviskusemi, félagsandi og tillitssemi en fjögur atriði tilheyra 

undirkvarðanum fyrirtækjatryggð (Podsakoff o.fl. 1990. 

Mælingarfræðilegir eiginleikar þegnhegðunarkvarða þeirra Podsakoff o.fl. (1990) hafa 

verið metnir í fjölmörgum rannsóknum. Í rannsókn þeirra Podsakoff o.fl. (1990) var 

áreiðanleiki undirkvarða listans til að mynda kannaður. Þátttakendur voru 988 
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Bandaríkjamenn og voru þeir flestir karlmenn með háskólapróf. Alfa áreiðanleikastuðullinn 

var reiknaður fyrir hvern undirkvarða og niðurstöður sýndu að áreiðanleiki undirkvarða var 

α=0,70 (fyrirtækjatryggð), α=0,82 (samviskusemi) og α=0,85 (hjálpsemi, tillitssemi og 

félagsandi). Niðurstöður annarra rannsókna á bandarískri útgáfu kvarðans hafa verið svipaðar. 

Nokkrar rannsóknis sem skoðuðu þáttagerð listans sýna að innri áreiðanleiki undirkvarðans 

hjálpsemi hefur verið á bilinu α=0,81-0,98 (m=0,88, sf =0,06). Fyrir undirkvarðann 

samviskusemi hefur innri áreiðanleiki verið á bilinu α=0,79-0,97 (m =,86, sf=0,06), fyrir 

undirkvarðann félagsanda á bilinu α=0,80-0,96 (m=0,87, sf =0,05), fyrir undirkvarðann 

tillitssemi á bilinu α=0,78-0,96 (m=0,88, sf =0,05) og fyrir undirkvarðann fyrirtækjatryggð 

hefur innri áreiðanleiki verið á bilinu α=0,73-0,97 (m=0,83, sf =0,08), (Allen, Barndard, Rush 

og Russel, 2000; Bell og Menguc, 2002; Lam o.fl. 1999; Moorman, 1991; 1993; Moorman, 

Niehoff og Morgan, 1993; Niehoff og Morgan, 1993; Podsakoff, MacKenzie og Fetter, 1993; 

VanYperen, Berg og Willering, 1999). Þessar niðurstöður benda því til að áreiðanleiki allra 

undirkvarða þegnhegðunarlistans sé ásættanlegur í bandarískum úrtökum. Rannsókn Allen, 

Barnard, Rush og Russel (2000) skoðaði mun á uppruna mats, þar á meðal sjálfsmat og 

stjórnendamat. Áreiðanleiki undirkvarða á lista Podsakoff og félaga (1990) þegar notast var 

við sjálfsmat var á bilinu α=0,63-0,89, tveir kvarðar voru undir viðmiðum sem oft eru sett um 

lágmarksáreiðanleika undirkvarða í sálfræðilegum prófum α<0,70 (Klein, 2000), það er 

samviskusemi (α=0,63) og fyrirtækjatryggð (α=0,68) (Allen o.fl. 2000). 

Réttmæti listans hefur einnig verið kannað og þrátt fyrir að niðurstöður hafi í einstaka 

tilfellum ekki stutt fimm þátta lausn (Goodwin, Wofford og Whittington, 2001; Pillai, 

Schrieshaim og Williams, 1999; Winkel, Wyland, Schaffer og Clason, 2011) hafa niðurstöður 

flestra þeirra staðfest að þegnhegðunarlisti þeirra Podsakoff o.fl. (1990) mæli þá fimm 

undirþætti þegnhegðunar sem að listi Podsakoff og félagar (1990) settu fram (Organ o.fl. 

2006). Í rannsókn þeirra Podsakoff o.fl. (1990) var þáttabygging kvarðans til að mynda 
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könnuð á tæplega þúsund manna úrtaki Bandaríkjamanna. Niðurstöður staðfestu fimm 

undirþætti þegnhegðunar. Aðrar rannsóknir á bandarísku útgáfu kvarðans hafa staðfest þessa 

niðurstöðu (Bell og Menguc, 2002; Moorman o.fl. 1993; Moorman, 1991; Niehoff og 

Morgan, 1993; Podsakoff o.fl. 1993;  VanYperen o.fl. 1999). 

Í rannsóknum sem skoða þáttagerð kemur fram jákvæð fylgni milli undirþáttanna fimm 

en ekki svo há að hún dragi úr aðgreiningarréttmæti undirkvarðanna (Bell og Menguc,2002; 

Moorman o.fl. 1993; Moorman, 1991; Niehoff og Morgan, 1993; Podsakoff o.fl. 1990; 

Podsakoff o.fl. 1993; VanYperen o.fl. 1999).  

Réttmæti bandarískrar útgáfu þegnhegðunarlistans hefur einnig verið kannað með því að 

meta tengsl hans við kenningarlega tengd hugtök og styðja þær rannsóknir réttmæti listans. 

Rannsóknir hafa til að mynda sýnt fram á tengsl undirkvarða listans við hugtök eins og traust 

(Podsakoff o.fl., 1990), samsömun við fyrirtæki (organizational identification) og metin 

þjónustugæði (service quality) (Bell o.fl. 2002), þátttöku í ákvarðanatöku (participation in 

decision-making), stuðning stjórnenda (perceived supervisory support) og fyrirtækjatryggð 

(organizational commitment), (VanYperen o.fl. 1999), deilingu þekkingar á vinnustað 

(knowledge sharing) (Lin, 2008) og starfsánægju (job satisfaction), (Moorman, 1993). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á tengsl undirkvarða þegnhegðunar og upplifaðrar 

sanngirni (organizational justice), (Konovsky og Pugh, 1994; Moorman, 1991; Moorman 

o.fl. 1993; Niehoff og Moorman, 1993). Rannsóknir hafa einnig sýnt neikvæð tengsl 

undirþátta þegnhegðunar við óljós hlutverk (role ambiguity), ósamræmanleg hlutverk (role 

conflict), tilfinningalegt þrot (emotional exhaustion) og minnkaða frammistöðu (reduced 

accomplishment) (Klein og Verbeke, 1999). 

Þegnhegðunarkvarði þeirra Podsakoff o.fl. (1990) hefur verið þýddur á japönsku, 

kínversku, þýsku og hollensku (örlítið breyttur) og mælingarfræðilegir eiginleikar hans metnir 

í Kína, Japan, Ástralíu og Þýskalandi (Hui o.fl. 2004; Verbeke, 1999; Lam o.fl.1999 2000). 
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Rannsókn Lam, Hui og Law (1999) bar saman þáttagerð listans í fjórum löndum, Hong Kong, 

Japan, Ástralíu og í Bandaríkjunum og Hu, Lee og Rousseau (2004) skoðuðu þáttagerð listans 

í Kína og benti staðfestandi þáttagreining í báðum rannsóknum til þess að þáttagerð listans 

haldi sér. Þýsk útgáfa listans kom hins vegar ekki jafnvel út því að hún virðist mæla fjóra 

þætti af fimm, það er alla undirþætti fyrir utan tillitssemi (Staufenbiel og Hartz, 2000), 

þáttagerð hollenskrar útgáfu listans var ekki skoðuð (Klein og Verbeke, 1999).  

Rannsóknir á tveimur öðrum tungumálum en ensku og prófanir utan Bandaríkjanna 

benda til að áreiðanleiki þátta sé einnig ásættanlegur en í fjórum rannsóknum í Kína, Japan, 

Ástralíu var hann fyrir undirkvarðann hjálpsemi á bilinu α=0,86-0,96 (m=0,91, Sf=0,04), 

undirkvarðann samviskusemi á bilinu α=0,80-0,95 (m=0,89, Sf=0,06), undirkvarðann 

félagsanda á bilinu α = 0,88-,94 (m=0,92, Sf=0,02), undirkvarðann tillitssemi á bilinu α=0,85-

0,94 (m=0,90, Sf=0,03) og undirkvarðann fyrirtækjatryggð á bilinu α=0,82-,94 (m=0,89, 

Sf=0,05), (Hui o.fl. 2004; Lam o.fl.1999).  

Þær rannsóknir sem fjallað var um hér að ofan voru allar gerðar á upprunalegum 

þegnhegðunarkvarða þeirra Podsakoff og félaga (1990) en í honum er gert ráð fyrir að 

stjórnendur noti kvarðann til að meta undirmenn. Kvarðanum var síðar breytt þannig að unnt 

væri að nota hann sem sjálfsmatskvarða (Allen o.fl., 2000).  

Fjórar meginástæður eru fyrir því að nota frekar sjálfsmat til að mæla þegnhegðun en 

mat stjórnenda. Í fyrsta lagi er hætta á að jákvæð vinnutengd hegðun starfsmanna fari fram hjá 

stjórnendum. Í öðru lagi er einstaklingsmunur í matsstíl stjórnenda sem getur dregið úr 

áreiðanleika mælinga (Organ og Konovsky, 1989; Organ o.fl. 2006). Það hefur einnig verið 

bent á að þó svo að stjórnendur eigi auðvelt með að meta suma undirþætti þegnhegðunar eins 

og t.d. hjálpsemi þá eigi starfsmennirnir sjálfir auðveldara með að meta aðra þætti 

þegnhegðunar. Starfsmennirnir geta til að mynda best metið sjálfir hvort þeir fylgi reglum þó 

enginn fylgist með (Podsakoff, MacKenzie og Organ, 2005). Að lokum er sjálfsmatskvarði 
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gagnlegri að því leyti að hægt er að nota hann við fleiri aðstæður en mat stjórnenda. Það er til 

að mynda hægt að nota sjálfsmat við ráðningar en stjórnendamat gagnast ekki við þær 

aðstæður. Sjálfsmatskvarðinn getur því verið gagnlegt mælitæki fyrir stjórnendur fyrirtækja.  

Ein helsta hættan við að láta starfsmenn meta eigin þegnhegðun í stað yfirmanns er 

tilhneiging fólks til að fegra sig og fela galla í eigin fari (Paulhus, 1991). Það er því sá 

möguleiki fyrir hendi að mælingar með sjálfsmatskvarðanum sýni fegraða mynd af 

eiginleikum starfsfólks þegar mat stjórnenda gerir það ekki. Rannsókn þeirra Allen, Barnard, 

Ruh og Russel (2000) bendir þó til að þessi hætta sé ekki fyrir hendi. Þeir báru saman 

niðurstöður sjálfsmatsútgáfu þegnhegðunarkvarða þeirra Podsakoff o.fl. (1990) og 

stjórnendamats. Niðurstöður leiddu í ljós að ekki var munur á meðaltölum mælinga sjálfsmats 

og stjórnendamats. Þetta átti við um alla undirkvarða listans. Þessar niðurstöður styðja því 

réttmæti sjálfsmatskvarðans. Réttmæti undirkvarða var nokkuð lægra í rannsókn Allen o.fl. 

(2000) með sjálfsmati en með stjórnendamati í sömu rannsókn.  

 

Samantekt 

Markmið þessarar rannsóknar var að þýða sjálfsmatsútgáfu þegnhegðunarlista þeirra 

Podsakoff og félaga (1990) og meta próffræðilega eiginleika íslenskrar útgáfu hans. Tvær 

rannsóknir voru gerðar. Í fyrri rannsókninni var listinn þýddur af þremur óháðum þýðendum 

og skilningur atriða forprófaður með viðtölum við nokkra einstaklinga. Í síðari rannsókninni 

var innri áreiðanleiki undirkvarða listans var metinn með Cronbach‘s alfa 

áreiðanleikastuðlinum og staðfestandi þáttagreining notuð til að staðfesta að listinn mældi 

fimm undirþætti þegnhegðunar; hjálpsemi, samviskusemi, félagsanda, tillitssemi og 

fyrirtækjatryggð.. Réttmæti listans var einnig metið með því að skoða tengsl undirþátta hans 

við kenningarlega tengt hugtak.  
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Rannsókn 1 

Markmið fyrstu rannsóknarinnar var að þýða og forprófa íslenska útgáfu lista Podsakoff, 

MacKenzie, Fetter og Moorman (1990) um þegnhegðun (organizational citizenship 

behavior).  

Við þýðingu og staðfærslu kvarðans var miðað við leiðbeiningar sem Einar 

Guðmundsson (2005-2006) setti fram út frá reglum Alþjóðlegu prófanefndarinnar 

(International test commission). Markmið með þýðingu prófsins er að þýða merkingu orða 

með sem beinustum hætti til að breyta ekki merkingu atriða og þar með réttmæti kvarðans. 

Forsenda þess að hægt sé að nota prófið er að starfsfólk á íslenskum vinnumarkaði skilji 

spurningarnar og að þær hafi vísun í dagleg störf þeirra svo að fólk geti svarað þeim með 

svipuðum hætti og starfsfólk í bandarískum fyrirtækjum. Þannig mun fyrsta útgáfa þýðingar 

vera mjög trú upprunalegu orðavali en gera má ráð fyrir að hugsanlega þurfi að staðfæra 

orðalag enn betur ef í ljós kemur að þáttagerð, áreiðanleiki og réttmæti atriða og þátta er ekki í 

samræmi við upprunalega útgáfu bandaríska listans.  

 

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 15, 10 konur og fimm karlar á aldrinum 22-74 ára. Þátttakendur voru valdir 

af hentugleika og höfðu bakgrunn í vinnusálfræði, háskólastarfi, og/eða áratugareynslu sem 

stjórnendur og starfsmenn á vinnumarkaði.  

 

Mælitæki  

Listi Podsakoff, McKenzie, Moorman og Fetter (1990) um þegnhegðun var þýddur. Listinn 

inniheldur 24 staðhæfingar sem mæla fimm undirþætti þegnhegðunar; hjálpsemi (altruism), 

samviskusemi (conscienciousness), félagsanda (sportsmanship), tillitssemi (courtesy) og 
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fyrirtækjatryggð (civic virtue). Útgáfan sem þýdd var (Podsakoff, o.fl. 1990) samanstendur af 

staðhæfingum um hegðun undirmanns en í þýðingu var staðhæfingum breytt þannig að þær 

áttu við um eigin hegðun. Hverri staðhæfingu fylgdi 7 punkta Likert kvarði frá 1= mjög 

ósammála yfir í 7= mjög sammála. 

 

Framkvæmd 

Við þýðingu mælitækis var ákveðið að fá tvo óháða þýðendur auk rannsakenda til að þýða 

mælitækið. Þýðendur voru valdir út frá þremur meginskilyrðum sem talin er æskileg að 

þýðendur hafi. Að þeir séu tvítyngdir, hafi þekkingu á þvi efni sem á að þýða og að þeir hafi 

innsýn inn í menningarsvæði heimalands mælitækis svo og menningu þess svæðis þar sem 

nota á þýtt mælitæki (Einar Guðmundsson, 2005-2006). Allir þrír þýðendur höfðu 

sérþekkingu á vinnusálfræði en, tveir þeirra voru að vinna að mastersritgerð á því sviði og sá 

þriðji var með masterspróf í vinnusálfræði. Allir þýðendur höfðu íslensku sem móðurmál og 

þekktu vel til íslenskrar menningar. Þýðendur þekktu einnig vel til menningar í 

Bandaríkjunum, vegna áhrifa bandarískrar menningar á Íslandi, þó engin þeirra hafi dvalið þar 

langdvölum. Enginn þýðandi uppfyllti skilyrðið um tvítyngi, en einn telst með afbuðrahæfni í 

ensku þar sem viðkomandi hefur starfað í Bretlandi síðustu 7 árin. Aðrir þýðendur höfðu mjög 

góðan skilning á ensku og höfðu notað hana mikið í störfum og leik. Þýðing var framkvæmd 

þannig að allir þýðendur þýddu listann hver í sínu lagi. Að því loknu settust tveir þýðendur 

yfir listann og komust að samkomulagi og var það síðar borið undir þriðja þýðandann sem var 

staddur erlendis. Þessi listi var borinn undir þátttakendur rannsóknarinnar í formi viðtals þar 

sem rannsakandi sat með einum til tveimur í einu. Hver þátttakandi svaraði einu atriði í einu 

og svöruðu svo strax í kjölfarið eftirfarandi spurningum:  

1. Skildir þú spurninguna 

2. Hvaða skilning lagðir þú í spurninguna 
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3. Hverju svaraðir þú 

4. Af hverju svarar þú svona? 

5. Hefur þú tillögur að orðalagi eða svarmöguleikum. 

Svör við þessum spurningum leiddu í ljós hugsanir svarenda þegar atriðum listans var 

svarað og vandamál sem tengdust orðalagi þeirra. Út frá þeim tillögum sem fram komu var 

unnin endanlega útgáfa listans sem upprunalegir þýðendur skoðuðu og samþykktu.  

 

Niðurstöður og umræða 

Eftir forprófun tók íslensk útgáfa þegnhegðunarlistans (Podsakoff o.fl,1990) nokkrum 

breytingum frá upprunalegri þýðingu. Af 24 atriðum voru níu óbreytt eftir upprunalega 

þýðingu, önnur atriði tóku mismiklum breytingum. Tafla 2 sýnir listann eftir þýðingu og svo 

endanlegan lista sem fallist var á eftir forpróf.  

Tafla 2 kemur u.þ.b. hér 

 

Segja má að ferlið hafið verið nokkuð sveigjanlegt því þegar fólk var spurt um 

skilning sinn á tilteknu atriði, spurði rannsakandi í nokkrum tilfellum hvort það skildi atriði 

betur með tilteknu orði. Sem dæmi um þetta var atriðið: Ég er alltaf reiðubúin(n) að rétta 

náunganum hjálparhönd (sp. 5). Orðalag í upphaflegri þýðingu var almennara en það var eftir 

forprófun en þá var notað orðalagið Ég er alltaf reiðubúin(n) að rétta fólki í kringum sig 

hjálparhönd. Eftir forprófun var merking þessa atriðis því skýrari þar sem nú var frekar vísað 

til vinnuumhverfis. Allir þátttakendur voru sammála því að það væri betra að svara þessari 

spurningu út frá vinnuumhverfi. Breytingar á atriðum 3, og 18 skerptu á merkingu þessara 

atriða með svipuðum hætti, þó alltaf með upprunalega enska textann sem viðmið til að gæta 

þess að merking atriða breyttist ekki. Aðrar breytingar fólu í sér lagfæringar á orðalagi eins og 

sjá má í töflu 2.  
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Eitt atriði var þó sérlega erfitt að þýða en það var atriði 15 sem er hluti af 

undirþættinum félagsandi. Í enskri útgáfu listans er fullyrðingin eftirfarandi: Is the classic 

„squeaky wheel, that always needs greasing. Þetta þýðir skv. orðabók: þau vandamál sem 

sem valda mestum hávaða, fá mesta athygli (Cambridge Dictionaries Online, 2013). Eftir að 

hafa skoðað ýmsa möguleika á orðalagi ákváðu þýðendur að umorða spurninguna á 

eftirfarandi hátt: Ég læt óspart í mér heyra þegar mér finnst eitthvað vera athugavert hjá 

fyrirtækinu/stofnuninni.  

Það er mat rannsakenda að með því að nota þessa aðferð við að þróa íslenska útgáfu 

þegnhegðunarlistans hafi merking atriða orðið skýrari en hún var eftir upprunalega þýðingu. 

Þannig ætti skilningur á atriðum listans að vera betur tryggður þegar hann verður lagður fyrir í 

framtíðinni 

 

Rannsókn 2  

Markmið seinni rannsóknar var að kanna próffræðilega eiginleika íslenskrar þýðingar 

þegnhegðunarkvarða þeirra Podsakoff, McKenzie, Moorman og Fetter (1990). Í fyrsta lagi var 

þáttagerð og áreiðanleiki íslenskrar útgáfu þegnhegðunarlista skoðuð. Áreiðanleiki 

undirkvarða listans var metinn með Cronbach‘s alfa áreiðanleikastuðlinum en sá stuðull hefur 

verið notaður í fyrri rannsóknum á áreiðanleika sjálfsmatsútgáfu listans (Allen o.fl. 2000). 

Staðfestandi þáttagreining (confirmatory factor analysis) var notuð til að meta þáttagerð 

listans og var gert ráð fyrir að þáttagerðin héldi sér í samræmi við aðrar alþjóðlegar 

rannsóknir á listanum en þáttagerð hans hefur haldið yfir tungumál og menningarmun s.s. 

þýðing á kínversku og japönsku og fyrirlögn í Ástralíu (Hui,Lee, og Rousseau, 2004; Lam, 

Hui og Law, 1999). Á mynd 1 má sjá það líkan sem metið var til að kanna þáttagerð 

þegnhegðunarlistans. 
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Mynd 1 kemur u.þ.b. hér 

 

Í öðru lagi var réttmæti íslenskrar þýðingar þegnhegðunarkvarða þeirra Podsakoff, 

McKenzie, Moorman og Fetter (1990) kannað með því að meta samband hugtaksins sanngirni 

í samskipum (interpersonal justice) við undirþætti þegnhegðunar hjálpsemi, sanngirni, 

félagsanda, tillitssemi og fyrirtækjatryggð með formgerðargreiningu (structural equation 

modelling). Hugtakið sanngirni í samskiptum vísar til þess hvort starfsmaður telji yfirmann 

hafa komið fram við sig af virðingu og kurteisi (Colquitt, 2001; Cohen-Carash og Spector, 

2001) og ætti samkvæmt kenningunni um félagslega gagnkvæmni (social exchange) að spá 

fyrir um undirþætti þegnhegðunar (Colquitt, Scott, Rodell, Long, Zapata, Conlon og Wesson, 

2013; Cropanzo og Byrne, 2000). Kenningin um félagslega gagnkvæmni gerir ráð fyrir að 

svokallað lögmál um endurgjöf (The norm of reciprocity) þurfi að vera til staðar í samskiptum 

fólks. Þetta lögmál gerir ráð fyrir því að fólk gefi til baka eða endurgreiði það sem er gert 

jákvætt en á sama hátt bregðist við með hunsun eða reiði við skaða (Cropanzo og Mitchell, 

2005). Samkvæmt lögmálum um félagslega gagnkvæmni ætti upplifun starfsfólks af sanngirni 

í samskiptum að hafa áhrif á það hvernig það hegðar sér á vinnustað, því ef starfsmenn upplifa 

virðingu og kurteisi frá yfirmönnum þá ættu þeir að vera líklegri til að bjóða fram aðstoð ef á 

þarf að halda, sinna starfi sínu betur en ætlast er til, sýna samvinnu leggja sig betur fram en 

ætlast er til, koma í veg fyrir vandamál og bera hag fyrirtækisins fyrir brjósti þrátt fyrir að slík 

hegðun sé ekki verðlaunuð með beinum hætti (sjá Cropanzo, Byrne, Bobocel og Rupp, 2001).  

Rannsóknir benda til að sanngirni í samskiptum hafi jákvæð tengsl við þegnhegðun 

(Colquitt, 2001; Colquitt, Conlon, Wesson, Porter og Ng, 2001; Cohen-Carash og Spector, 

2001).  
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 Gert er ráð fyrir að tölfræðilega marktækt samband sé á milli allra undirþátta 

þegnhegðunar og þáttarins sanngirni í samskipum og á mynd 2 má sjá það líkan sem metið 

var. 

Mynd 2 kemur u.þ.b. hér 

  

 

Aðferð 

Þátttakendur 

Alls tóku 743 einstaklingar þátt í rannsókninni. Af þeim svöruðu 545 öllum atriðum 

þegnhegðunarlista Podsakoff o.fl. (1990) og voru aðeins þeirra svör notuð í rannsókninni. 

Þessir þátttakendur voru á aldrinum 19-70 ára (m=37 ár, sf=11,7), en 49 gáfu ekki upp aldur. 

Alls gáfu 42 þátttakendur ekki upp kyn en af þeim sem svöruðu voru konur 69% og karlar 

31%. Af þeim sem gáfu upp stöðu sína á vinnumarkaði (104 svör vantaði) unnu 37% hjá hinu 

opinbera, 34% hjá einkafyrirtæki og 23% voru námsmenn. Helmingur þátttakenda var með 

háskólapróf, en 45 gáfu ekki upp menntun sína. 

Alls svöruðu 394 bæði þegnhegðunarlista Podsakoff o.fl. (1990) og spurningum sem 

mældu sanngirni í samskiptum Colquitt (2001). Þátttakendurnir voru á aldrinum 19-71 árs 

(M=33 ár, Sf=10,64) en 27 gáfu ekki upp aldur sinn. 25 þátttakendur gáfu ekki upp kyn sitt en 

af þeim sem svöruðu voru konur 84% og karlar 16%. Af þeim sem gáfu upp stöðu sína á 

vinnumarkaði (104 svör vantaði) vann 34% hjá hinu opinbera, 22% hjá einkafyrirtæki og 28% 

voru námsmenn. 60% þátttakenda var með háskólapróf, en 13 gáfu ekki upp menntun sína. 

 

Mælitæki 

Þegnhegðun var mæld með íslenskri sjálfsmatsútgáfu af spurningalista Podsakoff, McKenzie, 

Moorman og Fetter (1990). Listinn mælir fimm undirþætti þegnhegðunar; hjálpsemi, 
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samviskusemi, félagsanda, tillitssemi og fyrirtækjatryggð. Listinn samanstendur af 24 

staðhæfingum og um eigin hegðun í starfi. Hverri staðhæfingu fylgir 7 punkta Likert kvarði 

frá 1= mjög ósammála yfir í 7= mjög sammála. 

Sanngirni í samskipum var mæld með íslenskri þýðingu undirkvarðans sanngirni í 

samskiptum úr Sanngirniskvarða Colquitts (2001) (Birna K. Halldórsdóttir, 2013). Kvarðinn 

samanstendur af fjórum staðhæfingum sem tengjast allar því hversu sanngjörn samskipti voru 

þegar teknar voru ákvarðanir um laun í núverandi starfi. Dæmi um staðhæfingu er það var 

komið fram við mig af kurteisi. Hverri staðhæfingu fylgir 5 punkta Likhert kvarði frá 1=mjög 

ósammála yfir í 5=mjög sammála (Birna K. Halldórsdóttir, 2013). Innri áreiðanleiki íslenskrar 

útgáfu kvarðans hefur mælst α=0,79 (Birna K. Halldórsdóttir, 2013) en var í þessu úrtaki 

α=0,87. Rannsókn Birnu K. Halldórsdóttur (2013) leiddi í ljós að íslensk útgáfa mælitækisins 

hafði tengsl við kenningarlega tengd hugtök í íslensku þýði. 

 

Framkvæmd 

Listinn var sendur út rafrænt, með kynningarbréfi á póstlista Háskóla Íslands, á fésbók og á 

starfsmenn tveggja deilda hjá Reykjavíkurborg með samþykki stjórnenda. Gögnum var safnað 

nafnlaust af spurningalistasíðu QuestionPro og geymd á vefþjóni fyrirtækisins þar sem þau 

voru órekjanleg. Þeim hefur verið eytt af vefþjóni fyrirtækisins. Ítrekanir voru sendar einu 

sinni til allra þátttakenda en þrisvar á fésbók.  

Við upphaf rannsóknar fengu þátttakendur eftirfarandi inngangsorð:  

Undirrituð er nemandi í Félags- og vinnusálfræði við Háskóla Íslands. 

Efirfarandi rannsókn er hluti af mastersverkefni mínu. Verkefnið felst í að þýða og prófa 

spurningalista í vinnusálfræði. Spurningalistinn getur orðið mjög gott innlegg í rannsóknir í 

vinnusálfræði sem miða m.a. að því að bæta starfsumhverfi fólks. Um er að ræða nokkra 

mislanga spurningahópa og bakgrunnsspurningar. Mikilvægt er að svara öllum spurningum i 
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hverjum spurningahóp fyrir sig. Um það bil 8 mínútur tekur að svara spurningunum. Ekki 

verður hægt að rekja svör til einstaka vinnustaða, deilda eða svarenda. Öll gögn eru 

trúnaðarmál. Með kærri þökk fyrir hjálpina, Sigurþóra Bergsdóttir   

Áður en þátttakendur svöruðu atriðum þegnhegðunarlista komu eftirfarandi fyrirmæli:    

Þegar eftirfarandi fullyrðingum er svarað hugsið um eigin hegðun í núverandi eða (ef ekki í 

starfi) síðasta starfi. Vinsamlega veldu þann svarmöguleika sem best á við hverju sinni. 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingum? 

Áður en þátttakendur svöruðu atriðum á lista um sanngirni í samskiptum komu eftir 

farandi fyrirmæli: Eftirfarandi staðhæfingar eiga við um yfirmann þinn, eða þann sem fylgdi 

eftir ferli um launaákvörðun þína núverandi eða (ef ekki í starfi) síðasta starfi. Vinsamlega 

veldu þann svarmöguleika sem best á við hverju sinni. Hversu sammála eða ósammála ertu 

eftirfarandi staðhæfingum? 

 

Tölfræðileg úrvinnsla  

Tölfræðiforritið SPSS var notað til að hreinsa gögn, reikna lýsandi tölfræði og áreiðanleika 

undirkvarða. Cronbach‘s alfa áreiðanleikastuðullinn var notaður til að meta áreiðanleika 

undirkvarða. Miðað er við að áreiðanleiki sé meiri eftir því sem hann nálgast 1, en hann sé 

ásættanlegur ef α>0,7. Undir því er hann farinn að vera ófullnægjandi út frá notagildi prófs 

(Kline, 2000). Tölfræðiforritið Lisrel 9.1 (Jöreskog og Sörbom, 2013) var notað til að gera 

staðfestandi þáttagreiningu. Þar sem breytur eru rofnar var notað fylgifylki fyrir breytur á 

raðkvarða (polychoric correlation) til að meta stuðla líkans. Skoðuð voru einkenni breyta, 

skekkja þeirra og ris og er miðað við að gögn séu normaldreifð ef skekkja og ris er 0, skekkja 

sé miðlungs ef hún er <2; en ris miðlungs <7 (Curran, West og Finch, 1996). Öll atriði voru 

yfir 0 í skekkju og risi og því ekki normaldreifð. Matsaðferðin DWLS (diagonalloy least 

weighted squares) var notuð á fylgifylki breyta og aðfellusamdreifni matstuðla (asymptotic 
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covariances) til að meta stuðla líkansins. Þessi aðferð er talin betri en WLS (weighted least 

squares) matsaðferðin þegar úrtak er meðalstórt, og breytur á raðkvarða (Flora og Curran, 

2004; Jöreskog,1996). Við val á mátstuðlum og viðmiðunargildi þeirra var stærð úrtaks og 

matsaðferð höfð til hliðsjónar (Yu, 2002;). Þeir mátstuðlar sem notaður voru í þessar rannsókn 

voru RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), CFI (comparative fit index) og 

NNFI (non-normative fit index). Miðað var við að RMSEA væri lægri en 0,05. Miðað var við 

að NNFI væri hærri en 0,95 og CFI hærri en 0,96. Mátstuðlar og viðmiðunargildi þeirra voru 

valin með hliðsjón af því hve traustir (robust) þessir stuðlar eru (Yu, 2002). 

Fyrst var metið líkan sem gerði ráð fyrir fimm þáttum: Hjálpsemi (altruism), 

samviskusemi (conscientiousness), félagsanda (sportsmanship), tillitssemi (courtesy) og 

fyrirtækjatryggð (civic virtue). Þáttahleðslur sem tengja saman atriði og þátt sem þau eiga að 

mæla voru metnar án takmarkana en þáttahleðslur sem tengja saman atriði og þætti sem þau 

eiga ekki að mæla voru núll. Miðað var við að atriði hlaði tölfræðilega marktækt á þann þátt 

sem þau eiga að mæla og að þáttahleðslur væru hærri en 0,30 eins og mælt er með (Kline, 

1994). Dreifni þátta var einn til að unnt væri að meta líkanið og fylgni á milli þátta var ekki 

takmörkuð.Tilviljunarkenndar mælivillur hvers atriðis voru metnar án takmarkana og ekki var 

gert ráð fyrir fylgni á milli villudreifni ólíkra atriða. 

Mátgæði þessa líkans verða notuð til að ákveða næstu skref. Ef fimm þátta líkanið 

fellur vel að gögnunum bendir það til þess að þáttabygging íslensku útgáfu 

þegnhegðunarkvarðans sé sambærileg við það sem gerist annars staðar (Bell og 

Menguc,2002; Moorman o.fl., 1993; Moorman, 1991; Niehoff og Morgan, 1993; Podsakoff 

o.fl. 1990; Podsakoff o.fl. 1993; VanYperen o.fl., 1999). Þáttahleðslur gefa þá til kynna hvort 

þýðing hefur tekist vel eða ekki. Ef fimm þátta líkanið fellur hins vegar illa að gögnunum 

bendir það til þess að þáttagerðin sé önnur hér á landi og/eða að lagfæra verði þýðingu 
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einhverra atriða. Í því tilfelli verður litið til breytingarstuðla (modification indices) til að 

ákveða breytingar á líkaninu. 

Næst var metið líkan þar sem skoðuð voru tengsl undirþáttarins sanngirni í 

samskiptum við fimm undirþætti þegnhegðunarlistans og var gert ráð fyrir að hver undirþáttur 

þegnhegðunar hefði jákvæð tengsl við þáttinn sanngirni í samskiptum. Endanlegt mælilíkan 

þegnhegðunarlistans frá fyrri greiningu var notað en í mælilíkani þáttarins sanngirni í 

samskiptum eru þáttahleðslur og tilviljunarkenndar mælivillur metnar án takmarkana. Ekki er 

gert ráð fyrir fylgni á milli villudreifni atriða sem mældu sanngirni í samskiptum. Mátgæði 

þessa líkans verða metin og notuð til að ákveða næstu skref.  Litið var til breytingastuðla 

(modification indices) og atriðanna sjálfra til að ákveða hvort og um leið hvernig breyta eigi 

líkaninu. 
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Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði:   

Lýsandi tölfræði mælibreyta mælitækisins um þegnhegðun var skoðuð. Meðaltal var frá 4,18 í 

6,41 og var skekkja frá -2,6 upp í 0,07 og ris frá -0,7 – 9,5. Tvö atriði voru yfir viðmiðum um 

miðlungs skekkju og ris. Annars vegar „Ég trúi að vel unnið starf verðskuldi sanngjarnt 

kaup“ (m=6,41, sf=1,0, skekkja=2,6 og ris= 9,4), sem hljómar svona á ensku: „Believes in 

giving an honest day‘s work for an honest day‘s pay“. Hitt atriðið er „Ég brýt ekki á rétti 

annarra“ (m=6,3, sf=1,0, skekkja=2,4 og ris=8,5), en í enskri útgáfu er spurningin: „Does not 

abuse the rights of others“. Lýsandi tölfræði undirþátturinn sanngirni í samskiptum var 

skoðuð. Meðaltal svara var m=4,08 (sf=0,85) og skekkja frá -0,75-1,28 (m=-0,31, sf=0,92) og 

ris frá 0,06-0,60 (m=0,35, sf=0,24).  

 

Áreiðanleiki undirkvarða 

Í töflu 3 eru upplýsingar um alfa áreiðanleikastuðul allra undirkvarða þegnhegðunarlistans. 

Til viðmiðunar er áreiðanleiki sjálfsmats í bandarísku þýði birtur (Allen o.fl., 2000) svo og 

áreiðanleiki 12 rannsókna á listanum sem notuðu stjórnendamat (Allen o.fl, 2000; Bell og 

Menguc, 2002; Lam o.fl., 1999; Moorman, 1991; 1993; Moorman o.fl., 1993; Niehoff og 

Morgan, 1993; Podsakoff o.fl., 1990; Podsakoff o.fl., 1993; VanYperen o.fl., 1999).  

Áreiðanleiki tveggja undirkvarða, hjálpsemi og fyrirtækjatryggð, er í góðu samræmi við 

áreiðnaleika í rannsóknum þar sem notað er stjórnendamat, athygli vekur að áreiðanleiki 

undirkvarðans fyrirtækjatryggð er mun lægri í sjálfsmatsrannsókn Allen o.fl. (2000). 

Undirkvarðinn félagsandi var nokkuð lægri en í viðmiðunarrannsóknin sem að gæti bent til að 

skoða þurfi þýðingu betur. Undirkvarðinn tillitssemi, var með nokkuð svipaðan áreiðnaleika 

og kom fram í sjálfsmatsrannsókn Allen o.fl. (2000) en nokkuð lægri en rannsóknir með 

stjórnendamati. Einn undirkvarði fór undir viðmið um áreiðanleika sem var α=,70. Það var 
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undirkvarðinn samviskusemi. Rannsókn Allen og félaga (2000) sýndi svipaða niðurstöðu en 

rannsóknir sem nota stjórnendamat eru að sýna mun hærri áreiðanleika. Þannig gæti uppruni 

mats að vera að hafa áhrif.  

Tafla 3 kemur hér 

 

Staðfestandi þáttagreining 

Staðfestandi þáttagreining fyrir listann var keyrð og náðist sæmilegt mát, RMSEA= 0,09 sem 

var lægra en viðmið um viðunandi mát en aðrir mátstuðlar voru í samræmi við markmið um 

mát; CFI=0,96 og NNFI=0,96. Upplýsingar um þáttahleðslur einstakra atriða má sjá á mynd 

3.  

Mynd 3 kemur u.þ.b. hér 

 

Það líkan sem upphaflega var metið féll vel að gögnunum miðað við tvo af þremur 

mátstuðlum en þar sem einn þeirra, RMSEA, benti til þess að mátgæði líkansins væru ekki 

ásættanleg var ákveðið að skoða breytingarstuðla. Á grundvelli þeirra var leyfð fylgni á milli 

villudreifni í fjórum tilvikum. Í fyrsta lagi var leyfð fylgni milli villudreifni tveggja atriða í 

þættinum samviskusemi, það eru annars vegar „viðvera mín í vinnu er betri en samstarfsfólks“ 

og svo „ég er einn af samviskusömustu starfsmönnum vinnustaðarins. Í báðum þessum 

atriðum er svarandi beðinn um að meta hegðun sína miðað við aðra. Það kann vel að vera að 

hann taki sér sjaldan hlé frá vinnu og fari eftir reglum fyrirtækisins og sé þannig 

samviskusamur starfsmaður. Það þýðir ekki endilega að hann sé samviskusamari en aðrir. 

Þetta kann að vera skýringin á því hvers vegna fylgni er á milli villudreifni þessara atriða. Í 

öðru lagi var leyfð fylgni á milli villudreifni þriggja atriða í undirkvarðanum félagsandi. Þetta 

var annars vegar fylgni á milli villudreifni atriðanna: „ég læt óspart í mér heyra þegar mér 

finnst eitthvað vera athugavert hjá fyrirtækinu/stofnuninni“ og á milli villudreifni 
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atriðanna„ég eyði miklum tíma í að kvarta yfir smávægilegum hlutum“ og „ég finn stöðugt 

eitthvað að því sem fyrirtækið/stofnunin er að gera”. Öll þessi atriði fjalla um að fólk tjái sig 

um það sem þeim finnst neikvætt hjá fyrirtækinu. Önnur atriði undirkvarðans snúa að 

tilhneigingu fólks til neikvæðni en spyrja ekki um tilhneigingu þess til að kvarta yfir því sem 

að er. Í þriðja lagi var leyfð fylgni milli villudreifni tveggja atriða sem mæla fyrirtækjatryggð. 

Þessi atriði voru ég mæti á fundi sem er ekki skyldumæting á, en bætir ímynd 

fyrirtækis/stofnunar og ég mæti á viðburði sem er ekki skyldumæting á, en bætir ímynd 

fyrirtækis/stofnunar. Þessi atriði spyrja bæði um mætingu á annars vegar fundi og hins vegar 

viðburði, sem önnur atriði undirkvarðans gera ekki. Hugsanleg skýring á þessari fylgni er að 

sumir svarendur séu félagslyndari en aðrir og því líklegri til að mæta á mannamót hvort sem 

það eru fundir eða aðrir viðburðir hjá fyrirtækinu. Einnig er mögulegt að svarendur skilji 

viðburði þannig að þeir eigi meðal annars við um fundi. Það sé þannig verið að spyrja um 

mætingu á fundi í báðum þessum atriðum.  

Allir mátstuðlar bentu til þess að líkanið félli betur að gögnunum þegar fylgni hafi 

verið leyfð á milli villudreifni ofangreindra atriða (RMSEA= 0,07, CFI =0,98 og NNFI=0,97). 

Lokalíkan fyrir staðfestandi þáttagreiningu má sjá í mynd 4.  

Á mynd 4 má einnig sjá fylgni á milli þátta. Fylgnin var hæst á milli hjálpsemi og 

tillitssemi r=0,63 en lægst á milli samviskusemi og félagsanda r= 0,12. Allir fylgnistuðlar 

voru tölfræðilega marktækir. Undirkvarðarnir virðast því mæla aðskilin hugtök en ekki sömu 

undirliggjandi þættina (Kline, 2005).  

Mynd 4 kemur u.þ.b. hér 
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Samband þegnhegðunar og sanngirni í samskiptum 

Sett var upp formgerðarlíkan til að meta tengsl á milli undirþátta þegnhegðunar og þáttarins 

sanngirni í samskiptum. Niðurstöður staðfestandi þáttagreiningar sýndu að nauðsynlegt var að 

leyfa fylgni á milli villudreifni nokkurra atriða þegnhegðunarkvarðans til að tryggja 

ásættanleg mátgæði. Það var því gert áður en formgerðarlíkan var metið. Niðurstöður sýndu 

að mátgæði formgerðarlíkansins voru undir væntingum (CFI=0,94; NNFI=0,90) og 

RMSEA=0,18). Breytingastuðlar bentu til að leyfa ætti fylgni á milli villudreifni tveggja 

atriða undirþáttarins sanngirni í samskiptum. Þetta voru atriðin mér var sýnd virðing og það 

var komið fram við mig af virðuleik. Þessi atriði hljóma mjög líkt og gera má ráð fyrir að 

svarendur eigi erfitt með að greina mun á virðingu og virðuleika. Því var ákveðið leyfa fylgni 

á milli villudreifni þessara tveggja atriða. Mátstuðlarnir CFI og NNFI bentu til þess að 

mátgæði líkansins væru nokkuð góð (CFI=0,95 og NNFI=0,94) því þessir stuðlar voru rétt 

undir viðmiðunarmörkum en RMSEA (0,17) benti til þess að líkanið félli ekki nægilega vel að 

gögnunum. Aðrar breytingar á líkaninu leiddu ekki til betri mátstuðla og var því ákveðið að 

leyfa einungis þá breytingu sem lýst var hér að ofan. 

Á mynd 5 má sjá niðurstöður formgerðarlíkansins. Fylgni á milli þátta er á bilinu r=0,40 (á 

milli félagsanda og sanngirni í samskipum) til r=0,74 (á milli tillitssemi og sanngirni í 

samskipum). Fylgnin var í öllum tilfellum tölfræðilega marktæk. 

 

Mynd 5 kemur u.þ.b. hér 
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Almenn umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að þýða þegnhegðunarlista þeirra Podsakoff o.fl. (1990) og 

meta próffræðilega eiginleika íslenskrar þýðingar listans. Innri áreiðanleiki mælinga með 

undirkvörðum listans var kannaður og einnig réttmæti hans. Réttmæti listans var annars vegar 

athugað með því að athuga hvort þáttagerð hans héldi í íslensku úrtaki og hins vegar með því 

að athuga hvort samband væri á milli undirþátta þegnhegðunar og þáttarins sanngirni í 

samskipum. 

 

Próffræðilegir eiginleikar þegnhegðunarlistans 

Almennt séð kom íslensk þýðing þegnhegðunarlista þeirra Podsakoff o.fl. (1990) vel út. Tvö 

atriði voru yfir viðmiðum um miðlungs skekkju og ris. Annars vegar Ég trúi að vel unnið 

starf verðskuldi sanngjarnt kaup-, sem hljómar svona á ensku: Believes in giving an honest 

day‘s work for an honest day‘s pay. Það er mögulegt að þýða megi spurninguna með öðrum 

hætti, þar sem blæbrigði í merkingu gætu hafa skolast til. Hitt atriðið er ég brýt ekki á rétti 

annarra, það atriði spyr um samviskumál sem hugsanlega gæti litast mjög af félagslegri 

fegrun. Fólk er greinilega ekki mjög áfjáð í að viðurkenna að það brjóti á rétti annarra, en í 

enskri útgáfu er spurningin: Does not abuse the rights of others. Ein leið til að fá fram réttari 

svör við spurningum um eigin hegðun er að vísa í tíma eða tiltekna atburði nálægt í tíma 

(Fowler 1995), hugsanlega mætti aðlaga spurningarnar með því að nota slíka tækni til að 

minnka skekkju í svörum en það er einnig vandkvæðum bundið þar sem í raun yrði til nýr 

spurningalisti sem væri ekki spurningalisti Podsakoff o.fl. um þegnhegðun. Ein leið er að 

skoða orðalag til að staðfæra betur atriðini út frá íslenskum vinnumarkaði ef hægt er að 

rökstyðja að það breyti ekki merkingu atriða og réttmæti niðurstöðu hennar (Einar 

Guðmundsson, 2005-2006). 
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Eins og sjá má í töflu 3 er innri áreiðanleiki undirkvarðans hjálpsemi ágætur og mjög 

líkur því sem var í rannsókn Allen o.fl. (2000) með sjálfsmati. Félagsandi og tillitssemi voru 

með ásættanlegan áreiðnaleika þó hann væri lægri en samanburðarrannóknin og 

undirþátturinn fyrirtækjatryggð var með ágætan áreiðanleika og var hann nokkuð hærri en í 

hinni bandarísku samanburðarrannsókn. Áreiðanleiki undirkvarðans samviskusemi var hins 

vegar undir þeim viðmiðunarmörkum sem gjarnan er stuðst við þar sem áreiðanleiki undir 

0,70 er metin sem vafasamur (Kline, 1994) en er hann á svipuðum nótum og 

viðmiðunarrannssókn. Þarna gæti sjálfsmat verið að hafa áhrif þar sem áreiðanleiki þessa 

undirkvarða er mun hærri í rannsóknum sem nota mat annarra eða á bilinu α: 0,79-0,97 (m 

=,84, sf=0,05), (Bell og Menguc,2002; Lam o.fl. 1999; Moorman, 1991; 1993; Moorman o.fl., 

1993; Niehoff og Morgan, 1993; Podsakoff o.fl. 1993; VanYperen o.fl. 1999). Orðalag atriða 

á undirþættinum samviskusemi mætti skoða út frá því að minnka áhrif sjálfsmats, þarna gæti 

líka verið um að ræða áhrif félagslegrar fegrunar þar sem atriði þessa þáttar fjalla um hegðun 

sem að telja mætti líklegt að fólk meti sem æskilega hegðun, það er að mæta vel, taka ekki 

aukahlé frá vinnu, vera samviskusamur og fleira. 

Staðfestandi þáttagreining staðfesti fimm þátta byggingu þegnhegðunarlistans. Fimm 

þátta líkan féll nokkuð vel að gögnunum og þáttahleðslur flestra atriða undirþátta voru háar og 

tölfræðilega marktækar fyrir utan eina.  

Fylgnistuðlar fyrir þáttinn hjálpsemi, spönnuðu 0,83-0,87 og voru allir tölfræðilega 

marktækir. Öll atriði kvarðans virðast því hafa háa fylgni við þann þátt, hleðslur voru 

jafnastar og hæstar fyrir þann þátt af öllum fimm þáttum líkansins. Öll atriði þessa 

undirkvarða virðast því mæla sömu hugsmíð.  

Fylgnistuðlar við þáttinn samviskusemi, voru allir marktækir og spönnuðu 0,29-0,81 

og því nokkur munur á þáttahleðslu atriða. Eitt atriði var undir viðmiðunarmörkum um 

hleðslu upp á 0,3 (Kline, 1999). Það atriði sem var með fylgnistuðul 0,29 og hljómar svo 
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viðvera mín í vinnu er betri en samstarfsfólks, en á ensku er það attendance at work is above 

the norm. Til að hækka hleðslu atriðis á þennan þátt þyrfti að breyta orðalagi atriðsins, það er 

spurning hvort að svarendur eigi erfitt með að átta sig á orðinu viðvera sem var þýðing á 

orðinu attendance. Hugsanlega mætti orða það með því að segja að vera meira á staðnum, eða 

vera meira til staðar í vinnunni eða eitthvað slíkt.  

Atriði sem tilheyra þættinum félagsandi voru með fylgnistuðla á bilinu 0,07 til 0,82. 

Athygli vekur að þáttahleðslur voru tölfræðilega marktækar og á bilinu 0,72-0,82 hjá fjórum 

af fimm atriðum. Þáttahleðsla atriðsins Ég læt óspart í mér heyra þegar mér finnst eitthvað 

vera athugavert hjá fyrirtækinu/stofnuninni var mjög lág (0,07) og ómarktæk. Á ensku er 

atriðið: Is the classic „squeaky wheel“ that always needs greasing. Þetta atriði virðist því ekki 

mæla sömu hugsmíð og önnur atriði kvarðans í íslenskri útgáfu hans. Möguleg skýring á 

þessu kann að vera sú að þetta atriði vísi til þess að starfsmenn kvarti opinskátt við yfirmenn á 

meðan önnur atriði kvarðans gera það ekki, í rannsókn Podsakoff o.fl. (1990) var þáttahleðsla 

þessa. Önnur skýring gæti verið að í þýðingu vantar seinni hluta merkingar orðatiltækisins, 

það er „that always needs greasing“, svo hugsanlega þyrfti að bæta við þetta atriði „og fæ 

athygli út á það“. Einnig er spurning hvort hægt sé að mæla þetta með sjálfsmati þar sem 

mjög erfitt er að spyrja fólk beint út í mjög neikvæða hegðun.  

Þátturinn tillitssemi var með fylgnistuðla á bilinu 0,60-0,79 og voru þeir allir 

tölfræðilega marktækir. Það sama átti við um þáttinn fyrirtækjatryggð. Fylgnistuðlar voru á 

bilinu 0,72-0,87 og allir tölfræðilega marktækir. Atriði þessara undirkvarða virðast því öll 

mæla sömu hugsmíðina  

Fylgni milli undirþátta þegnhegðunar var lægst r=0,12 á milli hjálpsemi og félagsanda 

og hæst r=0,63 á milli hjálpsemi og tillitssemi. Þessar niðurstöður benda til þess að samleitni 

stefni réttmæti mælinganna ekki í hættu,. Niðurstöður fyrri rannsókna þar sem staðfestandi 

þáttagreiningu hefur verið beitt hafa verið nokkuð breytilegar og hefur fylgni á milli þátta 
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verið á bilinu r=0,37-0,78 (Bell og Menguc, 2002; Hu o.fl., 2004; Lam o.fl., 1999; Moorman, 

Niehoff og Morgan, 1993; Moorman, 1991; Niehoff og Morgan, 1993; Podsakoff o.fl. 1990; 

Podsakoff, MacKenzie og Fetter, 1993; VanYperen, Berg og Willering, 1999). Þessar 

niðurstöður styðja því ekki þá skoðun að líta eigi á þegnhegðun sem einn yfirþátt (Hoffman, 

Blair, Meriac og Woehr, 2007; LepPine, Erez og Johnson, 2002). Þvert á móti styðja 

niðurstöður þessarar rannsóknar það sjónarmið að ekki sé rétt að gera ráð fyrir einum yfirþætti 

þegnhegðunar (Organ o.fl. 2006). 

Niðurstöður formgerðargreiningar renna einnig frekari stoðum undir réttmæti íslenskrar 

þýðingar þegnhegðunarlistans. Niðurstöður sýndu að nokkuð sterk tengsl voru á milli allra 

undirþátta þegnhegðunar og þáttarins sanngirni í samskiptum. Fylgni var hæst á milli 

tillitssemi og sanngirni í samskiptum en lægsta fylgnin fylgnin var á milli félagsanda og 

sanngirni í samskiptum. Kenningarlega séð ættu þessi hugtök að tengjast því að samkvæmt 

kenningunni um félagslega gagnkvæmni ættu starfsmenn að vera líklegri til að bjóða fram 

aðstoð ef á þarf að halda, sinna starfi sínu betur en ætlast er til, sýna samvinnu 

leggja sig betur fram en ætlast er til, koma í veg fyrir vandamál og bera hag fyrirtækisins fyrir 

brjósti ef þeir upplifa virðingu og kurteisi frá yfirmönnum (Colquitt o.fl. 2013; Cropanzo o.fl. 

2001; Niehoff og Moorman, 1993; Moorman og Byrne, 2005 Organ, 1988). 

 

Næstu skref 

Í þessari rannsókn voru próffræðilegir eiginleikar sjálfsmatsútgáfu þegnhegðunarlista þeirra 

Podsakoff o. fl. (1990) skoðaðir. Það getur haft ýmsa kosti að biðja starfsmann um að meta 

sjálfur þegnhegðun sína í stað þess að biðja yfirmann eða samstarfsmann um að meta þá 

hegðun. Til dæmis sjá stjórnendur ekki alla þegnhegðun starfsmanna og mun auðveldara er að 

nota sjálfsmatsútgáfu kvarðans í rannsóknum, í vinnustaðagreiningum til að meta 

frammistöðu starfseininga og við aðrar svipaðar aðstæður. Þegar sjálfsmat er notað til að 
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mæla þegnhegðun ber samt sem áður að hafa í huga að hætta er á skekkju í svörum vegna 

félagslegrar fegrunar (social desirability). Félagsleg fegrun í svörum kemur fram vegna 

tilhneigingar svarenda til að fegra sína eiginleika eða fela galla í eigin fari (Paulhus, 1991) og 

gera má ráð fyrir að þessi tilhneiging geti bjagað mælingar á þegnhegðun þegar 

sjálfsmatsútgáfa listans er notuð. Því væri æskilegt að kanna hvort skekkja vegna félagslegrar 

fegrunar sé fyrir hendi í mælingum með honum.  

Í ljósi þess hve hátt hlutfall svarenda í þessari rannsókn voru háskólanemar (30%) væri 

einnig áhugavert að kanna próffræðilega eiginleika þegnhegðunarlistans í fjölbreyttari hópi 

vinnandi fólks á íslenskum vinnumarkaði. Í fyrirmælum til þátttakenda var fólk reyndar beðið 

um að meta hegðun á núverandi eða síðasta vinnustað en þar sem minni fólks á eigin hegðun 

kann að vera ónákvæmt má vera að þeir svarendur sem ekki voru í vinnu hafi frekar metið 

æskilega frekar en raunverulega þegnhegðun. Því er mikilvægt að skoða réttimæti og 

áreiðanleika listans í fjölbreyttara úrtaki.  

 Almennt séð virðist íslensk sjálfsmatsútgáfa þegnhegðunarkvarða Podsakoff og félaga 

(1990) lofa góðu og ætti að vera dýrmætt tæki fyrir rannsakendur á íslenskum vinnumarkaði. 

Listinn hentar bæði til að skoða betur þennan þátt í hegðun starfsfólks hjá íslenskum 

fyrirtækjum en ekki síður til að skoða hvernig aðrir þættir geta haft áhrif á þegnhegðun 

starfsfólks. Áhugavert væri til að mynda að skoða hvort og hvernig umhverfi starfsfólks 

skiptir máli til að laða fram þegnhegðun í starfi.   
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Töflur  

Tafla 1. Atriði lista Podakoff, MacKenzie, Moorman og Fetter (1990) um fimm þátta 

þegnhegðun (FÞÞ) í upprunalegu formi. 

Altruism 

Helps others who have been absent 

Helps others with heavy work loads 

Helps orient new people even though it is not required 

Willingly helps others who have work related problems 

Is always ready to lend a helping hand to those around him/her 

Conscientiousness 

Attendance at work is above the norm 

Does not take extra breaks 

Obeys company rules and regulations, even when no one is watching 

Is one of my most conscientious employees 

Believes in giving an honest day‘s work for an honest day‘s work 

Sportmanship 

Consumes a lot of time complaining about trivial matters (R) 

Always focuses on what‘s wrong, taher than the positive side (R) 

Tends to make „mountains out of molehills“ (R) 

Always finds fault with what the organization is doing (R) 

Is the classic „squeaky wheel“ that always needs greasing (R) 

Courtesy 

Take steps to prevent problems with other workers 

Is mindful of how his/her bahavior affects other people‘s jobs 

Does not abuse the rights of others 

Tries avoid creating problems for coworkers 

Considers the impact og his/her actions on coworkers. 

Civic Virtue 

Attends meetings that are not mandatory, but are considererd important 

Attends functions that are not required, but help company image 

Keeps abreast of changes in the organization 

Reads and keeps up with organization announcements, memos and so on.
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Tafla 2. Atriði íslenskrar útgáfu þegnhegðunarlistans fyrir og eftir fyrstu forprófun. 

  
  Upphafleg þýðing Lokaniðurstaða eftir forpróf 

H
já

lp
se

m
i 

1 Ég aðstoða aðra sem hafa verið fjarverandi. Óbreytt 

2 Ég aðstoða aðra sem eru undir miklu vinnuálagi  Óbreytt 

3 
Ég hjálpa nýju fólki að aðlagast þótt ekki sé farið 
fram á það 

Ég hjálpa nýju fólki að aðlagast jafnvel þó þess sé 
ekki krafist 

4 
Ég er viljug(ur) að hjálpa þeim sem eiga við 
vinnutengd vandamál . 

Ég er viljug(ur) að hjálpa öðrum við vinnutengd 
vandamál . 

5 
Ég er alltaf reiðubúin(n) að rétta náunganum 
hjálparhönd. 

Ég er alltaf reiðubúin(n) að rétta öðrum í kringum 
mig hjálparhönd. 

Sa
m

vi
sk

us
em

i 

6 
Stundvísi og viðvera mín er yfir meðallagi m.v. 
aðra starfsmenn.  

Viðvera mín í vinnu er betri en samstarfsfólks 

7 Ég tek ekki auka pásur  Ég tek ekki auka hlé frá vinnu  

8 
Ég fylgi reglum og reglugerðum fyrirtækis, jafnvel 
þó enginn sjái til 

Ég fylgi reglum og reglugerðum fyrirtækis, jafnvel 
þó enginn sé að fylgjast með 

9 
Ég er einn af samviskusömustu starfsmönnum 
vinnustaðarins 

Óbreytt 

10 
Ég trúi á að veita vel unnið starf fyrir sanngjarnt 
kaup 

Ég trúi að vel unnið starf verðskuldi sanngjarnt 
kaup.  

F
él

ag
sa

nd
i 

11 
Ég eyði miklum tíma í að kvarta undan 
smávægilegum hlutum 

Óbreytt 

12 
Ég einblíni alltaf á það sem er að, frekar en það 
jákvæða 

Ég einblíni alltaf á það sem miður fer, frekar en 
það jákvæða 

13 Ég hef tilhneigingu til að gera "úlfalda úr mýflugu" Óbreytt 

14 
Ég finn stöðugt eitthvað athugavert við það sem 
fyrirtækið/stofnunin er að gera. 

Ég finn stöðugt eitthvað að því sem 
fyrirtækið/stofnunin er að gera. 

15 
Ég er hið sígilda “ískrandi hjól” sem þarfnast 
stöðugrar smurningar  

Ég læt óspart í mér heyra þegar mér finnst eitthvað 
vera athugavert hjá fyrirtækinu/stofnuninni 

T
il

li
ts

se
m

i 

16 
Ég er virk(ur) í að koma í veg fyrir vandamál 
gagnvart samstarfsfólki. 

Ég reyni að koma í veg fyrir að upp komi 
vandamál gagnvart samstarfsfólki. 

17 
Ég er meðvitaður (vituð) um áhrif eigin hegðunar á 
störf annarra  

Óbreytt 

18 Ég geng ekki á rétt annarra. Ég brýt ekki á rétti annarra. 

19 Ég forðast að skapa vandamál fyrir samstarfsfélaga 
Ég forðast að skapa vandamál fyrir samstarfsfólk 
mitt 

20 Ég hef í huga áhrif eigin gjörða á samstarfsfólk Óbreytt 

F
yr

ir
tæ

kj
at

ry
gg

ð 

21 
Ég sæki fundi sem er ekki skyldumæting á, en 
þykja mikilvægir 

Ég mæti á fundi sem er ekki skyldumæting á, en 
þykja mikilvægir fyrir fyrirtækið/stofnunina 

22 
Ég sæki viðburði sem er ekki skyldumæting á, en 
bætir ímynd fyrirtækis/stofnunar 

Ég mæti á viðburði sem er ekki skyldumæting á, en 
bætir ímynd fyrirtækis/stofnunar 

23 
Ég fylgist vel með breytingum hjá 
fyrirtækinu/stofnuninni 

Óbreytt 

24 
Ég les og fylgist með tilkynningum fyrirtækis, 
minnismiðum og þess háttar. 

Óbreytt 
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Tafla 3. Áreiðanleiki undirþátta þegnhegðunarkvarða á Íslandi og í Bandaríkjunum. 

Íslensk útgáfa 
sjálfsmat 

Bandarísk útgáfa 
sjálfsmat* 

Meðaltöl 12 bandarískar 
rannóknir, 

stjórnendamat** 

Hjálpsemi 0,88 0,82 0,88 
Samviskusemi 0,66 0,63 0,86 

Félagsandi 0,74 0,81 0,89 
Tillitssemi 0,78 0,74 0,88 

Fyrirtækjatryggð 0,82 0,68 0,83 
 

*Sjá Allen o.fl. 2000 

** Sjá Allen o.fl. 2000; Bell og Menguc,2002; Lam o.fl. 1999; Moorman, 1991; 1993; 
Moorman o.fl., 1993; Niehoff og Morgan, 1993; Podsakoff o.fl. 1990; Podsakoff o.fl. 1993; 
VanYperen, Berg og Willering, 1999. 
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Mynd 1. Mælilíkan fyrir þegnhegðunarlistanum 
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Mynd 2. Formgerðarlíkan um tengsl Sanngirni í samskiptum við fimm undirþætti 
þegnhegðunar. 
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Mynd 3. Niðurstöður staðfestandi þáttagreiningar á þegnhegðunarlistanum  
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Mynd 4. Niðurstöður staðfestandi þáttagreiningar á þegnhegðunarlistanum eftir lagfæringar á 
upphaflegu líkani 
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Mynd 5. Tengsl þáttarins sanngirni í samskiptum við undirþætti þegnhegðunar 
 

**p<0,01  
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Kafli 3. Ráðstefnugrein á Sálfræðiþingi 

 

 

Sálfræðiþing 2013 

2. Vísindi og rannsóknir 

A. Ágrip vegna erinda 

-------------------------------------------------------- 

 

Titill: Þegnhegðun og félagslega fegrun: Er hægt að nota sjálfsmat við mat á þegnhegðun? 

 

Höfundar: Sigurþóra Bergsdóttir, meistaranemi í félags- og vinnusálfræði við HÍ og Fanney 

Þórsdóttir, lektor við Sálfræðideild HÍ 

 

Flytjandi erindis: Sigurþóra Bergsdóttir 

 

-------------------------------------------------------- 

Inngangur 

Þegnhegðun (organizational citizenship behavior) er hegðun sem talin er einkenna góða 

starfsmenn en tengist ekki frammistöðu í sjálfu starfinu (Organ, Podsakoff og MacKenzie, 

2006). Þegnhegðun hefur jákvæð áhrif á starfsemi fyrirtæka og samstarf starfsmanna innan 

þeirra og er í raun viðbót við frammistöðu í starfi (Smith, Organ og Near, 1983). Þeir þættir 

sem spá fyrir um þegnhegðun eru ekki þeir sömu og spá fyrir um frammistöðu í starfi. 

Þekking, hæfni og geta spá fyrir um frammistöðu í starfi en persónuleikaþættir, starfsánægja 

og þættir er snúa að fyrirtækjunum sjálfum, s.s. stjórnendastíll og sanngirni innan fyrirtækis 

spá fyrir um mismunandi þætti þegnhegðunar (Borman, 2004).  
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Við heildarmat á starfsfólki telja stjórnendur að þegnhegðun sé svipað mikilvæg og 

frammistaða í verkefnum (Borman og Motowidlo, 1997; Podsakoff, MacKenzie, Paine, og 

Bachrach, 2000) og rannsóknir benda til að þegnhegðun skipti máli fyrir starfsemi fyrirtækja. 

Þegnhegðun tengist til að mynda auknum afköstum, meiri framleiðni, meiri skilvirkni, 

auknum hagnaði, meiri ánægju viðskiptavina og betri vinnu starfshópa (MacKenzie, 

Podsakoff og Aherne 1998; Nielsen, Bachrach, Sundstrom og Halfhill, 2012; Podsakoff, o.fl. 

2000; Podsakoff, Whiting, Podsakoff og Blume, 2009). Þegnhegðun tengist einnig minni 

starfsmannaveltu og minni fjarvistum frá vinnu og starfsmenn sem sýna þegnhegðun lýsa 

síður yfir áformum um að hætta í starfi, (Podsakoff, MacKenzie, Paine og Bachrach, 2000).  

Mælikvarði Podsakoff, MacKenzie, Moorman og Fetter (1990), mælir fimm 

undirþætti þegnhegðunar en þeir þættir byggja á skilgreiningu Organ á þegnhegðun og 

undirþáttum hennar (Podsakoff o.fl. 1990). Fyrsti undirþátturinn er Hjálpsemi (altruism), sem 

vísar til hjálpsemi starfsmanns við samstarfsfólk, vilja til að aðstoða nýliða og fleira í þeim 

dúr. Annar undirþáttur er samviskusemi (conscientiousness), þeir starfsmenn sem sýna þá 

hegðun mæta betur en aðrir, taka ekki aukahlé frá vinnu og sýna almennt séð hegðun umfram 

það sem ætlast er til. Félagsandi (sportsmanship) er þriðji undirþátturinn, þeir starfsmenn sem 

sýna félagsanda kvarta ekki þegar eitthvað fer úrskeiðis í starfsumhverfinu. Fjórði 

undirþátturinn er tillitssemi (courtesy), hann vísar til þess hvort starfsmaður hugsar um áhrif 

eigin hegðunar á umhverfið, vilja hans til að koma í veg fyrir vandamál og brjóta ekki á rétti 

samstarfsfólks. Að lokum mælir kvarðinn þáttinn fyrirtækjatryggð (civic virtue), sem vísar til 

ábyrgrar þátttöku í daglegum rekstri fyrirtækis. Hér er til dæmis átt við hegðun eins og að 

mæta á fundi sem ekki er skyldumæting á, lesa póst um almennt starf fyrirtækis, og þess 

háttar (Organ, 1988, Podsakoff o.fl. 1990).  

Upprunalega gerðu þeir Podsakoff o.fl. (1990) ráð fyrir að stjórnendur notuðu 

þegnhegðunarkvarðann til að meta undirmenn. Fljótlega var þó bent á galla við að nota 



     

59 
 

einungis mat stjórnenda á þegnhegðun. Í fyrsta lagi er hætta á að stjórnendur missi af jákvæðri 

vinnuhegðun starfsmanna. Í öðru lagi er einstaklingsmunur í matsstíl stjórnenda sem getur 

minnkað áreiðanleika þeirra mælinga (Organ og Konovsky, 1989; Organ o.fl. 2006). Það 

hefur einnig verið bent á að stjórnendur eigi auðvelt með að meta suma undirþætti 

þegnhegðunar eins og t.d. hjálpsemi á meðan samstarfsmenn eða starfsmennirnir sjálfir eigi 

auðveldara með að meta aðra þætti þegnhegðunar. Samstarfsmenn geta til dæmis átt auðvelt 

með að meta félagsanda en starfsmennirnir geta best metið sjálfir hvort þeir til að mynda fylgi 

reglum þó enginn fylgist með (Podsakoff o.fl. 2005). Rannsókn Allen, Barnard, Ruh og 

Russel (2000) skoðaði mun á mati undirmanna, sjálfsmati og mati yfirmanna á 

þegnhegðunarkvarða Podsakoff o.fl.(1990). Rannsóknin leiddi í ljós að ekki var tölfræðilega 

marktækur munur á meðaltölum miðað við uppruna mats hvað varðar samviskusemi, 

þegnhegðun og fyrirtækjatryggð en að undirmenn mátu sína yfirmenn marktækt lægra en 

bæði yfirmenn og þeir sjálfir á tillitssemi og hjálpsemi. Þetta styður það að ekki sé hægt að 

gera ráð fyrir að sjálfsmat sé skekkt við mat á þegnhegðun (Allen o.fl. 2000). Sjálfsmat er auk 

þess mun aðgengilegra þar sem hægt er að meta fólk með einföldum hætti til dæmis við 

ráðningar, við frammistöðumat eða til að meta þegnhegðun hjá mismunandi starfseiningum 

innan fyrirtækja. Sjálfsmatskvarðinn getur því verið gagnlegt tæki fyrir stjórnendur fyrirtækja.  

Hafa verður samt sem áður í huga að gagnsemi sjálfsmatskvarðans er háð því að svör 

fólks séu laus við kerfisbundna skekkju vegna félagslegrar fegrunar, sem einnig hefur verið 

kallað félagslega æskileg svörun, (social desirabiltiy). Skekkja í svörum vegna félagslegrar 

fegrunar kemur fram vegna tilhneigingar svarenda til að fegra sína eiginleika eða fela galla í 

eigin fari (Paulhus, 1991). Í ljósi þess að fólk á gjarnan hagsmuna að gæta þegar það metur 

þegnhegðun sína hlýtur að vera hætta á því að þessi tiltekna skekkja komi fram í svörum. Ef 

svo er, dregur það úr réttmæti þess að nota sjálfsmat til að mæla þegnhegðun með 

þegnhegðunarkvarða Podsakoff og félaga(1990). Fylgni á milli mælinga með 
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sjálfsmatskvarða Podsakoff o.fl. (1990) og mælinga á félagslegri fegrun getur sagt til um 

hvort mælingar með sjálfsmatskvarðanum litist af félagslegri fegrun (Paulhus, 1991). Ef 

fylgni er ekki til staðar má draga þá ályktun að félagsleg fegrun trufli ekki svör á 

sjálfsmatskvarðanum. Ef fylgni er til staðar bendir það til að skekkja vegna fegrunar svara sé 

fyrir hendi þegar sjálfsmatskvarðinn er notaður til að mæla þegnhegðun. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða hvort fylgni væri á milli sjálfsmatskvarða 

Podsakoff og félaga (1990) og félagslegrar fegrunar. Fylgni á milli allra undirþátta 

þegnhegðunarkvarðans og beggja undirþátta félagslegrar fegrunar var metin. 

 

Aðferð / efniviður / rökfærsla 

Þátttakendur: Þátttakendur voru 365, á aldrinum 19-71 árs, meðalaldur var 36 ár (sf=12,2). 

Konur voru 82% svarenda. Staða fólk á vinnumarkaði var fjölbreytt, stærsti hópurinn vann við 

stjórnunarstörf eða sem sérfræðingar (42%) en um þriðjungur svarenda var í námi eða utan 

vinnumarkaðar. Rannsóknin var send til vina á faceabook og á póstlista Háskóla Íslands, auk 

vinnustaða innan Reykjavíkurborgar. 

Mælitæki. Sjálfsmatsútgáfa þegnhegðunar lista Podsakoff, McKenzie, Moorman og Fetter 

(1990) var notuð til að mæla fimm undirþætti þegnhegðunar. Undirþættir listans eru: 

hjálpsemi, samviskusemi, félagsandi, tillitssemi og fyrirtækjatryggð. Listinn samanstendur af 

24 staðhæfingum. um eigin hegðun, Hverri staðhæfingu fylgir 7 punkta Likert kvarði frá 1= 

mjög ósammála yfir í 7= mjög sammála. Listinn var þýddur af 3 óháðum þýðendum, þessir 

þrír aðilar komu sér saman um eina útgáfu. Því næst var listinn forprófaður á 15 manna úrtaki. 

Þátttakendur svöruðu einu atriði í einu og svöruðu svo strax í kjölfarið spurningum 

rannsakanda um eiginleika hvers atriðis fyrir sig. Í einhverjum tilfellum var þýðing lagfærð og 

var breytt orðalag samþykkt af öllum þremur þýðendum.  
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Félagsleg fegrun var mæld með 40 atriða kvarða Paulhus (1991) en tveir þættir félagslegrar 

fegrunar eru mældir með honum, sjálfsblekking, (self-deception), og ímyndarfegrun 

(impression management). Sjálfsblekking vísar til tilhneigingar fólks til að hafa of mikla trú á 

eigin getu varðandi dómgreind og skynsemi, s.s. ég er fullkomlega skynsöm manneskja eða ég 

kýs af því að atkvæði mitt skiptir máli. Ímyndarfegrun felur í sér lygar, það er meðvituð 

fegrun, s.s. að maður ljúgi aldrei eða blóti aldrei (Paulhus, 1991). Kvarðinn er 

sjálfsmatskvarði og mátu þátttakendur eigin viðhorf/hegðun á 7 punkta Likert kvarða frá 1= 

ekki satt yfir í 7= mjög satt. Kvarðinn hefur verið þýddur yfir á íslensku og er þýðingu lýst í 

óbirtri BS ritgerð Birkis Pálmasonar (2013).  

Framkvæmd. Listinn var sendur út rafrænt, með kynningarbréfi á póstlista Háskóla Íslands, á 

fésbók og á starfsmenn tveggja deilda hjá Reykjavíkurborg með samþykki stjórnenda. 

Gögnum var safnað nafnlaust af spurningalistasíðu QuestionPro og geymd á vefþjóni 

fyrirtækisins þar sem þau voru órekjanleg. Þeim hefur verið eytt af vefþjóni fyrirtækisins. 

 

Niðurstöður og umræða  

Tafla 1 sýnir fylgni á milli undirþátta þegnhegðunar og félagslegrar fegrunar. Þegar 

niðurstöður fyrir undirþáttinn samviskusemi eru skoðaðar sést að fylgni er á milli hans og 

beggja undirþátta félagslegrar fegrunar. Samband þessara þátta er ekki sterkt en það er 

tölfræðilega marktækt. Það sama á við um félagsanda. Svör fólks við þeim atriðum sem mæla 

þessa tvo undirþætti þegnhegðunar virðast því litast af félagslegri fegrun. Þessi svarskekkja 

virðist bæði til komin vegna sjálfsblekkingar svarenda og einnig vegna þess að þeir fegra svör 

sín vísvitandi. Þegar niðurstöður fyrir þáttinn fyrirtækjatryggð eru skoðaðar sést að hann hefur 

fylgni við undirþáttinn sjálfsblekkingu en ekki við þáttinn ímyndarfegrun. Þessar niðurstöður 

benda því til þess að skekkja í mælingum á fyrirtækjatryggð vegna félagslegrar fegrunar sé 

fyrir hendi en að hún sé einungis komin til vegna sjálfsblekkingar svarenda. Að sama skapi 
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hefur tillitssemi fylgni við einn þátt félagslegrar fegrunar, það er ímyndarfegrun, en ekki við 

þáttinn sjálfsblekking. Að lokum sýna niðurstöður að ekkert samband er á milli þáttarins 

hjálpsemi og félagslegrar fegrunar. Þetta á við um báða undirþætti félagslegrar fegrunar. 

 

 Tafla 1. Fylgni á milli undirþátta þegnhegðunar og félagslegrar fegrunar 
  Sjálfsblekking Ímyndarfegrun 

  R N R N 

Hjálpsemi 0,05 345 0,05 334 

Samviskusemi 0,14* 343 0,23** 332 

Félagsandi 0,25** 342 0,13* 331 

Tillitssemi 0,10 347 0,21** 321 

Fyrirtækjatryggð 0,16** 339 0,08 327 

* p<0,05; **p<0,01 

Almennt benda niðurstöður til að mælingar með sjálfsmatsúgáfu þegnhegðunarkvarða þeirra 

Podsakoff, McKenzie, Moorman og Fetter (1990) séu að einhverju leiti skekktar vegna 

félagslegrar fegrunar. Fylgni er þó lítil og erfitt að túlka þennan mun með afgerandi hætti.  

Rétt er að hafa í huga að í þessari rannsókn höfðu þátttakendur engra hagsmuna að gæta þegar 

að þeir svöruðu listanum. Við aðrar aðstæður, eins og til dæmis við mannaráðningar, gæti 

skekkja í mælingum á þegnhegðun vegna félagslegrar fegrunar verið mun alvarlegri. 
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