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Útdráttur 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þar sem félagsauður (social capital) er meiri á vinnustöðum er 

líðan starfsmanna betri og starfsmenn afkastameiri. Fjölmörg tækifæri felast í félagsauði og 

verður sá auður að teljast mikilvægur þar sem hann nær yfir þann styrk sem býr í félagslegum 

tengslum. Ávinningurinn sem fólginn er í félagsauði fyrir einstaklinga og vinnustaði byggir á 

trausti, samheldni, samvinnu, skyldum og væntingum. Félagsauður er því gagnlegt hugtak og 

þarf að vera til gott mælitæki sem metur styrk hans innan vinnustaða og skoðar tengsl við 

þýðingamiklar breytur í vinnutengdu samhengi. Þó hefur slíkt staðlað mælitæki ekki verið til 

hér á landi. Markmið rannsóknarinnar var að semja og prófa nýtt mælitæki, 

Félagsauðskvarðann, sem þróað var út frá kenningum og rannsóknum á félagsauði og er 

ætlað að skoða hann í vinnutengdu samhengi. Próffræðilegir eiginleikar voru athugaðir með 

því að meta áreiðanleika, þáttauppbyggingu og forspárréttmæti kvarðans. Þátttakendur voru 

190 starfsmenn af 21 starfsstöð innan opinbers fyrirtækis sem valdir voru til þátttöku af 

hentugleika. Til þess að prófa forspárréttmæti mælitækisins svöruðu þátttakendur jafnframt 

spurningum um starfsánægju. Lagt var upp með fimm þætti. Niðurstaða leitandi 

þáttagreiningar  sýndi að þriggja þátta lausn lýsti atriðasafninu best. Áreiðanleiki undirþátta 

Félagsauðskvarðans var ásættanlegur fyrir tvo þætti af þremur og forspárréttmæti var 

viðunandi. Niðurstöðurnar sýndu fram á jákvæð tengsl félagsauðs við starfsánægju.  
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Inngangur 

Frá því undir lok tuttugustu aldar hafa vinsældir hugtaksins félagsauður farið sívaxandi. Er 

það orðið eitt útbreiddasta rannsóknarefni innan félagsvísinda, til dæmis hvað varðar 

rannsóknir á félagsmálastefnum, efnahagsþróun, samfélagsþróun, menntamálum og víðar 

innan samfélaga (Woolcock, 1998). Hugtakið er eignað Lyda Judson Hanifan, (í Putnam, 

2000) sem skilgreindi það á öðrum áratug tuttugustu aldar sem félagslegt samneyti og 

þátttöku í samfélaginu á forsendum lýðræðis. Einnig notaði John Dewey (í Farr, 2004), 

bandarískur sálfræðingur og heimspekingur, hugmyndina um félagsauð í verkum sínum sem 

gefin voru út í upphafi tuttugustu aldar. Notaði hann hugtakið í umfjöllun um mismunandi 

félagsauð einstaklinga í samfélaginu og áhrif hans á velgengni. Talið er að skilgreining 

Dewey hafi þó ekki verið nógu markviss og þar af leiðandi ekki fest sig í sessi. 

Áratugum síðar eða upp úr 1980 skilgreindi franski félagsvísindamaðurinn Pierre Bourdieu 

(1986) félagsauð sem eina af meginstoðum í auðlegð þjóða ásamt fjármagnsauði og 

þekkingarauði. Hugtakið notaði hann um félagsleg sambönd einstaklinga og notkun þeirra til 

að ná árangri í atvinnuleit, atvinnustarfsemi og innan skólakerfis. Gildi félagsauðs skoðaði 

hann út frá magni innan mismunandi hópa samfélagsins. Hann þróaði hugmyndafræðina síðan 

frekar í kenningum sínum í menntunarfræði og menningarfélagsfræði (Gestur Guðmundsson, 

2008). 

Bandaríski félagsfræðingurinn James S. Coleman (1988) náði að festa hugtakið í sessi á 

níunda áratug tuttugustu aldar með áherslum á mikilvægi félagslegra tengsla í menntakerfinu. 

Coleman beindi sjónum sínum aðallega að ávinningi einstaklingsins (Putnam, 2000). Einn 

áhrifamesti fræðimaðurinn á sviði félagsauðs er þó Robert D. Putnam, bandarískur 

stjórnmálafræðingur. Hann var fyrstur til að nota félagsauð sem hluta af skýringum á 

mismunandi árangri stofnana (Putnam, 1993). Putnam lagði áherslu á að skoða hvaða gildi 

félagsauður hefur fyrir samfélagið í heild. Skilgreining hans á félagsauði er að félagsleg tengsl 

séu verðmæti líkt og efnahagslegur auður og að tengslin auki þess vegna lífsgæði fólks. 

Mikilvægt er að hans mati að samheldni og samloðun samfélaga byggi á nánum félagslegum 

samskiptum og samheldni um undirstöðu gilda og viðmiða (Putnam, 2000). 

Í auknum mæli hefur verið fjallað um félagsauð í rannsóknum innan mismunandi 

fræðasviða. Má þar helst nefna félagsfræði, uppeldis- og menntunarfræði, mannfræði, 
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þróunarfræði, heilbrigðis- og lýðheilsufræði, stjórnmálafræði og hagfræði (Fulkerson og 

Thompson, 2008; Huang, Maassen van den Brink og Groot, 2009). Jafnframt hafa alþjóðlegar 

stofnanir líkt og Efnahags- og framfarastofnunin, OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) hvatt til mælinga og notkunar á félagsauði við stefnumótun og 

úrvinnslu ýmissa mála líkt og menntunarmála, forvarnarmála og lýðheilsumála (OECD, 

2001). Hugtakið hefur einnig fengið aukna athygli innan vinnuumhverfis (Burt, 2000; 

Kouvonen o.fl., 2006) og má ætla að það eigi fullt erindi innan vinnusálfræði. Hér að neðan 

verður gerð grein fyrir helstu birtingarmyndum og notkun hugtaksins í rannsóknum ásamt 

þýðingu þess fyrir vinnustaði.  

Skilgreiningar á félagsauði 

Frá því að hugtakið félagsauður kom fyrst fram hefur það verið skilgreint á ýmsa vegu og 

ekki alltaf verið samstaða um til hvers hugtakið vísar (Putnam, 2000). Vegna vinsælda 

hugtaksins og víðtækrar notkunar á því milli ólíkra fræðigreina hefur merking þess orðið 

dálítið óljós og ónákvæm á seinni tímum. Þá ef til vill vegna notkunar við mismunandi 

aðstæður í ólíku samhengi (Adler og Kwon, 2002; Gestur Guðmundsson, 2008; Lochner, 

Kawachi og Kennedy, 1999). Þrátt fyrir mismunandi skoðanir varðandi nákvæma merkingu 

félagsauðs er þó samstaða um að félagsauður sé ekki til án félagslegra tengsla. Að sitja heima 

í einrúmi við lestur bókar eða horfa á sjónvarp myndar ekki félagsauð en að drekka kaffi með 

vinnufélaga gæti gert það. Kjarni kenninga um félagsauð byggir á því að tengslanet séu 

einhvers virði bæði fyrir einstaklinga og samfélög.  

Kenningar Putnams og Colemans um félagsauð leggja áherslu á traust, stöðugleika, 

samheldni og þétt félagsleg tengsl. Að mati Bourdieu (1986) eru það tengsl innan hóps og 

félagslegar skyldur sem mynda félagsauð. Auðurinn er því háður því hversu mikil tengslin eru 

og hvernig hann er nýttur og honum viðhaldið. Til að viðhalda tengslum verða hópar að 

gangast undir sameiginlegar skyldur (Bourdieu, 1986). Putnam (1993) skoðaði meðal annars 

ólíkan árangur héraðsstjórna á Ítalíu, það hvernig áþekkar stofnanir störfuðu í ólíku umhverfi. 

Munur á árangri milli héraðanna í stjórnsýslu og efnahagsmálum fór eftir þátttöku íbúanna í 

félagastarfi. Niðurstöðurnar sýndu fram á að samfélög rík af félagsauði voru líklegri til að 

dafna, hafa afkastamiklar borgaralegar stofnanir og ná betri árangri í að halda uppi lögum og 

reglu (Hagan, Merkens og Boehnke, 1995; Sampson, Raudenbush og Earls, 1997).  

Ýmsir fræðimenn telja að félagsauður endurspegli auðlindir sem búa í félagslegum 

tengslum og þau viðmið og gildi sem stýra þessum tengslum (Coleman, 1990; Portes og 
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Sensenbrenner, 1993; Putnam, 1995). Upplýsingamiðlun og gagnkvæmni eru mikilvægir 

þættir, en Coleman (1988) telur að auðurinn liggi í tengslaneti innan hópsins en ekki í 

einstaklingnum eða samfélaginu. Að mati Adler og Kwon (2002) er helsti munur á félagsauði 

og annars konar auði sá að hann er að finna í samskiptum milli einstaklinga en ekki innan 

einstaklingsins. Félagsauður er því einkenni félagslegrar uppbyggingar en ekki einstakra aðila 

innan samfélagsgerðarinnar (Lochner, Kawachi og Kennedy, 1999). Mikilvægi félagsauðs 

fyrir einstaklinga innan tengslaneta er sá ávinningur sem fólginn er í trausti, samvinnu, 

skyldum og væntingum (Coleman, 1988; Fukuyama, 1995; Putnam, 1993). Það sem er 

sameiginlegt í kenningum Bourdieu, Colemans og Putnams er sterk áhersla á félagsauð sem 

veigamikla undirstöðu við færni til að takast á við dagleg viðfangsefni.  

Í skrifum Putnams og Colemans fer ekki mikið fyrir neikvæðum hliðum félagsauðs en að 

vissu marki má greina þær hjá Bourdieu. Samkvæmt Bourdieu (1986) hefur félagsauður 

aðeins jákvæðar afleiðingar fyrir forréttindahópa og aðeins neikvæðar afleiðingar fyrir aðra og 

lægra setta hópa. Portes (1998) benti á að mögulegar neikvæðar afleiðingar félagsauðs gætu 

verið útilokun utanaðkomandi aðila frá hóp, óeðlilega miklar kröfur til meðlima hóps og 

takmarkað frjálst svigrúm fyrir viðhorf og athafnir einstaklinga. Ef hóphugsun og samloðun er 

of mikil geta viðmið hugsanlega orðið til þess að meðlimir hugsa fyrst og fremst um eigin 

skammtímahagsmuni. Slík viðmið geta komið niður á samvinnu og í veg fyrir vöxt tengsla út 

fyrir vinnustaðinn og eins komið niður á sameiginlegum verkefnum (Field, 2008).   

Fjölmörg tækifæri felast í félagsauði. Líta má á félagsauð sem verðmæti sem eru í boði 

fyrir bæði einstaklinga og hópa. Rætur félagasauðsins liggja í uppbyggingu og innihaldi 

félagslegra tengsla og áhrif hans streyma frá upplýsingum, samvinnu og samheldni sem eru 

aðgengileg. Með því má eigna félagsauð bæði einstaklingum og heild (Adler og Kwon, 2002). 

Brúandi, bindandi og tengjandi félagsauður 

Lengi tíðkaðist það að fjalla um tvær birtingamyndir félagsauðs út frá uppruna félagslegra 

tengsla (Putnam, 2000). Áhersla á samskipti milli ólíkra hópa er forgrunnur þess sem kallað er 

brúandi félagsauður (bridging social capital) á meðan áhersla á samskipti innan hóps kallast 

bindandi félagsauður (bonding social capital) (Nahapiet og Ghoshal, 1998).  

Með bindandi félagsauði er átt við náin og varanleg tengsl hóps. Tengsl sem byggja á 

samskiptum milli einstaklinga sem eiga eitthvað sameiginlegt og auðvelda samvinnu innan 

hóps. Áherslan er á innri eiginleika heildar sem getur verið fjölskylda, vinnustaður, samfélag 

og svo framvegis (Szreter og Woolcock, 2004). Þessi tengsl, sérstaklega þau sem gefa 
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heildinni samloðun, auðvelda það að ná sameiginlegum markmiðum. Slík tengsl hafa verið 

sérstaklega skoðuð innan samfélaga. Til dæmis hefur verið sýnt fram á að innan íbúakjarna 

myndast töluvert af bindandi félagsauði sem einkennist af sterkum gagnkvæmum stuðningi 

innan byggðar og mikilli þátttöku í samfélaginu (Onyx og Bullen, 2000).  

Brúandi félagsauður á við um lauslegri tengsl. Hann vísar til tengslaneta þar sem ólíkir 

einstaklingar eða hópar hafa tengingar í gengum félagslega hópa og stofnanir. Tengslin geta 

tryggt samband og gagnkvæmni milli einstaklinga innan mismunandi vinnustaða og 

samfélaga (Putnam, 1995). Félagsauður heildar, til dæmis vinnustaðar, er undir áhrifum af 

bæði tengslum við önnur fyrirtæki og stofnanir og undir áhrifum frá tengslum innan 

vinnustaðarins (Nahapiet og Ghoshal, 1998). Adler og Kwon (2002) telja að bindandi og 

brúandi félagsauður efli samskipti og tengsl bæði innan vinnustaða og milli einstaklinga og 

hópa á öðrum vinnustöðum og opni þannig á ný tækifæri og aðgang að auðlindum sem fela í 

sér jákvæðar afleiðingar fyrir einstaklingana og heildina. Þessu til stuðnings hefur verið sýnt 

fram á jákvæð áhrif bindandi og brúandi félagsauðs á heilsufar innan samfélaga (Kim, 

Subramanian og Kawachi, 2006). Rannsókna er þó þörf innan vinnustaða á eðli og áhrifum 

bæði bindandi og brúandi félagsauðs.  

Margir fræðimenn hafa þó orðið sammála um mikilvægi þess að fjalla um þrjár 

birtingarmyndir félagsauðs út frá því hvers eðlis félagslegu tengslin eru. Til viðbótar við 

bindandi og brúandi félagsauð hefur einnig verið bent á tengjandi félagsauð (linking social 

capital) sem eina af birtingarmyndum félagsauðs (Briggs, 1997; Putnam, 2000; Szreter og 

Woolcock, 2004). Ólíkt bindandi og brúandi félagsauði, sem eiga við um félagstengsl 

einstaklinga og hópa sem hafa jafna félagslega stöðu, þá endurspeglar tengjandi félagsauður 

tengsl milli einstaklinga og hópa sem eru í ójafnri valdastöðu innan félagslegra eininga, og þá 

helst stofnana og stjórnkerfa.  

Tengjandi félagsauður getur þar af leiðandi tengt saman tvo eða fleiri aðskilda hópa í 

ójöfnum valdastöðum. Slík tengsl auka enn á möguleika einstaklinga og hópa á stuðningi 

(Szreter og Woolcock, 2004). Þessar þrjár birtingarmyndir félagsauðs tilgreina hvernig 

félagsauður er órjúfanlegur þáttur í samböndum milli einstaklinga í svipuðu félagslegu 

samhengi og í mismunandi stigum samfélagsins (Coleman, 1990).  

Í rannsókn Oksanen, Kouvonen, Vahtera,  Virtanen og Kivimaki, (2010) voru skoðuð 

tengsl félagsauðs innan vinnustaða á milli hópa í ójafnri valdastöðu og tengsl milli hópa í 

jafnri stöðu. Niðurstöðurnar sýndu fram á mikilvægi beggja birtingarmynda félagsauðs á 
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vinnustöðum sem forspá fyrir líðan starfsfólks. Þar sem félagsauður var meiri reyndist vera 

betri forspá um góða líðan (Oksanen o.fl., 2010).   

Innan starfseininga er hægt að mæla gagnkvæmni, samheldni og traust milli 

samstarfsfólks, samvinnu og þátttöku í tengslanetum, ásamt trausti og trúverðugleika 

stjórnenda (Nahapiet og Ghoshal, 1998; Oh, Chung og Labianca, 2004). Markmið þessarar 

rannsóknar er að skoða félagsauð innan heildar, það sem bindur heildina saman, og 

birtingarmynd tengjandi félagsauðs sem kemur fram í samskiptum á milli stjórnunarlaga. 

Litið verður fram hjá þeirri tegund félagsauðs sem stuðlar að samheldni og samskiptum milli 

vinnustaða þar sem þessi rannsókn takmarkast við einn vinnustað.  

Félagsauður á vinnustöðum 

Fólk ver stórum hluta dagsins innan vinnustaðar og því er mikilvægt að félagsauður sé mikill í  

félagslegu samneyti milli samstarfsfólks. Líta má á félagsauð sem jákvæðan eiginleika í 

vinnuumhverfi sem stuðlar að samvinnu, samheldni, trausti og betra aðgengi að upplýsingum 

(Adler og Kwon, 2002). Í uppbyggingu deilda og teyma innan vinnustaða eru margir sértækir 

hagsmunir til staðar. Í eigin þágu skiptast starfsmenn á upplýsingum með samskiptum sem 

leiða til félagslegra tengsla, sem er ein gerð af félagsauði (Coleman, 1988) sem aftur má svo 

nota til að leysa vandamál sem upp koma (Adler og Kwon, 2002).  

Hingað til hafa flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á félagsauði í vinnuumhverfi 

skoðað tengsl við heilsufar starfsmanna. Í rannsókn sem var gerð í Finnlandi á stóru úrtaki 

opinberra starfsmanna kom í ljós að aukinn félagsauður einstaklinga hafi tengsl við 

viðvarandi og gott heilsufar starfsfólks (Kouvonen o.fl., 2006). Mælikvarði Kouvonen o.fl. 

(2006) á félagsauði í vinnu (social capital at work) inniheldur átta atriði þar sem meðal annars 

var spurt um traust, samvinnu og samheldni. Innri áreiðanleiki er góður, eða alfa=0.88. 

Niðurstöður hafa einnig sýnt að á vinnustöðum þar sem félagsauður er lítill geti það haft 

skaðleg áhrif á heilsu starfsmanna (Suzuki o.fl., 2010). Í rannsókn á tengslum félagsauðs við 

heilsufar Íslendinga kom í ljós að félagsauður var mestur hjá fólki sem átti tíð óformleg 

samskipti við vini, ættingja, vinnufélaga og nágranna (Una María Óskarsdóttir, 2012).  

Örfáar rannsóknir hafa prófað tengsl félagsauðs, árangurs og starfsánægju. Til dæmis sýndi 

rannsókn Burt (2000) að innan vinnustaða sem eru ríkir af félagsauði eru stjórnendur í betri 

stöðu til að koma auga á og skapa fjölbreytt tækifæri. Burt (1992) tengdi þessi tækifæri við 

rannsóknir er gerðar voru innan fyrirtækja á frammistöðu starfsfólks og stöðuhækkunum. 

Félagsnet þar sem upplýsingar voru aðgengilegar veittu einstaklingum ákveðið forskot og 
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frekari tækifæri til framfara innan fyrirtækisins (Burt, 1992). Í rannsókn Nelsons frá 1989 

voru tengsl hópa innan fyrirtækja skoðuð og niðurstöðurnar gáfu til kynna að þar sem tíð 

samskipti voru á milli hópa var með betri árangri leyst úr deilum innan vinnustaðarins og 

óánægja starfsmanna var einnig minni. 

Samkvæmt rannsóknum eru starfsmenn ánægðir í starfi sem starfa við hvetjandi aðstæður 

og eru ekki eins oft frá vinnu og afkasta meira en óánægðir starfsmenn (Kovach, 1987; Locke 

og Latham, 1990). Líta má á félagsauð sem hvetjandi og styðjandi vinnuumhverfi. Því ætti 

félagsauður að spá fyrir um ánægju starfsfólks í starfi eins og fram kom raunar í rannsókn 

Nelsons (1989). Í samræmi við þetta er það markmið þessarar rannsóknar að kanna forspá 

bindandi og tengjandi félagsauðs um starfsánægju. 

Mælingar á félagsauði  

Ekki er til nákvæm aðgerðabinding á hugtakinu félagsauður og sætir hugtakið helst gagnrýni 

vegna þess (Adler og Kwon, 2002; Lochner, Kawachi og Kennedy, 1999). Félagsauður verður 

til út frá samskiptum fólks og í gegnum félagsleg tengsl og ekki er  hægt að mæla hann með 

beinum hætti heldur byggjast mælingar á sjálfsmati. Þar af leiðandi þurfa að vera til góðir 

mælikvarðar sem byggja á fyrirliggjandi gögnum og rannsóknum. Rannsóknir á félagsauði 

hafa oft verið unnar úr gögnum sem safnað var í öðrum tilgangi (Sjöfn Vilhelmsdóttir og 

Gunnar Helgi Kristinsson, 2010). Þá hafa gjarnan verið notaðar breytur sem kallast 

staðgenglar (proxy measures) en það eru breytur sem þegar hafa verið mældar eða auðvelt er 

að mæla (Paldam, 2000). 

Rannsóknir á félagsauði í vinnuumhverfi hafa hingað til verið sjaldséðar. Enda skortur á 

stöðluðum mælitækjum og þau mælitæki sem til eru öll erlend og snúa að heilbrigði og líðan 

starfsmanna (Kouvonen o.fl. 2006; Suzuki o.fl., 2010). Félagsauður hefur möguleika á að vera 

mikilvægt greiningartæki til að benda á hvernig efla megi vinnustaði og auðga félagstengsl 

innan vinnustaðar.  

Í samantektargrein (Lochner, Kawachi og Kennedy, 1999) var farið yfir aðferðir og 

hugsmíðar er notaðar hafa verið til að mæla félagsauð. Þar er lögð áhersla á fimm undirþætti 

félagsauðs sem eru traust, samvinnufærni (collective efficacy), valdsvið samfélagsins 

(community competence), samheldni (cohesion) og sálfræðilegur skilningur (psychological 

sense) ásamt staðhæfingum sem undir það falla. Þessi hugtök og staðhæfingar voru notuð til 

viðmiðunar við hönnun á mælikvarða fyrir þessa rannsókn. Flestar rannsóknir sem Lochner, 
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Kawachi og Kennedy (1999) skoða snúa að íbúasamfélögum en eru hér aðlagaðar að 

vinnuaðstæðum.  

Traust 

Traust er talið vera lykilþáttur í félagsauði (Colman 1988; Fukuyama, 1995; Putnam, 2000). 

Traust á vinnustað getur haft áhrif á nokkra vegu, bæði á einstaklingana sjálfa og 

vinnustaðinn í heild. Í fyrsta lagi getur traust milli vinnufélaga framkallað jákvæðar 

tilfinningar í formi öryggiskenndar, til dæmis þegar einstaklingar upplifa sig samþykkta á 

vinnustað (Suzuki o.fl., 2010). Í öðru lagi getur traust á vinnustöðum auðveldað starfsfólki að 

virkja félagslegan stuðning frá samstarfsfólki sem getur hjálpað starfsmönnum að takast á við 

daglega streitu.  Sýnt hefur verið fram á að félagslegur stuðningur í vinnu hefur tengsl við 

betra heilsufar starfsmanna (Suzuki, Takao, Subramanian, Doi og Kawachi, 2009). Eftir því 

sem traustið er meira innan hóps því meiri er félagsauðurinn (Fukuyama, 1995). Traust í 

mismiklum mæli getur haft gagnvirk áhrif á heilsufar einstaklinga í starfi. Ef traust skortir 

getur það leitt til aukins álags, minni starfsánægju og meiri starfsmannaveltu (Kawachi, 

2006). Það er því bæði skynjun einstaklingsins og vinnustaðarins á trausti á vinnustaðnum 

sem skiptir máli fyrir ánægju starfsfólks. Atriði sem snerta á trausti byggja að miklu leyti á 

samskiptum milli stjórnunarlaga og ættu að falla undir tengjandi félagsauð.  

Samvinnufærni 

Samvinnufærni er viðhorf sem byggist á því að mikil samheldni getur stuðlað að þeirri trú 

starfsmanna á vinnustað að saman geti þeir á áhrifaríkan hátt lokið verkefnum sem þarf til að 

ná árangri (Bandura, 1986). Samvinnufærni má skilgreina sem trú á færni sem einstaklingar 

deila þegar þeir úthluta, samþætta og samræma auðlindir sínar á árangursríkan og samstilltan 

hátt til að bregðast við kröfum í tilteknum aðstæðum (Zaccaro, Blair, Peterson og Zazanis, 

1995). Innan vinnustaða þar sem mikil trú er á færni í hóp samstarfsfólks hefur verið sýnt 

fram á meiri starfsánægju (Hochwarter, Kiewitz, Castro, Perrewè og Ferris, 2003). Til að 

mæla samvinnufærni hafa verið notaðar staðhæfingar líkt og „Íbúar í samfélaginu mynda 

samheldinn hóp“ og „Íbúar sjá um að miðla til hvors annars upplýsingum“ (Sampson, 

Raudenbush og Earls, 1997). Samvinnufærni er liður í  að binda heild saman og fellur undir 

bindandi félagsauð.  
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Sálfræðilegur skilningur  

Sálfræðilegur skilningur á vinnustað vísar til þess að vera aðili að hóp, tilfinning fyrir því að 

allir einstaklingar skipti vinnustaðinn máli og að vinnustaðurinn hafi áhrif á starfsfólk með 

sameiginlegum viðmiðum. Einnig vísar sálfræðilegur skilningur til þeirrar trúar að þörfum 

starfsfólks verði mætt með úrræðum sem tiltæk eru vegna aðildar þess að hópnum 

(MacMillan og Chavis, 1986). Innan vinnustaða þar sem fólk hefur tilfinningu fyrir því að 

skipta vinnustaðinn máli hefur verið sýnt fram á meiri starfsánægju (Burroughs og Eby, 

1998.) Dæmi um staðhæfingar sem notaðar hafa verið til að mæla sálfræðilegan skilning  eru: 

„Ég upplifi mig sem hluta af heild“ og „Fólki í mínu samfélagi líkar almennt vel hvoru við 

annað“  (MacMillan og Chavis, 1986; Hill, 1996). Sálfræðilegur skilningur fellur undir 

bindandi félagsauð.  

Samheldni 

Samheldni á vinnustað vísar til þess að félagsleg samskipti séu innan deildar eða teymis á 

vinnustað, að einstaklingum innan hópsins þyki þeir mikilvægir fyrir heildina og að þeir séu 

ánægðir með aðra í hópnum (O’Reilly, Caldwell og  Barnett, 1989). Samheldni er talin 

ákvarða að miklu leyti frammistöðu vinnuhóps (Lochnera, Kawachi og Kennedy, 1999). 

Stóran hluta af samheldni má útskýra með ópersónulegum samskiptum, félagslegu 

aðdráttarafli og fjölbreytni (Berkman og Kawachi, 2000). Dæmi um staðhæfingar sem notaðar 

hafa verið til að mæla samheldni eru: „Ég tek virkan þátt í atburðum sem eru skipulagðir  

innan samfélagsins“ og „Ég er félagslynd/ur í mínu samfélagi“ (Buckner, 1988). Samheldni er 

birtingarmynd bindandi félagsauðs.  

Valdsvið 

Valdsvið vinnustaðarins byggir á sömu skilgreiningu og valdsvið samfélagsins (community 

competence.) Það má hugsa sem getu til að leysa vandamál sem koma upp innan vinnustaða 

gengum sameiginlegt átak hópmeðlima (Cotrell, 1976). Helstu forsendur sem snúa að 

valdsviðinu eru skuldbinding, þátttaka, félagslegur stuðningur og pólitísk úrræði. Undir það 

falla málhæfni, stjórnun og gangverk sem auðvelda þátttöku og ákvarðanatöku (Lochner, 

Kawachi og Kennedy, 1999). Að upplifa stuðning og skilning frá samstarfsfólki getur leitt til 

meiri starfsánægju (Burroughs og Eby, 1998). Dæmi um staðhæfingu sem notuð hefur verið 

til að mæla þetta er: „Íbúar hafa sterkar skoðanir á því hvernig hlutir eru gerðir“ (Eng og 

Parker, 1994). 
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Markmið rannsóknarinnar 

Lochner, Kawachi og Kennedy (1999) benda á mögulega skörun milli undirþátta félagsauðs 

en leggja jafnframt áherslu á að mikilvægt sé að mæla þá saman í frekari rannsóknum. Hver 

undirþáttur sé ekki fullgild mæling en saman geta þeir myndað stöðuga mælingu á 

hugatakinu. Athugun á þáttauppbyggingu félagsauðs er mikilvægt skref í því að útskýra eðli 

hans. Hugtakið tekur á nokkrum undirþáttum og á sér nokkrar birtingarmyndir og ekki getur 

mæling sem snýr að einu atriði tekið á þeim öllum. Jafnframt er mikilvægt að skoða tengsl 

félagsauðs við mikilvægar breytur í vinnutengdu samhengi. Ekki er til íslenskt mælitæki sem 

metur félagsauð á vinnustöðum hér á landi samkvæmt bestu vitund höfundar. Það er því 

markmið þessarar rannsóknar að þróa og hanna mælikvarða í samræmi við kenningar og 

rannsóknir á félagsauði.  

Að fyrirmynd Lochnera, Kawachi og Kennedy (1999) og Kouvonen o.fl. (2006) voru 

þýddar 26 staðhæfingar fyrir Félagsauðskvarðann sem meta áttu fimm undirþætti félagsauðs 

sem eru traust, samvinnufærni, sálfræðilegur skilningur, samheldni og valdsvið. 

Próffræðilegir eiginleikar mælikvarðans voru athugaðir með áreiðanleika hans, þáttabyggingu 

og forspárréttmæti hans fyrir starfsánægju í samræmi við rannsókn Nelsons (1989).  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 190 starfsmenn sem störfuðu innan opinbers fyrirtækis á 21 starfsstöð, 

valdir af hentugleika. Aldur þátttakenda var á bilinu 21-70 ára (M=30 ár, sf=11,8 ár) og voru 

71% konur og 29% karlar. 

Mælitæki 

Lagður var fyrir sjálfsmatskvarðinn Félagsauðskvarðinn, sjá viðauka 1, sem saminn var af 

höfundi að fyrirmynd Kouvonen o.fl. (2006) og Lochner, Kawachi og Kennedy (1999). 

Mælitækinu er ætlað að greina félagsauð og tengsl hans við mikilvægar breytur innan 

vinnustaða.  Skilgreiningar og yfirhugtök voru notuð úr samantektargrein Lochner, Kawachi 

og Kennedy (1999) og aðlagaðar að vinnuaðstæðum.  

Kvarðinn samanstendur af 26 staðhæfingum sem taka á afstöðu til á fimm punkta stiku. 

Staðhæfingarnar hafa svarmöguleikana: 1 = mjög lítið, 2 = frekar lítið, 3 = hvorki né, 4 = 

frekar mikið, 5 = mjög mikið. Atriðunum er ætlað að mæla þætti félagsauðs sem eru traust og 

hjálpsemi, samvinnufærni, sálfræðilegur skilningur, samheldni og valdsvið vinnustaðar.  

Traust og hjálpsemi er mælt með sex fullyrðingum. Dæmi um staðhæfingar eru  „Ég treysti 

yfirmanni mínum“ og „Yfirmaður minn er hjálpsamur“. Samvinnufærni er mælt með sex 

fullyrðingum. Dæmi eru: „Starfsfólkið myndar samheldinn hóp“, og „Starfsfólk sér um að 

miðla til hvors annars vinnutengdum upplýsingum“. Sálfræðilegur skilningur er mældur með 

fimm fullyrðingum. Dæmi um staðhæfingar eru: „Ég upplifi mig sem hluta af heild“ og 

„Samstarfsfólki mínu líkar almennt vel hvoru við annað“. Samheldni er mæld með fjórum 

fullyrðingum. Dæmi um staðhæfingar eru: „Ég tek virkan þátt í atburðum á vegum vinnu sem 

eru skipulagðir utan vinnutíma“ og „Ég á í samskiptum við samstarfsfólk utan vinnutíma“. 

Valdsvið vinnustaðarins er mælt með fimm fullyrðingum. Dæmi um staðhæfingar eru:  

„Starfsfólk reynir að hafa áhrif á það sem er gert á vinnustaðnum“ og „Starfsfólk hefur sterkar 

skoðanir á verkferlum“.    

Til að meta starfsánægju voru lagðar fyrir fjórar spurningar sem afstaða var tekin  til á fimm 

punkta stiku. Fyrstu tvær spurningar voru: „Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) í vinnunni?“ og  

„Hversu óánægð(ur) eða ánægð(ur) ertu með laun þín?“. Svarmöguleikar voru „Mjög 

óánægð(ur)“, „Frekar óánægð(ur)“, „Hvorki né“, „Frekar ánægð(ur)“ og „Mjög ánægð(ur)“. 

Þriðja spurning var: „Hversu ólíklegt eða líklegt telur þú að þú munir leita þér að vinnu hjá 
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öðrum vinnuveitanda innan 12 mánaða?“. Svarmöguleikar voru „Mjög ólíklegt“, „Frekar 

ólíklegt“, „Hvorki né“, „Frekar líklegt“ og „Mjög líklegt“. Fjórða spurning var: „Hversu lítinn 

eða mikinn áhuga hefur þú á vinnunni þinni?“ Svarmöguleikar voru „Mjög lítinn“, „Frekar 

lítinn“, „Hvorki lítinn né mikinn“, „Frekar mikinn“ og „Mjög mikinn“. Við úrvinnslu á 

svörum við starfsánægju var reiknað heildarskor þar sem var lægst hægt að fá 4 og hæst 20. 

Spurningin þrjú var orðuð þannig að hátt skor gaf til litla starfsánægju öfugt við hinar þrjár og 

var kvarða hennar snúið við. 

Bakgrunnsbreytur voru aldur, kyn og starfsstöð. 

Framkvæmd 

Mælitækið Félagsauðskvarðinn var settur saman, staðfærður og þýddur af höfundi ritsmíðar. 

Mælikvarðinn allur var yfirfarinn af tveimur aðilum. Annar þeirra starfar við þýðingar og bar 

saman kvarðann við fyrirmynd þýðinganna. Því næst var kvarðinn forprófaður á 5 aðilum til 

að fá upplýsingar um orðalag og skilning þátttakenda. Tekið var tillit til athugasemda sem 

fólu í sér litlar breytingar á kvarðanum. 

Könnunin var send á 743 starfsmenn Reykjavíkurborgar á tuttugu og einni starfsstöð sem 

valin var af hentugleika en viðmiðið var að hver starfsstöð hefði að lágmarki 10 starfsmenn. 

Áður var fengið leyfi hjá mannauðsdeild Reykjavíkurborgar til að fá að leggja könnunina 

fyrir. Könnun var send þátttakendum í tölvupósti með tengli inn á vefsíðuna 

http://www.questionpro.com. Gagnasöfnun stóð frá 18. mars 2015 til 31. mars 2015. Fyrsti 

póstur var sendur út 18. mars 2015 og ítrekunarpóstur 23. mars 2015. 

Tölfræðileg úrvinnsla  

Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS. Lýsandi tölfræði atriða listanna tveggja var 

athuguð. Þátttakendum sem slepptu fleiri en þremur atriðum var eytt úr gagnasafninu.  

Athugað var með marktekt Bartlettsprófsins (Bartlett´s test of sphericity) og einnig stærð 

KMO-Meyer-Olkin (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy) til að sjá hvort 

gögnin hentuðu til þáttagreiningar. Við úrvinnslu Félagsauðskvarðans var notast við leitandi 

þáttagreiningu (exploratory factor analysis) með meginásgreiningu (principal axis factoring) 

með hornskökkum snúning (promax Kappa=3) þar sem ráð var gert fyrir fylgni milli þátta. 

Að lokinni þáttagreiningu voru innri áreiðanleiki og forspárréttmæti undirþátta hans metin.  

  

http://www.questionpro.com/
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Niðurstöður 

Niðurstöður Bartletts prófs (p < 0,001) og KMO stuðuls (0,916) sýna að gögn standast viðmið 

fyrir þáttagreiningu. Við þáttagreiningu eru kröfur um að fjöldi þátttakenda sé 5–15 sinnum 

fleiri en atriði mælikvarða (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Þær kröfur voru 

uppfylltar þar sem þátttakendur voru 190 eða 7,3 sinnum fleiri en atriði kvarðans.  

Notast var við leitandi þáttagreiningu með meginásgreiningu (principal axis factoring) 

með hornskökkum snúning (promax Kappa=3) við úrvinnslu. Fjöldi þátta sem dregnir voru í 

þáttagreiningu voru ákvarðaðir með skriðuriti (scree plot), sjá mynd 1. Skriðurit fyrir 

Félagsauðskvarðann gaf til kynna að dreifingu atriða væri best lýst með þremur þáttum. 

Skoðun á eigingildum leiddi hinsvegar í ljós að fjórir þættir voru með eigingildi (eigenvalue) 

hærra en einn. Prófuð var þriggja, fjögurra og fimm þátta lausn. Ákveðið var að besta lausnin 

væri með þremur þáttum. Eitt atriði („Ég á í samskiptum við samstarfsfólk á vinnutíma“ ) 

hlóð lágt og mjög svipað á tvo þætti. Þar með var erfitt að vita hvaða þátt atriðið var að skýra 

og var það því fjarlægt úr listanum.  

 

Mynd 1. Skriðurit fyrir Félagsauðskvarðann.  
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Niðurstöðurnar eru birtar í töflu 1 þar sem þrír þættir mynda undirkvarða mælikvarðans 

Félagsauðskvarðinn. Þættirnir þrír skýra samtals 59,3 % af dreifingunni. Þáttur eitt skýrir 

mest eða 45,3%, annar þáttur skýrir 7,6 %, þriðji þáttur 6,5%.  Leifar (residuals), hærri en 

0,05 eru 33% og þáttalíkanið sýnir því viðunandi nákvæmni. Þáttaskýring atriða 

(communalities) segir til um hve stóran hluta af dreifingu atriðis má skýra með þáttunum og 

er hann á bilinu 0,37 – 0,79. Af 25 atriðum hafa tvö lága þáttaskýringu (undir 0,4). Atriðin 

„Starfsfólk hefur sterkar skoðanir á verkferlum“ og „Mér er umhugað um vinnustaðinn“ 

hlóðu á milli 0,3 og 0,4. Það getur þýtt að atriðin eigi ekki nógu vel við viðkomandi 

þáttalausn. Eitt atriði hlóð yfir 0,3 á tvo þætti en var látið halda sér á þeim þætti sem það hlóð 

hærra á.  

Fyrsta þætti tilheyra fjórtán atriði. Atriðin meta færni til samvinnu, til dæmis það að miðla 

upplýsingum, deila hugmyndum og gildum og jafnframt upplifun af vinnustaðnum. Út frá því 

er viðeigandi að nefna þáttinn samvinnufærni. Hleðslur atriða sem skilgreina fyrsta þátt hafa 

lágar hleðslur á aðra þætti. Þætti tvö tilheyra sex atriði sem meta traust, hjálpsemi og 

tillitssemi stjórnenda. Viðeigandi er að gefa þættinum heitið traust og hjálpsemi. Ein hleðsla 

hefur einnig markverða hleðslu við þátt eitt en nokkuð lægri en á þátt tvö. Það er atriðið „Ef 

það kemur upp ágreiningur leysir starfsfólk úr honum í sameiningu“. Aðrar hleðslur atriða 

sem skilgreina þriðja þátt hafa lágar hleðslur á aðra þætti. Þætti þrjú tilheyra fimm atriði sem 

meta meðal annars samskiptin innan og utan vinnustaðar. Viðeigandi er að gefa þættinum 

heitið samheldni. Hleðslur atriða sem skilgreina þriðja þátt hafa lágar hleðslur á aðra þætti. 

Nokkur atriði þarf mögulega að skoða nánar. Atriðin „Ég treysti yfirmanni mínum“ og 

„Yfirmaður minn er hjálpsamur“ eru með mjög háar hleðslur, 0,97 og 0,91. Þáttahleðslur 

(loading) segja til um fylgni atriða við hin atriðin í þættinum og því hærri sem fylgnin er, því 

sterkara samband. Atriðin eru þar af leiðandi með svo til fullkomna fylgni við hin atriðin á 

þættina sem þau hlaða á. Tvö atriði hlóðu rétt undir viðmiðunarmörkum en áreiðanleiki 

kvarðans var betri ef þau voru með.  
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Tafla 1. Mynsturfylki meginásagreiningar Félagsauðskvarðans 

promax(kappa=3)(n=190).   

 Númer þátta Þáttaskýring 

  I II III h² 

Samstarfsfólki mínu kemur almennt vel saman ,87 -,01 -,07 ,70 

Samstarfsfólk mitt sýnir hvort öðru almennt hjálpsemi ,86 ,01 -,18 ,63 

Samstarfsfólki mínu líkar almennt vel hvoru við annað ,84 -,07 ,03 ,68 

Starfsfólk sér um að miðla til hvors annars vinnutengdum 

upplýsingum 
,81 -,01 -,04 ,61 

Starfsfólkið myndar samheldinn hóp ,72 ,03 ,04 ,58 

Starfsfólk byggir á hugmyndum hvors annars til að fá sem besta 

útkomu 
,71 -,02 ,16 ,62 

Almennt er flestu fólki treystandi ,70 -,01 -,17 ,39 

Starfsfólkið hjálpast að við að koma á nýjum hugmyndum ,62 ,09 ,21 ,66 

Samstarfsfólk mitt er almennt félagslynt ,61 ,04 ,15 ,53 

Starfsfólk reynir að hafa áhrif á það sem er gert á vinnustaðnum ,57 ,04 ,25 ,57 

Ég upplifi mig sem hluta af heild ,55 ,27 ,16 ,70 

Á mínum vinnustað deilir fólk sömu gildum ,54 ,18 ,06 ,49 

Mér er umhugað um vinnustaðinn ,36 ,29 ,16 ,45 

Starfsfólk hefur sterkar skoðanir á verkferlum ,32 ,16 ,25 ,37 

Ég treysti yfirmanni mínum -,09 ,97 -,09 ,79 

Yfirmaður minn er hjálpsamur ,00 ,91 -,11 ,75 

Stjórnendur sýna tillitssemi í samskiptum við undirmenn ,08 ,73 ,03 ,62 

Mér þætti leitt ef ég þyrfti að skipta um starf -,01 ,64 ,04 ,42 

Stjórnendur láta sig varða réttindi starfsfólks ,17 ,63 ,07 ,61 

Ef það kemur upp ágreiningur leysir starfsfólk úr honum í 

sameiningu 
,33 ,45 ,04 ,51 

Ég tek virkan þátt í atburðum á vegum vinnu sem eru skipulagðir 

utan vinnutíma 

-,26 ,05 ,96 ,75 

Ég er félagslynd/ur á mínum vinnustað -,01 -,04 ,87 ,73 

Ég á í samskiptum við samstarfsfólk utan vinnutíma ,14 -,20 ,68 ,47 

Ég hef áhuga á að vita hvað gerist á mínum vinnustað ,15 ,07 ,64 ,59 

Ég upplifi mig sem mikilvægan hluta af vinnustaðnum ,22 ,20 ,52 ,61 
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Í töflu 2 má sjá fylgni á milli þáttanna þriggja. Hæst er fylgnin á milli samvinnufærni og 

traust og hjálpsemi (r=0,69) og lægst á milli samheldni og traust og hjálpsemi  (r=0,45). 

Fylgni í öllum tilfellum er tölfræðilega marktæk. Jákvæð fylgni var á milli þátta og ekki það 

há að samleitni gæti stefnt réttmæti mælinga í hættu. Áreiðanleiki var reiknaður fyrir 

undirkvarða listans. Áreiðanleikastuðlarnir (cronbach alfa) voru á bilinu 0,63-0,80. Innri 

áreiðanleiki var fullnægjandi fyrir traust og hjálpsemi og samheldni. Fyrir samvinnufærni fór 

áreiðanleiki undir mörk sem teljast viðunandi, eða 0,7.  

 

 

 

Forspárréttmæti Félagsauðskvarðans var skoðað með því að reikna fylgni undirkvarða hans 

við starfsánægju, sjá töflu 3. Fylgni er marktæk í öllum tilfellum. Fylgni við starfsánægju er 

lægst fyrir samheldni og nokkuð hærri fyrir samvinnufærni, en þeir tveir þættir falla undir 

bindandi félagsauð. Fylgni við starfsánægju er hæst fyrir traust og hjálpsemi sem er tengjandi 

félagsauður. 

 

Tafla 3. Fylgni undirþátta Félagsauðskvarðans við starfsánægju 

Þættir Starfsánægja  

I - Samvinnufærni ,47  

II - Traust og hjálpsemi ,61  

III - Samheldni ,34  

 

  

Þættir Áreiðanleiki

I - Samvinnufærni 1 ,63

II - Traust og hjálpsemi ,69 1 ,75

III - Samheldni ,62 ,45 1 ,80

Fylgni þátta

Tafla 2. Fylgni og áreiðanleiki undirþátta Félagsauðskvarðans
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Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að semja og forprófa nýtt íslenskt mælitæki, 

Félagsauðskvarðann, sem er ætlað að vera einfalt mælitæki til að mæla félagsauð innan 

vinnustaða. Próffræðilegir eiginleikar kvarðans voru kannaðir í 190 manna úrtaki á íslenskum 

vinnustað. Niðurstöðurnar benda til þess að próffræðilegir eiginleikar séu í megindráttum 

góðir. Innri áreiðanleiki undirkvarða listans var viðunandi fyrir tvo þætti af þremur. Fyrirlögn 

gekk vel og engar athugasemdir bárust frá þátttakendum varðandi staðhæfingarnar.  

Þáttauppbygging kvarðans með þriggja þátta lausn var talin vera besta lausnin. Þættirnir 

bera heitin samvinnufærni, samheldni og traust og hjálpsemi. Einkenni þáttanna voru að 

nokkru leyti svipuð og lagt var upp með út frá tillögum Lochner, Kawachi og Kennedy 

(1999). Tillögurnar fólu í sér að mæla saman fimm undirflokka þó með ábendingu um að 

möguleg skörun væri þeirra á milli, þar sem hugtakið félagsauður tekur á undirflokkum sem 

eru aðgreinanlegar en tengdar hugsmíðar. Tveir af þessum fimm undirflokkum, valdsvið 

vinnustaðarins og sálfræðilegur skilningur, dreifðust á þættina þrjá.  

Undir þáttinn samvinnufærni féllu öll þau atriði sem lagt var upp með ásamt hluta af 

atriðum sem upphaflega voru flokkuð undir valdsvið vinnustaðarins og sálfræðilegur 

skilningur. Inntak þáttanna traust og hjálpsemi og samheldni var nokkuð skýrt enda útkoma 

þeirra í stórum dráttum eins og lagt var upp með. Ýmsar ástæður gætu legið að baki því að 

þáttauppbygging kvarðans sé ekki sú sama og upphaflega var lagt til (Lochner, Kawachi og 

Kennedy, 1999). Líklegt er að samvinnufærni sem metur að miklu leyti trú á færni 

samstarfsfólks feli líka í sér upplifun fólks af vinnustaðnum sem var helsta inntak sálfræðilegs 

skilnings. Þau atriði sem féllu undir samvinnufærni eiga því nokkuð vel þar undir. Atriði sem 

upphaflega tilheyrðu valdsviði vinnustaðarins áttu ágætlega við undir þeim þáttum sem þau 

hlóðu á. Ekki þótti ástæða til að fjarlægja nema eitt atriði úr gagnasafninu þar sem erfitt var að 

sjá hvað það atriði var að skýra.  

Áreiðanleiki undirkvarðans sem metur samvinnufærni var aðeins undir viðmiðunarmörkum 

í þessari rannsókn. Þarf því að fara varlega í túlkun á niðurstöðum listans. Áreiðanleiki undir 

viðmiðunarmörkum getur bent til þess að mælingin sé ekki stöðug og réttmæti undirkvarðans 

því takmarkað. Ekki er hægt að segja hvort það sé tilkomið vegna eiginleika þýðingar eða 

hugsmíðar. Við þýðingar á erlendum fyrirmyndum eiga þó áreiðanleikastuðlar það til að vera  

lægri (Bontempo, 1993). 

.  
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Hér voru skoðaðar birtingarmyndir bindandi og tengjandi félagsauðs sem verða til í 

tengslum samstarfsfólks með bæði jafna félagslega stöðu og ójafna valdastöðu. Tveir 

undirþættir kvarðans skilgreinast sem bindandi félagsauður en það eru samvinnufærni og 

samheldni sem binda heildina saman. Einn undirþáttur, traust og hjálpsemi, skilgreinist sem 

tengjandi félagsauður og kemur fram í samskiptum á milli samstarfsfólks og yfirmanna. 

Hluti af réttmætisprófun var að athuga forspárréttmæti við starfsánægju. Jákvæð fylgni var 

milli undirþátta Félagsauðskvarðans við þáttinn starfsánægja. Má því álykta að þar sem 

félagsauður er meiri sé aukin starfsánægja. Gefur það vísbendingar um að nota megi bæði 

bindandi og tengjandi félagsauð sem forspá fyrir starfsánægju. Samræmist það niðurstöðum 

Kawachi, (2006) og Nelson (1989) um að aukið traust og meiri samskipti leiði frekar til 

starfsánægju. 

Mikilvægt er að Félagsauðskvarðinn meti upplifun fólks á sama hátt á milli ólíkra 

vinnustaða til að hægt sé að nota hann við samanburð. Til þess að fá frekari upplýsingar væri 

gott að vera með samanburð bæði úr fyrirtækjum í opinbera- og einkageiranum. Röklegt 

framhald væri að leggja kvarðann einnig fyrir innan fyrirtækja í einkageiranum. Félagsauður á 

vinnustöðum er tiltölulega nýtt rannsóknarsvið og enn í mótun (Adler og Kwon, 2002; 

Lochner, Kawachi og Kennedy, 1999). Margar góðar hugmyndir um mismunandi 

birtingarmyndir félagsauðs hafa verið settar fram (Adler og Kwon, 2002; Briggs, 1997; 

Putnam, 2000; Oh, Chung og Labianca, 2004; Szreter og Woolcock, 2004) en það sem hefur 

skort eru raunprófanir á þeim. Með þessari rannsókn hefur fyrsta skrefið verið stigið. Hér var 

lögð aðaláhersla á áhrif af bindandi félagsauði en einnig skoðuð áhrif tengjandi félagsauðs og 

sýnt fram á að báðar birtingarmyndir geta verið forspá fyrir starfsánægju. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við fyrri rannsóknir á félagsauði. Sýnt 

hefur verið fram á mikilvægi félagsauðs bæði innan samfélaga og út frá heilbrigði 

starfsmanna á vinnustöðum (Kouvonen o.fl. 2006; Suzuki o.fl., 2010) og því má ætla að hátt 

stig félagsauðs hafi jákvæð áhrif á vinnustaðinn og stuðli að vellíðan og starfsánægju. 

Ávinningur af mælitæki sem skoðar félagsauð innan vinnustaða ætti því að vera mikilvægur. 

Gagnsemi mælitækisins felst í því að mæla félagsauð til að bera kennsl á veikleika og 

styrkleika vinnustaðarins. Má þá rýna í styrk einstakra þátta og leita leiða um það sem betur 

mætti fara ef einstök atriði koma illa út. Í áframhaldandi rannsókn á Félagsauðskvarðanum 

væri gott að skoða tengsl við aðrar mikilvægar breytur eins og til dæmis hvatningu í starfi. 

Jafnframt að skoða hvort það komi fram kynjamunur og hvort menntun hafi áhrif. Á heildina 
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litið lofar  Félagsauðskvarðinn góðu sem nýtt íslenskt mælitæki til að meta félagsauð innan 

vinnustaða.  
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Viðauki 1- Félagsauðskvarðinn   

1. Ég treysti yfirmanni mínum 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

2. Yfirmaður minn er hjálpsamur 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

3. Almennt er flestu fólki treystandi 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

4. Samstarfsfólk mitt sýnir hvort öðru almennt hjálpsemi  

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

5. Stjórnendur sýna tillitsemi í samskiptum við undirmenn. 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

6. Stjórnendur láta sig varða réttindi starfsfólks 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

7. Starfsfólkið myndar samheldinn hóp  

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

8. Samstarfsfólki mínu kemur almennt vel saman 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

9. Á mínum vinnustað deilir fólk sömu gildum 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

10. Starfsfólk sér um að miðla til hvors annars vinnutengdum upplýsingum  

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

11. Starfsfólk byggir á hugmyndum hvor annars til að fá sem besta útkomu. 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

12. Starfsfólkið hjálpast að við að koma á nýjum hugmyndum. 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

13. Ég upplifi mig sem hluta af heild 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

14. Ég upplifi mig sem mikilvægan hluta af vinnustaðnum 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

15. Ég hef áhuga á að vita hvað gerist á mínum vinnustað 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

16. Samstarfsfólk mitt er almennt félagslynt 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 
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17. Samstarfsfólki mínu líkar almennt vel hvoru við annað 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

18. Ég á í samskiptum við samstarfsfólk utan vinnutíma 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

19. Ég er félagslynd/ur á mínum vinnustað 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

20. Ég tek virkan þátt í atburðum á vegum vinnu sem eru skipulagðir utan vinnutíma  

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

21. Mér er umhugað um vinnustaðinn 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

22. Ef það kemur upp ágreiningur leysir starfsfólk úr honum í sameiningu 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

23. Starfsfólk reynir að hafa áhrif á það sem er gert á vinnustaðnum 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

24. Starfsfólk hefur sterkar skoðanir á verkferlum 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 

25. Mér þætti leitt ef ég þyrfti að skipta um starf 

Mjög lítið  Frekar lítið  Hvorki né  Frekar mikið Mjög mikið 

 
 


