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Samantekt 

Markmið þessa verkefnis er að fjalla um og skilgreina hugtakið almannatengsl. Hér 

eru aðferðir þeirra útskýrðar og tekið er á ýmsum málum er þau varða. Farið er að 

hluta yfir söguna, skoðaðir mögulegir ávinningar og ástæður þess af hverju fyrirtæki 

og stofnanir ættu að nýta sér almannatengsl. Hér eru bæði skoðaðar þær hliðar er 

mæla með og einnig þær sem mæla á móti notkunar almannatengsla. 

Í ritgerð þessari er fjallað um rannsókn sem höfundur framkvæmdi vorið 2009 á 

almenningi með notkun svokallaðs snjóboltaúrtaks. Helstu rannsóknarspurningarnar í 

þeirri rannsókn voru „Hvernig skilur almenningur hugtakið almannatengsl?“, „Hvern 

telur almenningur helsta ávinning almannatengsla vera?“ og „Hvernig er viðhorf 

almennings til almannatengsla?“. 

Í rannsókninni sem fram fór dagana áttunda til fjórtánda apríl árið 2009 var 

almenningur spurður út í skilning þeirra á almannatengslum og fengust alls 237 svör. 

Þátttakendur voru spurðir út í hvern þeir töldu vera helsta ávinning almannatengsla, 

hvað það væri sem þeir tengdu við þau og almennt út í viðhorf þeirra til 

almannatengsla. Þátttakendur voru einnig spurðir hversu sammála þeir voru hinum 

ýmsu fullyrðingum sem settar voru fram varðandi almannatengsl. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að almenningur tengdi almannatengsl 

mest við talsmenn fyrirtækja, markaðsstarf og annars konar samskiptaleiðir fyrirtækja 

sem tengja saman fyrirtæki og almenning. Almenningur taldi almannatengsl snúast 

um það að vera rödd fyrirtækis út á við og styrkja ímynd fyrirtækis. Almenningi 

fannst almannatengsl einnig eiga að sjá um fréttatilkynningar. Helsti ávinningur af því 

að nota almannatengsl var talinn vera, bætt ímynd fyrirtækis, faglega unnin 

kynningarstörf og það að fréttir kæmust til réttra aðila á réttum tíma. 

Í ljós kom eftir úrvinnslu gagna rannsóknarinnar að almenningur tengir, í nokkru 

mæli, blekkingar við almannatengsl. Stór hluti þátttakenda, eða heil 20%, voru 

sammála því að almannatengsl snerust um að blekkja almenning og hagræða 

sannleikanum. Almenningur hafði þó á heildina litið fremur jákvætt viðhorf til 

almannatengsla og taldi þann þátt markaðsstarfs vera mikilvægan hjá fyrirtækjum. 
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1. Inngangur 

Verkefni þetta er lokaverkefni grunnnáms við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Vægi verkefnisins er 12 einingar og er það unnið á lokaönn grunnnámsins. Verkefnið 

var unnið með hliðsjón tveggja leiðbeinanda, annars vegar Þóhalls Guðlaugssonar, 

dósent Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands og hins vegar Auði Hermannsdóttur, 

aðjúnkt Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands  

Af þeim leiðum sem til eru í markaðsstarfi fyrirtækja hefur ein þeirra staðið upp úr 

sem sú leið sem stjórnendur fyrirtækja virðast sniðganga hvað mest, þessi leið er 

almannatengsl. Sú leið sem tengir fyrirtækið við almenning og sér um að miðla 

fréttum og upplýsingum til almennings ætti að vera í hávegum höfð í þeirri samkeppni 

sem fyrirtæki lifa við í dag. 

Markmið verkefnisins er að skilja hvernig almenningur upplifir almannatengsl og 

hvernig viðhorf hans er til þess að fyrirtæki notfæri sér leiðir almannatengsla til að 

kynna starfsemi sína. 

Lagt var af stað með það í huga að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvernig skilur almenningur hugtakið almannatengsl? 

2. Hvern telur almenningur helsta ávinning almannatengsla vera? 

3. Hvernig er viðhorf almennings til almannatengsla? 

Til þess að finna svarið við þessum rannsóknarspurningum var framkvæmd rannsókn, 

þar sem spurningalisti var sendur á þátttakendur í formi tölvupósts með notkun 

snjóboltaúrtaks. Með því að svara þessum spurningum er betur hægt að skilja hvernig 

almenningur upplifir almannatengsl. 

Athyglisvert var að sjá hvort almenningur skyldi hugtakið almannatengsl á sama hátt 

og fræðimenn skilgreina það. Ef stjórnendur fyrirtækja ætla sér að nota almannatengsl 

markvisst í sínu markaðsstarfi, ættu þeir sjálfir einnig að skilja hugtakið og 

möguleikana sem notkun almannatengsla bíður upp á. 
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2. Hvað eru almannatengsl? 

Í stuttu máli snúast almannatengsl um að ákveðinn aðili eða deild hafi samskipti eða 

tengsl fyrir hönd skipulagsheildar við almenning. Svo almannatengsl snúast um 

tengslin við almenning. Þessi útskýring er einum of mikil einföldun og leiðir okkur í 

hring. Orðabókaútskýring á almannatengslum segir einnig að almannatengsl snúist um 

tengslin við almenning, en í raun segir þetta okkur ekki neitt. Hver er þessi 

almenningur og hver og hvernig eru tengslin? Með því að svara þessum spurningum 

ættum við að átta okkur örlítið betur á því hvað almannatengsl eru (Stone, 1991). 

Almenningurinn sem reynt er að ná tengslum við samanstendur af viðskiptavinum, 

fjárfestum, starfsmönnum, birgjum, samkeppnisaðilum og í raun öllu því fólki sem 

gæti haft áhrif á starfsemi og/eða afkomu fyrirtækisins. Tengslunum við þennan 

almenning, sem skilgreindur hefur verið, er náð og viðhaldið með ýmsum aðferðum. 

Þær aðferðir sem helst ber að nefna eru til dæmis útgáfa fréttatilkynninga, umsjón með 

blaðamannafundum, útgáfa kynningarefnis, fréttabréf til viðskiptavina og annarra 

hagsmunaraðila, ýmis konar áróðursstarf, skipulagning menningarviðburða og einnig 

ráðgjöf til fyrirtækja (Bogi Þór Siguroddsson, 2005). 

Meginstefnan í ritgerðinni miðar að tengslunum við hinn almenna neytanda, eða 

viðskiptavininn. Aðferðir og ávinningar almannatengsla sem á eftir koma miða að því 

að ná til þess hluta almennings. 

Samkvæmt almannatengslastofnuninni (the institute of public relations) eru 

almannatengsl skilgreind sem: 

 

The planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual 

understanding between an organization and its publics (Stone, 1991). 

 

Svo ef fyrirtæki nýta sér þær aðferðir almannatengsla sem nefndar hafa verið til þess 

að vinna að því að skapa jákvæð tengsl við almenning sem hagnast báðum aðilum og 
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halda svo í þessi tengsl ættum við til langs tíma að geta bætt afkomu og ímynd 

fyrirtækisins (Stone, 1991 og Bates, 2006). 

Oft er ekki nóg að hafa eingöngu tengsl við almenning, miklu máli skiptir að þessi 

svokölluðu tengsl komi sér vel fyrir skipulagsheildina og geri hana meira virði. Eitt af 

mikilvægustu verkefnum almannatengslafulltrúa er að skapa gott umtal og koma af 

stað jákvæðum fréttum og umræðum um skipulagsheildina og þeirra vörur og/eða 

þjónustu. Þetta góða umtal leiðir oft af sér styrkingu á ímynd fyrirtækja og nýtist það 

einstaklega vel á samkeppnismarkaði þar sem hvert smáatriði skiptir máli (Bogi Þór 

Siguroddsson, 2005). 

Almannatengsl eru bæði notuð til þess að laða til sín viðskiptavini og til þess að lokka 

til sína fjárfesta. Með því að koma jákvæðum fréttum af fyrirtækinu í hina ýmsu 

fréttamiðla skapast gott umtal sem eykur áhugann á fyrirtækinu, hvort sem um er að 

ræða almenna viðskiptavini eða fjárfesta (Bates, 2006). 

Fyrirtæki nota almannatengsl hvort sem þau vita af því eða ekki. Þar sem 

almannatengsl eru tengslin við almenning þá eru þau til staðar hvort sem að vinna sé 

lögð í þau eða ekki. Fyrirtæki hefur alltaf einhver tengsl við almenning, betra er að 

vera meðvitaður um þessi tengsl en að láta þau óafskipt. Fyrirtæki eru farin að skilja 

þetta mun betur en áður fyrr, almannatengsl eru fræði sem leggja þarf vinnu í og 

hugsanlegt er að sækja þurfi þessa þjónustu til sérfræðinga í almannatengslum. 

Fyrirtæki sem sjá um sín almannatengsl sjálf geta lent í því að taka rangar ákvarðanir 

á lykilstundu. Sérfræðingar í almannatengslum hafa sérstaka leikni í því að viðhalda 

jákvæðri ímynd fyrirtækja, svara erfiðum spurningum undir pressu og koma 

fyrirtækjum í gegnum erfið tímabil. Þeir vita hvenær fyrirtækið á að játa upp á sig 

sökina, hvað á að segja og hvenær (Law, 1996). 

Almannatengsl eru aðeins einn hluti af markaðsmálum fyrirtækja, ásamt til dæmis 

auglýsingum og sölukynningum. Allir hlutar markaðsmála eru mikilvægir en hvaða 

leið sem fyrirtæki ákveður að taka í sínum markaðsmálum þurfa þau ávallt að hafa 

einhver tengsl við almenning. Því er mikilvægt að almannatengslin séu vel útfærð og 

úthugsuð (Wood, 2008).  

Nánar verður farið í almannatengsl sem hluta af markaðsmálum fyrirtækja síðar í 

ritgerðinni.  
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2.1. Upphaf og þróun almannatengsla  
Áður fyrr voru almannatengsl ekki nálægt því eins mikilvæg og þau eru í dag. Fyrir 

iðnbyltinguna, þegar viðskiptavinur var í meira mæli í beinu sambandi við 

framleiðanda þurfti ekki að hafa jafn mikið fyrir tengslunum við almenning. 

Viðskiptavinurinn og framleiðandinn þekktu hvorn annan og gátu látið í ljós skoðanir 

sínar þeirra á milli. Með tilkomu fjöldaframleiðslu og stækkunar fyrirtækja aðskildust 

viðskiptavinurinn og framleiðandinn. Viðskiptavinir í dag geta verslað fyrir milljónir 

án þess þó nokkurn tímann að stíga fæti inn í sjálfa verslunina. Í ljósi þess er nú 

mikilvægara en nokkru sinni fyrr að tengjast viðskiptavininum og öllum öðrum 

hlutum almennings og er nauðsynlegt að viðhalda þeim tengslum ætli fyrirtæki sér að 

lifa af í þeirri hörðu samkeppni sem er til staðar í nútíma þjóðfélagi. Nú þegar 

viðskiptavinurinn hefur úr mörgum kaupmöguleikum að velja og bein samskipti eru 

nær engin, þurfa fyrirtækin eitthvert tól til þess að skapa tengsl og styrkja ímynd sína. 

Þau tól eru meðal annars almannatengsl (Bogi Þór Siguroddsson, 2005). 

Samkvæmt Dan Bates (2006) hafa almannatengsl, eins og við þekkjum þau í dag, 

verið til síðan um 1900 en þá var einmitt fyrsta fyrirtæki á því sviði stofnað. Erfitt er 

að finna hvernig raunveruleg saga almannatengsla hefur þróast en grunnhugmyndir 

almannatengsla eru alls ekkert nýjar af nálinni. Almannatengsl hafa þó tekið miklum 

stakkaskiptum í gegnum tíðina en grunnatriðin þrjú sem Edward Bernays, einn af 

brautryðjendum nútíma almannatengsla, telur upp hafa alltaf átt við. Fólk hefur alltaf 

verið upplýst á einn eða annan hátt með flæði upplýsinga. Ávallt hefur verið til 

ákveðin leið til að reyna að snúa fólki yfir á sitt band með sannfæringarkrafti og hefur 

lengi verið til sú hugmynd um að hægt sé að samræma skoðanir fólks og fá fólkið til 

að stefna að sama meginmarkmiði. Sem dæmi má nefna mann, Adolf Hitler, sem nýtti  

almannatengsl sér til fullnustu og náði með því völdum yfir heilu landi. Hann notaði 

fréttatilkynningar og kynningarfundi á hugmyndum sínum til þess að samræma 

skoðanir fólks og hann notaði hæfileika sína í ræðumennsku og sannfæringakraft til 

þess að fá almenning yfir á sitt band. Þar var Hitler hinn eiginlegi talsmaður 

hugmynda sinna og skapaði hann stefnu sinni ákveðna ímynd sem almenningur studdi 

til valda (Bates, 2006). 

Nútíma aðferðir almannatengsla eins og við þekkjum þær í dag eiga sér ákveðna 

upphafsmenn. Þar ber helst að nefna Ivy Lee sem oft hefur verið kallaður faðir nútíma 
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almannatengsla. Ivy Lee var, eins og svo margir aðrir sem vinna við almannatengsl, 

fyrrum blaðamaður. Hann vann sig hægt og rólega upp úr því að stjórna 

kosningabaráttu borgarstjóra í New York yfir í það að stýra forsetaefni Bandaríkjanna 

Theadore Roosevelt til sigurs í kosningum árið 1904. Stuttu eftir kosningarnar fór Lee 

að vinna sem almannatengslafulltrúi fyrir einkarekin fyrirtæki. Lee sýndi 

kolanámumönnum mikinn stuðning í frægu verkfalli þeirra í kringum 1905. Þar setti 

hann fram yfirlýsingu meginreglna (Declaration of Principles) sem er hans útskýring 

á almannatengslum. 

 

Declaration of Principles 

This is not a secret press bureau. All our work is done in the open. We aim to 

supply news. This is not an advertising agency; if you think any of our matter 

ought properly to go to your business office do not use it. Our matter is 

accurate. Further details on any subject treated will be supplied promptly, and 

any editor will be assisted most cheerfully in verifying directly any statement of 

fact. In brief, our plan is, frankly and openly, on behalf of business concerns and 

public institutions, to supply to the press and public of the United States prompt 

and accurate information concerning subjects which it is of value and interest to 

the public to know about. (Cutlip, Center og Broom, 1985).   

 

Með vinnu sinni við verkfall námumanna kom Ivy Lee sér endanlega á kortið sem 

frumkvöðull á sviði almannatengsla. Í kjölfar þess bárust honum samningar frá 

stórfyrirtækjum á borð við Rockefellers og Pennsylvania Railroad (Cutlip o.fl., 1985). 

Lee hjálpaði til við að þróa mikið af þeirri tækni sem notuð er við almannatengsl í 

dag. Ivy Lee taldi að góð og opin tengsl við fjölmiðla og að fyrirtæki segðu fréttir 

sínar trúverðuglega og opinskátt yrði til þess að almenningur myndi frekar styðja 

fyrirtæki og skilja ákvarðanir þeirra. Það sem Ivy Lee tókst, var að gera ímynd 

moldríkra viðskiptamanna og athafnamanna að eðlilegri mannlegri ímynd, þannig að 

almenningur og hinn venjulegi meðalmaður gæti betur skilið þessa milljónamæringa 

og það sem þeir væru að gera. Lee tók upp á því að benda þessum mönnum á að segja 

frá því í fjölmiðlum að þeir væru að styrkja hin ýmsu góðgerðarmálefni og fékk 

fyrirtækin til að greina frá fréttum sínum í fjölmiðlum á opinskáan og heiðarlegan hátt. 
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Með þessu tókst þeim fyrirtækjum sem Lee sá um að gera ímynd sína jákvæðari 

(Bates, 2006). 

Theadore Roosevelt var frumkvöðull í því að nýta fréttamiðla sér til stuðnings í 

stjórnmálum. Það hefur verið sagt að Roosevelt hafi að miklu leyti stjórnað landinu, 

þegar hann gegndi sínu forsetaembætti í Bandaríkjunum, í gegnum forsíður 

fréttablaða. Roosevelt nýtti sér þekkingu sína og litríkan persónuleika til að koma sér 

hvað eftir annað í blöðin og koma þannig skilaboðum sínum á framfæri. Hann fullnýtti 

fréttamiðla sem nýtt og öflugt verkfæri til að koma skilaboðum sínum áleiðis (Cutlip 

o.fl., 1985). 

Edward Bernays, sem áður hefur verið nefndur, skilgreindi almannatengsl sem 

samskiptalist sem féllu undir félagsleg vísindi. Hann hefur verið kallaður meistari 

sannfæringarinnar (the master of spin), sem vísar til leikni hans til að hafa áhrif á 

skoðanir fólks án þess þó að ljúga eða breyta staðreyndum. Hann stofnaði sitt eigið 

fyrirtæki, árið 1919, sem tók að sér að sjá um almannatengsl fyrirtækja. Þar tók hann 

að sér ýmis málefni sem voru á gráu svæði. Bernays skipulagði eina stærstu 

almannatengsla herför í sögunni, þar sem stuðningur almennings til stríðsfarar 

Bandaríkjamanna í seinni heimsstyrjöld var til umræðu. Hann skipulagði einnig herför 

fyrir amerísku tóbaksstofnunina (The American Tobacco Company) sem kölluð var 

kyndlar frelsisins (Torches of Freedom). Þar voru sérstaklega vel valdnar konur 

fengnar til að ganga niður götur reykjandi sígarettur. Þetta átti að fá aðrar konur til 

þess að sjá að það væri í lagi og jafnvel nokkuð flott að reykja. Þessi aðferð Bernays 

kom af stað umræðu um það hvort almannatengsl væru siðlaus og er sú umræða enn 

til staðar í dag (Bates, 2006). 
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3. Hluti af markaðsstarfi fyrirtækja 

Almannatengsl þjóna mikilvægum tilgangi í markaðsstarfi fyrirtækja, en undir 

markaðsstarf fyrirtækja falla helst til fimm mismunandi þættir. Þetta eru í fyrsta lagi 

auglýsingar, hvort sem þær eru prentaðar, birtar í sjónvarpi, útvarpi eða hvaða öðrum 

miðli sem til boða stendur. Auglýsingar geta oft verið dýrar, bæði í framleiðsla þeirra 

og birtingar, en kostur þeirra er að þær ná til mjög margra. Annar hluti 

markaðsstarfsins eru svokallaðar sölukynningar þar sem varan sem er til boða er kynnt 

fyrir almenningi með ýmis konar leiðum. Sölukynningar nýtast fyrirtækjum vel til 

skamms tíma og eflir vitund almennings á vörunni. Í þriðja lagi er til svokölluð bein 

markaðssetning, þannig ná fyrirtæki til fyrirfram ákveðins hóps af fólki. Það er til 

dæmis hægt að gera með því að senda fólki tölvupóst, oft kallaður ruslpóstur (spam). 

Persónuleg sölumennska er svo fjórða leiðin, það getur verið sölumaður sem fer á 

milli húsa með vöru til þess að selja eða sölumaður í verslun sem reynir að sannfæra 

viðskiptavin um að kaupa vöru. Einnig getur það verið sölumaður sem hringir í 

ákveðinn hóp fólks. Notkun svokallaðra úthringivera hefur aukist hjá fyrirtækjum. 

Persónuleg sölumennska styrkir oft sambandið á milli söluaðilans og viðskiptavinar, 

einmitt vegna þess að viðskiptin verða nánari. Fimmta markaðsleiðin sem hægt er að 

fara er svo almannatengsl. Almannatengsl snúast að miklu leyti um fréttatilkynningar 

og að þeim séu gerð rétt skil og komið í rétta miðla á réttum tíma. Einnig snúast 

almannatengsl um að skipuleggja hina ýmsu viðburði og vera rödd fyrirtækisins út á 

við. Það sem fyrirtæki fá svo út úr því að nota almannatengsl er bætt ímynd þeirra. 

Hægt er að velja markaðsstefnu sína eftir þessum fimm mismunandi leiðum í 

markaðsstarfi. Í mörgum tilvikum eru fleiri en ein leið tekin í einu. Mikilvægt er þá 

fyrir fyrirtæki sem ákveður að nota fleiri en eina markaðsleið að hafa þær leiðir 

samþættar og nota þær allar til þess að ná til sama markhóps og nota sömu stefnuna 

(Wood, 2008). 

Oft velja fyrirtæki að nota fleiri en eina leið í sinni markaðsstefnu, en það er samt sem 

áður eins og fyrirtæki gleymi því oft hversu mikilvæg almannatengsl eru í þessu 
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samhengi. Mjög mörg fyrirtæki velja að auglýsa í ýmsum fjölmiðlum ásamt því að 

nýta sér vörukynningar til þess að búa til umtal í kringum vöruna. Fyrirtæki skilja oft á 

tíðum ekki að almannatengsl eru mikilvægur hluti af markaðsstarfinu og sniðganga 

því oft þann part eða framkvæma hann með hangandi hendi. Með því að móta og 

miðla þeim upplýsingum sem til staðar eru, er fyrirtæki í raun og veru að stunda 

almannatengsl að einhverju tagi. Það er því oft raunin að fyrirtæki átta sig ekki á því 

að þau séu að nýta sér almannatengsl þó svo þau séu að því. Þar sem almannatengsl 

eru nauðsynlegur partur af vel úthugsuðu markaðsstarfi þyrftu fyrirtæki að gefa sér 

meiri tíma í að skoða þau mál. Fyrirtæki græða mjög á því að nýta almannatengsl í 

heildar markaðsstarfi fyrirtækisins. Ekki ættu fyrirtæki lengur að láta almannatengsl 

falla undir almennt markaðsstarf, heldur sinna því sem sérstakri einingu. Með því að 

huga vel að almannatengslum ná fyrirtæki að staðsetja sig enn betur á ákveðinn hluta 

markaðsins, oft kallað staðfærsla fyrirtækis. Einnig ná fyrirtæki að efla vitund fleiri 

aðila og fá meiri trúverðugleika frá almenningi, þar sem almenningur upplifir 

markaðsstarf fyrirtækisins á margvíslegan hátt, til dæmis í formi frétta (Lobzens, 

1985). 

3.2. Munurinn á almannatengslum og auglýsingum 
Almannatengslum og auglýsingum er oft ruglað saman, bæði er þetta hluti af heildar 

markaðssetningu fyrirtækja en grundvallar munur er þó á hugtökunum tveimur og 

notkunar þeirra. Þegar kemur að almannatengslum er aðal áherslan lögð á flæði 

upplýsinga og sannfæringakraft fréttabréfa og annarra samskiptaleiða. Meðan 

auglýsingar snúast um að ná til sem flestra í þeim markhópi sem varan er í og skapa 

með því öflugri vitund þess hluta almennings á vörunni (Butler, 2006). 

Leiðir almannatengsla geta höfðað sérstaklega vel til þeirra sem illa er við almenna 

sölumennsku og draga trúverðugleika auglýsinga í efa. Þar komast skilaboðin til 

almennings í formi frétta, sem er mun hlutlausari leið til að koma upplýsingum áleiðis 

(Bogi Þór Siguroddsson, 2005). 

Munurinn liggur helst í því að auglýsingar gefa ákveðna skammtíma aukningu á sölu 

með því að fólk verður mjög mikið vart við það sem verið er að gera. Almannatengsl 

eru hins vegar meira til langs tíma, þar sem almenningur verður var við gott umtal, 

man eftir því og það skilar sér svo síðar í því að viðskiptavinir fyrirtækis eru því frekar 

trúir. Markaðsstarf er fjárfesting til framtíðar og sérstaklega það markaðsstarf sem ýtir 
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meira undir styrkingu ímyndar heldur en að örva sölu til skamms tíma (Cutlip, o.fl., 

1985). 

Mörg fyrirtæki hafa tekið þá stefnu að nota almannatengsl til að kynna vörumerki sitt 

og starfsemi fremur en dýrar auglýsingaherferðir. Fyrirtæki eins og Body Shop, e-Bay, 

Starbucks og fleiri hafa verið að nota skýr og hnitmiðuð skilaboð og koma þeim til 

almennings með notkun almannatengsla. Leið þeirra hefur meiri áhrif, fyrir minni 

kostnað. Þrátt fyrir það fá almannatengsl enn aðeins brot af þeirri upphæð sem sett er í 

markaðsstarf fyrirtækja, meðan langstærsti hlutinn fer í auglýsingar. Hægt og rólega 

eru auglýsingar að missa áhrifamátt sinn yfir til almannatengsla þegar kemur að því að 

byggja upp nýtt vörumerki. Þó munu auglýsingar enn þjóna mjög mikilvægu hlutverki 

sem aðferð til að viðhalda vitund almennings á vörumerkinu, en til þess að skapa 

ímyndina og búa til upphaf vitundar almennings eru almannatengsl oft á tíðum betri 

kostur (Ries og Ries, 2002). 
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4. Aðferðir almannatengsla 

Þar sem almannatengsl hafa ekki lengi þekkst á Íslandi, þá er eðlilegt að Íslendingar 

skilji ekki hugtakið eins vel og ætla mætti. Fólk telur að almannatengsl séu eins 

einföld og þau hljóma, það er að segja að þau viðhaldi tengslum við almenning, en 

það má alveg fullyrða að aðferðir almannatengsla og flækjustig þeirra gerir það að 

verkum að markmiðið er örlítið viðameira en það. Vitund íslenskra fyrirtækja á 

almannatengslum hefur aukist verulega og hafa stærri fyrirtæki verið að taka af skarið 

með bæði stofnun sérstakra deilda innan fyrirtækisins sem sjá um almannatengsl sem 

og nýtingu sérstakra sérfræðinga í almannatengslum. Með því að koma 

almannatengslum inn í skipulag fyrirtækis er hægt að nýta sér allar þær aðferðir sem í 

boði eru til þess að vinna að bættri ímynd þess (Ásmundur Þórðarson, 1995). 

Vitund íslenskra fyrirtækja hefur aukist jafnt og þétt síðustu árin þar sem fyrirtæki 

skilja í meira mæli mikilvægi vel útfærðs kynningarstarfs og því um leið áhrif þess að 

vinna markvisst að almannatengslum sínum. Þó flest fyrirtæki nú til dags, hér á 

Íslandi, geri sér orðið grein fyrir mikilvægi almannatengsla í markaðsstarfi er enn 

fjöldi fyrirtækja sem ekki áttar sig á því (Herdís Skúladóttir, 2002). 

Aðferðir almannatengsla snúa allar að því megin markmiði að efla og/eða viðhalda 

einhverri ákveðinni ímynd sem fyrirtækið vill hafa, eða hefur nú þegar. Til þess nota 

sérfræðingar sem vinna í almannatengslum kunnáttu sína til að koma fyrirtæki sínu í 

fréttamiðla og skapa með því jákvætt umtal þeim í hag. Fyrirtæki sem koma ný inn á 

markað, eða eldri fyrirtæki sem koma með nýjungar inn á markaðinn hafa einstakt 

tækifæri til þess að nýta almannatengsl sér í hag. Þegar eitthvað nýtt kemur er það frétt 

og með því að koma þeim fréttum í fjölmiðla á réttan hátt, á réttum tíma, getur 

fyrirtækið fullnýtt þá athygli sem þeir fá frá tíma þeirra í sviðsljósinu (Cutlip, o.fl., 

1985). 

Aðferðir almannatengsla eru að stórum hluta að annast og hafa yfirumsjón með 

fréttatilkynningum. Þar þarf að passa að fréttir komist til réttra aðila á réttum tíma og 

að fréttirnar skapi fyrirtækinu umtal sem viðheldur eða styrkir ímynd fyrirtækisins. 



Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands Kristinn Loftur Einarsson 

- 14 - 

Þeir sem starfa við almannatengsl þurfa oft að tala fyrir hönd fyrirtækja, það má því 

segja að þeir séu í raun ákveðnir talsmenn þeirra. Þeir sjá til þess að réttir hlutir séu 

sagðir við réttar aðstæður. Þeir sem vinna við almannatengsl skipuleggja oft ákveðna 

menningarviðburði og góðgerðamál sem styrkja gott málefni. Með þessu skapast oft 

gott umtal í fjölmiðlum. Aðal áhyggjumál þeirra sem standa illa að almannatengslum 

sínum er að einhvers konar stórfrétt sem hefði getað orðið góð og ódýr kynning á 

starfsemi fyrirtækis getur farið í vaskinn sé illa staðið að framsetningu hennar (Bogi 

Þór Siguroddsson, 2005). 

4.1. Mikilvægi tímasetningar 
Flestir fræðimenn almannatengsla tala um mikilvægi tímasetningar þegar kemur að 

því að miðla skilaboðum til almennings. Þegar um fréttatilkynningar er að ræða skiptir 

því máli hvenær og hvernig upplýsingarnar koma til almennings. Þetta „hvenær“ er 

algjört lykilatriði, þeir sem vinna í almannatengslum þurfa að nýta sér tímasetningu til 

að fullkomna áhrif frétta sinna. Sem dæmi nefnir Norman Stone, höfundur bókarinnar 

„Hvernig á að stjórna almannatengslum“ (How to Manage Public Relations) að 

almannatengsl geti haft mikil áhrif á nýjar vörur sé staðið rétt að framkvæmd þeirra. 

Þar skiptir höfuðmáli að fréttum og umtali sé komið af stað til að verða kveikjan að 

áhuga og skilningi almennings á þeirri vöru eða þjónustu sem við á. Tímasetningin 

skiptir því höfuðmáli, vegna þess að ef reynt er að koma af stað umtali of snemma eða 

of seint getur fyrirtæki misst af því tækifæri sem það annars hafði til þess að vekja 

áhuga almennings (Stone, 1991). 

Tímasetning skiptir einnig máli hjá rótgrónum fyrirtækjum sem ekki standa að neinum 

sérstökum nýjungum. Réttast er að koma með tilkynningar í fjölmiðla, þegar þær hafa 

getuna til þess að skapa jákvætt umtal sem eflir vitund almennings. Þessa tækni hefur 

íslenskum fyrirtækjum ekki tekist að þróa með sér, íslensk fyrirtæki hafa kannski ekki 

alltaf þurft að nota sér almannatengsl sökum smæðar íslensks markaðar en fyrirtæki 

sem eru á alþjóðamarkaði þurfa mun frekar á almannatengslum að halda. Sigrún 

Davíðsdóttir talar um í grein sinni „Íslensk fyrirtæki á norðurlöndum“ að 

almannatengsl og slæm notkun þeirrar fræði sé einn mesti veikleiki íslenskra 

fyrirtækja á alþjóðlegum markaði. Þar talar Sigrún um að Íslendingar virðast ekki 

skilja tímasetningu og mikilvægi hennar þegar kemur að tilkynningum í fjölmiðlum. 

Sigrún nefnir sem dæmi að þegar Íslendingar hafa góða sögu að segja, bíði þeir of 
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lengi með að segja hana þannig að þegar þeir loks koma henni á framfæri er það oft 

orðið of seint. Samanburður við norðurlöndin sýnir okkur að lönd eins og Danmörk og 

Svíþjóð eru mun betur að sér hvað varðar almannatengsl, væntanlega vegna þess að 

þar hefur þörfin á almannatengslum verið lengur til staðar (Sigrún Davíðsdóttir, 

2006). 

4.2. Ekki skipulögð lygi 
Oft getur það verið freistandi fyrir skipulagsheildir að aðlaga sannleikann að því sem 

þeim hentar best hverju sinni. Þrátt fyrir að þær aðferðir geti hjálpað ýmsum 

fyrirtækjum til skamms tíma er þessi aðferð dæmd til að mistakast. Með því að 

hagræða sannleikanum mætti allt eins segja að verið sé að ljúga að almenningi. Ekki 

er þetta eingöngu siðlaust heldur mun þetta til langs tíma hafa varanlega slæm áhrif á 

ímynd skipulagsheildarinnar (Bradley, 2004). 

Með þessum aðferðum hefur starfsemi almannatengsla fengið á sig heldur slæma 

ímynd. Skipulagðar lygar og tilraunir almannatengslafulltrúa til að stjórna og stýra 

hugsunum og tilfinningum almennings hefur leitt til þess að almenningur tengir 

almannatengsl helst við markaðsaðferð sem segir ekki sannleikann heldur einungis 

það sem hentar fyrirtækjum hverju sinni (Baker, 2002). 

Ýmsir fræðimenn, eins og til dæmis Sheldon Rampton og John Stauber, hafa sett sig 

alfarið á móti almannatengslum. Þeim finnst lítið til þeirra koma og halda þeir því 

fram að þeir sem stunda almannatengsl séu að greiða fyrir álit sérfræðinga sem ekki 

eru alltaf áreiðanleg. Sem dæmi hafa þeir Rampton og Stauber haldið því fram að 

almannatengslafulltrúar séu að greiða sérfræðingum fyrir álit þeirra á 

gróðurhúsaráhrifum, en það gera þeir í bók sinni „Treystið okkur, við erum 

sérfræðingar“ (Trust us, we‘re experts). Almannatengslafulltrúar láta svo álit 

fræðimanna hljóma sér í hag. Þannig ná þeir að „blekkja“ almenning og koma 

sjónarmiðum og hugmyndum þeirra fyrirtækja sem þeir þjónusta best til skila (Baker, 

2002). 

Hin nýja leið almannatengsla sem Ivy Lee hjálpaði að miklu leyti til við að móta 

kemur skýrt inn á það að almannatengsl ættu alls ekki að vera óheiðarleg. Þau ættu 

ekki á nokkurn hátt að ljúga að almenningi né koma af stað lygasögum, hvort sem um 

er að ræða að bæta við staðreyndum eða segja aðeins hálfan sannleikann. Heiðarleg 
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vinnubrögð almannatengsla eykur trúverðugleika þeirra og mun að lokum skila sér í 

bættri ímynd fyrirtækja (Bates, 2006). 
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5. Ávinningur af notkun almannatengsla 

Hægt er að sækja þjónustu til fyrirtækja sem sérhæfa sig í almannatengslum en einnig 

þekkist það að sérstök deild innan fyrirtækis sjái um þau mál. Hvora leiðina sem 

ákveðið er að taka er ávallt hægt að gera ráð fyrir ákveðnum ávinningi af því að nýta 

sér almannatengsl. Þar sem samkeppni færist stöðugt í aukana þurfa fyrirtæki nú meira 

en nokkru sinni fyrr að leggja mikla áherslu á markaðsmál sín, þar með talin 

almannatengsl, til þess að geta lifað af í þeirri samkeppni sem við búum við. Til þess 

að eiga möguleika í þessari samkeppni þurfa fyrirtæki að tryggja það, eða þau, 

samkeppnisforskot sem fyrirtækið kann að hafa. Fyrirtækið verður að láta neytendur 

vita af þessu forskoti, hvort sem það er með notkun almannatengsla eða annars konar 

kynningar- og markaðsstarfi (Bogi Þór Siguroddsson, 2005). 

Almannatengsl, eins og allt annað markaðsstarf, ætti að nýta sem aðferð til þess að ná 

að skapa starfsemi sinni jákvæðari sess í huga almennings. Fyrirtæki eiga að nýta sér 

almannatengsl til þess að koma frá sér þeim fréttum og viðburðum sem eru á döfinni 

hjá skipulagsheildinni á sem heiðarlegastan hátt. Fyrirtæki eiga að nýta sér 

möguleikana sem vel útfærð almannatengsl bjóða upp á og vinna það starf á 

skipulagðan hátt (Cutlip, o.fl., 1985). 

5.1. Ávinningur fréttatilkynninga 
Ávinningur vel útfærðra almannatengsla lýsir sér að mestu leyti í því að 

frétttilkynningar fyrirtækis sem á í hlut eru faglega upp settar og komast þær í rétta 

fjölmiðla á réttum tíma. Með því að koma fréttunum áleiðis nær fyrirtækið að skapa 

sér umtal meðal almennings. Þessi leið nær oft til þeirra sem ekki taka mark á hinum 

almennu auglýsingum. Hvort sem um er að ræða jákvætt umtal eða frétt af einhverju 

sem hljómar ekki vel, þá er samt sem áður betra að koma fréttunum áleiðis sjálfur 

heldur en að fá á sig ranga umfjöllun (Cutlip, o.fl., 1985). 

Einnig hefur verið talað um að þegar fréttamenn fá til sín fréttir og þurfa ekki að hafa 

fyrir því að afla þeirra sjálfir eigi þeir til að missa áhugann. Þetta getur reynst vel að 
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því leyti að þegar um óhöpp og slæmar fréttir er að ræða, er oftast nóg að senda til 

fjölmiðla hina sönnu frétt til að forðast það að fréttin sé „krydduð“ af hinum almenna 

blaðamanni (Bates, 2006). 

Fyrirtæki fá einnig ákveðna góðvildar ímynd komi þau heiðarlega fram og koma 

fréttum sínum áleiðis til fréttamiðla án þess að fréttamenn þurfi að ýta á eftir þeim 

(Stone, 1991). 

5.2. Styrking ímyndar og efling vitundar 
Þegar allt kemur til alls eru almannatengsl einungis einn hluti af markaðsstarfi 

fyrirtækja. Allt markaðsstarf ætti að hafa það markmið að efla ímynd og vitund 

almennings á vörumerki fyrirtækisins. Það ætti svo að skila sér í aukinni og stöðugri 

sölu og að lokum skila fyrirtækinu meiri hagnaði. Almannatengsl, ásamt auglýsingum, 

beinni markaðssetningu, sölukynningum og persónulegri sölu eru þessir hlutar 

markaðsstarfs. Almannatengsl eru sérstaklega úthugsuð til þess að styrkja ímynd 

fyrirtækis og vinna að langtíma trausti núverandi og verðandi viðskiptavina fyrirtækis 

(Wood, 2008). 

Styrking ímyndar fyrirtækis/vörumerkis og efld vitund almennings bætir svokallað 

virði vörumerkis (brand equity). Með því verður dýrmætasta eign fyrirtækis meira 

virði, það er að segja vörumerkið sjálft (Keller, Apéria og Georgson, 2008). 

Jón Hákon Magnússon (2001) talar um það í grein sem hann skrifaði að stjórnendur 

átti sig ekki á því að heiti fyrirtækis og/eða vörumerki fyrirtækis er dýrmætasta eign 

þeirra. Ekki einungis er þetta verðmætasta eignin heldur einnig er hún sú 

viðkvæmasta, með því að tefla á tvær hættur hvað varðar ímyndina stefnir fyrirtækið 

rekstri sínum í voða. Öll ókyrrð á ímyndinni skapar óvissu, með því að takast á við 

ófarir á rangan hátt getur traust almennings til fyrirtækis minnkað. Mikilvægt er að 

átta sig á því að það tekur ár og jafnvel áratugi að byggja upp ímynd fyrirtækis, en 

hægt er að leggja hana í rúst á örfáum andartökum. Að þessu sögðu ættu fyrirtæki að 

skilja að almannatengsl eru mikilvæg þegar kemur að því að halda utan um 

tilkynningar frá fyrirtækjum og viðhalda og efla ímynd þeirra (Jón Hákon Magnússon, 

2001). 

Það góða umtal sem almannatengsl snúast um að skapa, styrkir ímynd fyrirtækis og 

hefur áhrif á sálfræðilega þátt neytandans. Með því að hafa áhrif á sálfræðilega þáttinn 

ná fyrirtæki að koma sér inn í hug neytandans sem leiðir að því að fyrirtækið sem á í 
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hlut er frekar valið heldur en samkeppnisaðilinn. Ef fyrirtæki nær að bendla sig við 

þætti sem neytendum líkar vel við, eða þætti sem skapa ákveðna góðvild, getur 

fyrirtæki betur viðhaldið sterkri ímynd sinni. Almannatengsl og annað vel unnið 

kynningarstarf tryggja svo að þessari stöðu sé haldið og í kjölfarið getur varan eða 

fyrirtækið komist í þá stöðu að það selji sig sjálft. Sem dæmi um það er Marel, þeim 

hefur tekist að skapa sér öfluga og sterka ímynd sem fyrirtæki með gæðavöru (Bogi 

Þór Siguroddsson, 2005). 

5.3. Almannatengsl bjarga andliti fyrirtækja 
Að mörgu leyti fer tími þeirra sem vinna við almannatengsl í það að bjarga virðingu 

fyrirtækis frá hinum ýmsu atvikum sem upp geta komið. Þannig bjarga vel útfærð 

almannatengsl oft andliti fyrirtækja (save-face). Sá tími sem fer í það að bjarga andliti 

fyrirtækja vegna þeirra atvika sem upp koma tekur frá þessum fræðimönnum og 

sérfræðingum möguleikann á því að vinna við að móta og bæta ímynd fyrirtækisins 

(Towers, 1993). 

Almannatengsl eru oft notuð sem síðasta úrræðið og reyna fyrirtæki oft að nota leiðir 

almannatengsla til að vinna einhvers konar björgunarstarf, þegar allt hefur farið á 

versta veg. Almannatengsl vinna ekki kraftaverk á einni nóttu, þetta er ferli sem tekur 

bæði tíma og vinnu að þróa. Þeir aðilar sem sjá um almannatengsl þurfa að geta svarað 

fyrir sig undir pressu. Mikilvægt er fyrir þá að hafa tilbúna áætlun um hvernig 

skaðanum sem neikvæð umræða getur haft í för með sér er haldið í lágmarki. 

Fyrirtæki ættu að hafa það á bak við eyrað að oft er mögulegt að breyta vandamálum í 

tækifæri og snúa vörn í sókn. Því ættu fyrirtækin að vera viðbúin því að svara fyrir sig 

á heiðarlegan hátt og nýta það umtal sem fæst, þó það sé slæmt (Bogi Þór 

Siguroddsson, 2005). 

Fyrirtæki verða að vera viðbúin því að hlutirnir fari illa en þegar hlutirnir fara vel 

þurfa fyrirtækin að geta sagt frá því. Að vonast eftir því besta en vera viðbúin því 

versta á hér við (Hope for the best but prepare for the worst). Svokölluð ófara plönun 

(disaster planning) fjallar um að fyrirtæki verða að vera viðbúin því versta. Þeir sem 

sjá um almannatengsl vita þá hvað þarf að gera, við hverja á að tala, hvað á að segja 

og hvenær á að segja það. Stjórnendur fyrirtækjanna skila inn ýtarlegum upplýsingum 

um hvað mögulega gæti farið úrskeiðis og hvað það myndi þýða fyrir fyrirtækið. Þeir 
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sem sjá um almannatengsl eru svo í viðbragðstöðu og vita hvað á að gera ef svo 

óheppilega vill til að hlutirnir fari illa (Brody, 1987). 

5.4. Fréttir látnar hljóma fyrirtækinu í hag 
Aðferðir almannatengsla snúast að vissu leyti um að koma hlutum vel frá sér og fæst 

viss ávinningur af því. Þeir sem starfa við almannatengsl fá ekki borgað fyrir að láta 

hlutina hljóma illa, en það er stór munur á lygasögu og þeirri tækni sem felst í því að 

láta hluti hljóma vel. Oft er talað um listina við að láta hluti hljóma sér í hag (the art of 

spin) þar skiptir oft meira máli hvernig hlutirnir eru sagðir heldur en hvað er í raun 

sagt (Baker, 2002). 

Hægt er að taka dæmi um þrjú fyrirtæki, A, B og C sem eru í harðri samkeppni. 

Rannsóknir myndu leiða það í ljós að fyrirtæki A, sem almannatengslafulltrúinn er að 

þjónusta, væri rétt á eftir B í mælingum á ánægju viðskiptavina. A væri samt sem áður 

langt á undan fyrirtæki C og stendur þar með fyrirtæki A í öðru sæti af þessum 

þremur. Með þessar tölur er hægt að segja ýmislegt þrátt fyrir að þær hljómi einfaldar. 

Allir geta verið sammála um að ánægja viðskiptavina skiptir máli og þar sem fyrirtæki 

A, eins og öll önnur fyrirtæki, vill standa framar sínum samkeppnisaðilum er spurning 

hvort fyrirtæki A vilji vera að flagga þessum upplýsingum. Nema þá að það sé til 

einhver leið til að láta þetta hljóma fyrirtækinu í hag. Nokkuð ljóst er að það hljómar 

ekki vel að segja að fyrirtæki A hafi mælst næst neðst í mælingu á ánægju 

viðskiptavina. Það að segja að fyrirtæki A hafi mælst hársbreidd frá fyrsta sæti í 

mælingu á ánægju viðskiptavina og sleppa því að taka fram að einungis voru þrjú 

fyrirtæki í mælingunni hljómar töluvert betur í eyrum almennings og öllum sem að 

fyrirtæki A koma. 
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6. Kostnaður almannatengsla 

Almannatengsl kosta bæði peninga og fyrirhöfn. Ef fyrirtæki ætlar að stunda 

almannatengsl af einhverri alvöru þá þarf til þess sérstakan starfsmann sem þarf laun 

og pláss hjá fyrirtækinu. Vel unnin almannatengsl geta verið tímafrek og þeir sem 

vinna sem almannatengslafulltrúar fyrirtækis þurfa að vera mjög hæfir starfsmenn sem 

geta axlað ábyrgð og komið vel fyrir, til dæmis í fjölmiðlum. Sérfræðiaðstoð við 

almannatengsl er oft fengin frá sérstökum fyrirtækjum sem veita þjónustu við 

almannatengsl, það er oftast gert til þess að fá hlutlaust mat á því sem verið er að gera. 

Þetta hlutlausa mat gefur fyrirtækjum oft nýjan skilning á því sem þau eru að gera. 

Það sem gerist oft þegar þessi þjónusta er útvistuð (outsourced) er að ágreiningur 

verður innan fyrirtækisins. Utanaðkomandi sérfræðiaðstoð kostar mikið, en á móti 

kemur að fyrirtækið er ekki með starfsmann sem sér sérstaklega um þetta. Trúnaður er 

á milli þeirra sem starfa hjá almannatengslafyrirtækjum og viðskiptavinum þeirrai. 

Það gæti flokkast sem galli að þeir sem sjá um almannatengsl þurfa að hafa góðan 

aðgang að ýmsum trúnaðarupplýsingum og þarf flæði upplýsinganna að vera gott á 

milli þessara tveggja aðila (Cutlip, o.fl., 1985). 

Það kostar fyrirtæki peninga að nýta sér almannatengsl, stóra spurningin er sú hvort 

almannatengsl gefi meira af sér en þau kosta? Ef svo er þá fylgir því hagnaður að nota 

almannatengsl. Fyrirtæki nota ýmsar leiðir til þess að mæla árangur almannatengsla og 

annars markaðsstarfs. Auðveldast er að mæla hagnaðar aukningu, eða tekjuaukningu 

hjá fyrirtækinu en þróaðar hafa verið aðferðir sem mæla betur það sem almannatengsl 

eru að gera. Ein þessara aðferða er ímyndarmæling þar sem viðhorf almennings í garð 

vörumerkis er skoðað. Ef viðhorf breytist til hins betra hefur notkun almannatengsla 

staðið undir sér. Því er mikilvægt að fyrirtæki geri ímyndarmælingu fyrir og eftir 

markvisst almannatengslastarf. Almannatengsl kosta bæði vinnu og peninga en þar 

sem þau miða að því að styrkja, bæta og stundum skapa verðmætustu eign fyrirtækis, 

það er að segja vörumerki þess, þá ætti ávinningur þeirra að vera meiri en kostnaður 

(Óli Jón Jónsson, 2003). 
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7. Rannsóknin 

Framkvæmd var rannsókn til þess að skilja hvernig almenningur upplifir 

almannatengsl og hvernig hann skilur hugtakið. Lagt var upp með það markmið að 

svara ákveðnum rannsóknarspurningum. Þær rannsóknarspurningar sem leitað var 

svara við voru eftirfarandi: „Hvernig skilur almenningur hugtakið almannatengsl?“, 

„Hvern telur almenningur helsta ávinning almannatengsla vera?“ og „Hvernig er 

viðhorf almennings til almannatengsla?“. Þessum spurningum þurfti að svara til þess 

að skilja hvernig almenningur upplifir almannatengsl. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru svo notaðar til þess að bera saman upplifun 

almennings á almannatengslum við það hvernig hugtakið er skilgreint af 

fræðimönnum. 

7.1. Aðferð rannsóknarinnar 
Hér verður aðferðafræðinni á bak við hönnun spurningalistans, framkvæmd 

rannsóknarinnar og vali á þátttakendum rannsóknarinnar gerð ítarleg skil. 

7.1.1. Hönnun spurningalista 

Spurningalistinn var saminn með það í huga að komast að því hvernig almenningur 

skilur hugtakið almannatengsl. Rannsóknarspurningarnar sem leitast er við að svara 

með gerð þessarar rannsóknar eru þrjár talsins. Þær eru: „Hvernig skilur almenningur 

hugtakið almannatengsl?“, „Hvern telur almenningur helsta ávinning almannatengsla 

vera?“ og „Hvernig er viðhorf almennings til almannatengsla?“. Til þess að geta 

svarað þessum rannsóknarspurningum þarf að skilja þá þætti er stjórna hugarfari 

almennings til almannatengsla. 

Fyrsta spurningin á listanum var notuð til þess að sigta út þá sem ekki þekktu til 

almannatengsla. Þeir sem svöruðu henni neitandi og höfðu því ekki heyrt um 

almannatengsl voru beðnir um að svara einungis bakgrunnsspurningunum. Í spurningu 

tvö var spurt hvort svarandi hefði reynslu af því að starfa við almannatengsl, eða hvort 

hann þekkti einhvern sem starfaði við almannatengsl. Áhugi rannsakanda lá á því að 
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sjá hvort munur væri á viðhorfi á almannatengslum hjá þeim sem þekktu til þeirra af 

reynslu og þeirra sem einungis höfðu heyrt um almannatengsl. Þriðja spurningin var 

notuð til þess að sjá hvað það er sem almenningur tengir við almannatengsl, þar voru 

gefnir átta valmöguleikar og var leyfilegt að merkja við fleiri en einn þátt. Næst var 

spurt hvort almenningur yrði var við leiðir almannatengsla við að ná til almennings. 

Spurning fimm var notuð til þess að mæla viðhorf almennings til notkunar 

almannatengsla hjá fyrirtækjum. Þar næst, í spurningu númer sex, var spurt út í 

fullyrðingar sem gefnar voru. Spurt var hversu sammála viðkomandi væri eftirfarandi 

fullyrðingum. Í spurningunni voru sjö fullyrðingar og svarendur gátu verið: „Mjög 

sammála“, „Sammála“, „Hvorki sammála né ósammála“, „Ósammála“ og „Mjög 

ósammála“. Í þessum fullyrðingum var spurt hvort almenningur væri sammála eða 

ósammála því að almannatengsl snerust um að sjá um fréttatilkynningar, styrkja 

ímynd fyrirtækis, vera rödd fyrirtækis út á við, bjarga andliti fyrirtækis, auka tekjur 

fyrirtækis eða hvort þau snerust um að hagræða sannleikanum og með því blekkja 

almenning. Að lokum var svo sett fram fullyrðing um að almannatengsl kostuðu meira 

en þau gæfu af sér. Spurning sjö var notuð til þess að sjá hversu mikilvægan eða 

ómikilvægan þátt af markaðsstarfi almenningur taldi almannatengsl vera. Í spurningu 

átta var spurt út í það hvern almenningur taldi vera helsta ávinning almannatengsla. 

Gefnir voru sjö valmöguleikar og var leyfilegt að merkja við fleiri en einn þátt. Í lok 

spurningalistans voru nokkrar spurningar sem ætlaðar voru til bakgrunnsöflunar. Þar 

var spurt um starf viðkomandi, hvort hann ynni sjálfstætt, hjá fyrirtæki, væri í námi 

eða án atvinnu. Spurt var um kyn og aldur ásamt því að spurt var um menntun 

þátttakenda. Áður en spurningalistinn var lagður fyrir þátttakendur var hann 

forprófaður af nokkrum aðilum sem voru á öllum aldri, sem var í takt við úrtakið. 

Forprófun leiddi margt nytsamlegt í ljós sem varð til þess að spurningalistinn var 

betrum bættur áður en hann var sendur af stað. Spurningalistann má sjá í heild sinni í 

Viðauka I. 

7.2.1. Framkvæmd rannsóknarinnar 

Rannsóknin var framkvæmd á þá leið að hún var sett á tölvutækt form á netsíðunni 

www.createsurvey.com þann 8.apríl 2009. Ákveðið var að nota svokallað 

snjóboltaúrtak, þar sem rannsakandi sendi spurningakönnunina með tölvupósti á fólk 

sem hann þekkti og bað þá aðila um að áframsenda hana. Með þessari aðferð tókst að 
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ná til margra og mjög fjölbreytilegra aðila. Ásamt því að nota snjóboltaúrtakið með 

því að láta fólk áframsenda tölvupóstinn, var könnunin einnig sett inn á vefsíðuna 

„Facebook“ sem smáskilaboð á „vegg“ vina og kunningja rannsakandans. Skilaboð 

um rannsóknina voru sett á síðuna alla þá daga sem hún var virk, frá 8.-14. apríl. Inn á 

vefsíðunni stóð sem sé til boða að taka könnunina og var þar vel útskýrt að um 

lokaverkefni væri að ræða, sem undirstrikaði alvarleika könnunarinnar. Með því að 

hafa könnunina á „Facebook“ var söfnun svara frá aldurshópnum þrjátíu ára og yngri 

mjög einföld, þar sem vefsíðuna stundar að miklu leyti einmitt sá aldurshópur. 

Samkvæmt rannsókn frá ABS fjölmiðlahúsi, sem gerð var 6.janúar 2009, er 95,8% 

þeirra á aldrinum 20-29 ára skráðir á Facebook (ABS fjölmiðlahús, 2009). Einnig var 

söfnun svara þessa aldurshóps einföld vegna þess að smáskilaboðin birtust hjá vinum 

og kunningjum rannsakandans og eru þeir í meirihluta í aldurshópnum 20-30 ára. Af 

þeim ástæðum gefnum sendi rannsakandinn sérstaklega tölvupóst til sér eldra fólks og 

ræddi við þá sér næsta um að áframsenda tölvupóstinn á foreldra sína og eldri aðila. 

Með því móti náðist mjög góð dreifing á aldursskiptingu og miðaðist hún því ekki 

eingöngu við ungt fólk. 

Þrátt fyrir að rannsóknin hafi gengið fólks á milli með tölvupósti var þó einnig þörf á 

því að hringja í aðila og minna á svörun, var það sérstaklega gert síðustu dagana, 12.-

14. apríl. Tók rannsakandi eftir því að í hvert sinn sem hringt var nokkur símtöl og 

beðið um að könnunin yrði áframsend kom kippur í svörun. Langmest svörun var 

fyrstu dagana en þó voru enn að koma inn svör þegar lokað hafði verið fyrir svörun, 

þann 14.apríl 2009.  

7.1.3. Þátttakendur rannsóknarinnar 

Þýðið í rannsókninni er einfaldlega allir Íslendingar, þar sem rannsóknin snýr að því 

að skilja hvernig almenningur skilur almannatengsl. Með því að nota snjóboltaúrtak 

náðist mjög fjölbreytt svörun og telur rannsakandi það úrtak endurspegla þýðið 

nægilega vel. 

Þátttakendur komu úr öllum áttum úr þjóðfélaginu og voru flestir á aldursbilinu 

tuttugu til þrjátíu ára eða um 60% af þátttakendum. Fyrir utan þann aldurshóp var 

aldursdreifing nokkuð jöfn og var meðalaldur svarenda 32 ára. Flestir sem svöruðu 

voru á 23 aldursári, en miðgildi svarenda var 27 ára. Sá elsti sem sendi inn svar var 68 
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eftir aldri. Til að bera saman hópa og svör þeirra voru notuð t-próf og Anovu próf. Til 

þess að sjá hvar munurinn var í Anova greiningunni, eða dreifigreiningunni, var notast 

við „post-hoc“ próf, nefnd „Tukey“.   

7.3. Niðurstöður rannsóknarinnar 
Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verður stiklað á 

stóru og farið yfir helstu og mikilvægustu niðurstöður rannsóknarinnar en síðan verður 

farið ítarlega í allar þær niðurstöður sem úr rannsókninni fengust. 

7.3.1. Helstu niðurstöður 

Hér verða markverðustu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar fram og skoðaðar. 

Ítarlegri niðurstöður verða svo settar fram í samnefndum kafla. 

Stór hluti þátttakenda hafði heyrt um almannatengsl, eða 89%. Af þeim sem heyrt 

höfðu um almannatengsl voru um 43% þátttakenda sem höfðu reynslu af 

almannatengslum eða þekktu einhvern sem hafði reynslu af þeim. 

Leitast var eftir því að skilja hvernig almenningur skilgreindi almannatengsl. Í ljós 

kom að almenningur tengir almannatengsl við markaðsstarf og kynningar á vöru eða 

þjónustu. Markaðsstarfið er svo hugsað sem samskiptaleið fyrirtækis til þess að 

tengjast almenningi. Þessari samskiptaleið er svo stjórnað af ákveðnum talsmanni 

fyrirtækis. Þessir fjórir þættir: „Markaðsstarf“, „Talsmenn fyrirtækis“, 

„Samskiptaleiðir milli fyrirtækis og almennings“ og „Kynningar“ voru þeir þættir 

sem í lang mestu magni voru tengdir við almannatengsl. Sá þáttur sem oftast var 

tengdur við þau var „Talsmenn fyrirtækis“ en 86% þátttakenda tengdu talsmenn 

fyrirtækis við almannatengsl. 

Í rannsókninni kom í ljós að 5% almennings hefur neikvætt viðmót til þess að 

fyrirtæki nýti sér almannatengsl. Aftur á móti voru heil 24% sem ekki vildu taka 

afstöðu til þess hvort þeir hefðu jákvætt eða neikvætt viðhorf. Meirihluti þátttakenda 

var þó jákvæður og rúm 19% voru mjög jákvæð hvað varðaði notkun fyrirtækja á 

almannatengslum. 

Þátttakendur töldu almannatengsl vera mikilvægan hluta af markaðsstarfi, einungis 

1% þátttakenda fannst almannatengsl ómikilvægur hluti. 
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Styrking ímyndar var talinn helsti ávinningur almannatengsla, þar skammt á eftir 

komu kynningarstörf faglega unnin og síðan að fréttir kæmust til réttra aðila á réttum 

tíma. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru sammála því að almannatengsl snerust um að vera 

rödd fyrirtækis út á við og að þau snúist um að styrkja ímynd fyrirtækis. Einungis einn 

þátttakandi var ósammála því að almannatengsl snerust um að styrkja ímynd 

fyrirtækis. 

Almenningur var í 20% tilvika sammála því að almannatengsl snerust um að hagræða 

sannleikanum og blekkja almenning. Að auki tóku önnur 20% þátttakenda ekki 

afstöðu, sem þýðir að „einungis“ 60% þátttakenda var ósammála því að almannatengsl 

snerust um blekkingar. Þessu til samanburðar tengdu 15% þátttakenda blekkingar við 

almannatengsl. 

Rúmlega helmingur þátttakenda taldi að almannatengsl ættu að snúast um að bjarga 

andliti fyrirtækja þegar illa færi, eða 56%. 

Tveir af hverjum þremur voru sammála því að almannatengsl ættu að snúast um að 

auka tekjur fyrirtækja. 

Fáir voru því sammála að almannatengsl kostuðu meira en þau gæfu af sér, en stór 

hluti þátttakenda svöruðu því hlutlaust. Þó var um það bil helmingur þátttakenda 

ósammála þeirri fullyrðingu. 

7.3.2. Ítarlegar niðurstöður 

Í þessum kafla verða svör þátttakenda við hverri spurningu greind ítarlega. Hver 

spurning er merkt sérstaklega og verður svörun þátttakenda dregin fram fyrir hverja 

spurningu. 

 

1. Hefur þú heyrt um almannatengsl? 

Allir þeir 237 einstaklingar sem svöruðu þessari spurningakönnun svöruðu þessari 

spurningu, þar af voru 89% þeirra sem höfðu heyrt um almannatengsl og því einungis 

11% sem ekki höfðu heyrt um hugtakið, eða 26 talsins. Af þeim 26 sem ekki höfðu 

heyrt um hugtakið voru 24 þeirra yngri en þrjátíu ára og í ljós kom að 60% þeirra sem 

voru yngri en 20 ára höfðu ekki heyrt um hugtakið almannatengsl. Þeir sem ekki 

höfðu heyrt um hugtakið voru vinsamlegast beðnir um að svara eingöngu 
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bakgrunnsspurningunum. Voru þau svör því ekki nýtt til þess að meta viðhorf 

almennings á almannatengslum, var því fyrsta spurningin notuð til þess að sigta út þá 

sem vissu ekki neitt um almannatengsl. 

Niðurstöður sýndu að þeir sem höfðu hærri menntun voru líklegri til þess að hafa 

heyrt um almannatengsl, (F(4,232)=9,168; p < 0,001). 

Af þeim 26 sem ekki höfðu heyrt um almannatengsl voru 21 af þeim með 

framhaldsskólapróf eða lægra, sem sitt hæsta stig menntunar. Þar af höfðu 42% þeirra 

sem ekki höfðu hærri menntun en grunnskólapróf heyrt um hugtakið almannatengsl. 

95,3% þeirra sem höfðu háskólapróf, eina gráðu eða meira, höfðu heyrt um hugtakið. 

Tengsl voru á milli þess hversu langt þátttakendur höfðu náð í námi og hvort þeir 

hefðu heyrt um almannatengsl. Þeir sem lengra voru komnir í námi voru líklegri til 

þess að hafa heyrt um hugtakið, (χ2(1, N=237) = 32,35; p < 0,001). 

Ekki var marktækur munur á milli kynja en þó var eilítið líklegra að konur hefðu ekki 

heyrt um almannatengsl, en 58% þeirra sem ekki höfðu heyrt um hugtakið voru konur, 

(χ2(1, N=237) = 1,17 ; p > 0,05). 

Þegar þeir sem voru á vinnumarkaðnum og þeir sem sátu skólabekk voru bornir saman 

kom í ljós að um það bil 77% þeirra sem ekki höfðu heyrt um almannatengsl voru 

námsmenn. Niðurstöður sýndu að þeir sem eru starfandi teljast mun líklegri til þess að 

hafa heyrt um almannatengsl, (F(4,232)=4,476 ; p<0,0,1). Mestur munur er á milli 

þeirra sem vinna í fullri vinnu hjá fyrirtæki eða stofnun og þeirra sem eru námsmenn 

án hlutastarfs. 

 

2. Hefur þú reynslu af eða þekkir þú einhvern sem hefur reynslu af því að vinna 

við almannatengsl? 

Þeir 206 sem svöruðu þessari spurningu höfðu í 42,7% tilvika reynslu af, eða þekktu 

einhvern sem hafði reynslu af því að vinna við almannatengsl. Niðurstöður sýndu að 

ekki var til staðar marktækur munur milli aldurs þátttakenda og þess hvort 

þátttakendur höfðu reynslu af eða þekktu einhvern sem hafði reynslu af því að vinna 

við almannatengsl, (χ2(1, N=200) = 10,19 ; p > 0,05). Greining á tíðni svarenda sýndi 

samt sem áður að um það bil 60% þeirra sem eru eldri en 40 ára hafa reynslu af, eða 



Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands Kristinn Loftur Einarsson 

- 30 - 

þekkja einhvern sem hefur reynslu af því að vinna við almannatengsl. Á móti 36% 

þeirra sem eru yngri en 40 ára. 

Niðurstöður sýna að karlar eru líklegri til þess að hafa reynslu af eða þekkja einhvern 

sem hefur reynslu af því að vinna við almannatengsl, (t(205,236) = 45,52 , p<0,001). 

Þar sjáum við það að 45,5% karla hafa reynslu af eða þekkja einhvern sem hefur 

reynslu af því að vinna við almannatengsl, en einungis 39,6% kvenna. 

Þeir þátttakendur sem höfðu eða þekktu einhvern sem hafði reynslu af 

almannatengslum voru mun líklegri til þess að verða varir við leiðir almannatengsla 

við að ná til almennings, (χ2(1, N=206) = 19,43 ; p < 0,001). 

Einnig var þessi hópur sem reynsluna hafði af almannatengslum oftar en aðrir 

sammála því að almannatengsl snerust um að bjarga andliti fyrirtækja þegar illa færi, 

(χ2(1, N=204) = 10,64 ; p < 0,05). 

 

3. Hvað af eftirfarandi tengir þú við almannatengsl? 

Í þessari spurningu voru gefnir sjö svarmöguleikar ásamt þeim áttunda sem var 

titlaður sem „annað“. Leyfilegt var að tengja fleiri en einn þátt við almannatengsl. 

Allir þeir sem höfðu heyrt um hugtakið svöruðu þessari spurningu, eða 211 

einstaklingar. Af þeim tengdu flestir þeirra talsmenn fyrirtækja við almannatengsl, eða 

heil 86%. Stór hluti þátttakenda tengdi markaðsstarf við almannatengsl, eða 80% 

þátttakenda. Einnig voru margir sem tengdu samskiptaleiðir fyrirtækja og kynningar 

við almannatengsl en færri tengdu stjórnmál, stór fyrirtæki og blekkingar við 

hugtakið. Örfáir aðilar tengdu eitthvað annað við almannatengsl og í flestum tilvikum 

var þar nefnt auglýsingar eða menningaviðburðir. Á mynd 4, hér á næstu síðu, sjáum 

við hlutfall þess sem þátttakendur tengdu við almannatengsl. 
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4. Verður þú var/vör við leiðir almannatengsla við að ná til almennings? 

Um það bil þrír af hverjum fjórum þátttakendum könnunarinnar taka eftir leiðum 

almannatengsla við að ná til almennings, eða um 73%. Enginn munur var á því hvaða 

aldri svarendur voru á (χ2(1, N=204) = 7,54; p > 0,05), né heldur eftir kyni (χ2(1, 

N=211) = 1,20; p > 0,05), menntun (χ2(1, N=211) = 7,18; p > 0,05) eða starfi 

einstaklings (χ2(1, N=211) = 0,20; p > 0,05).  

Þeir sem verða varir við leiðir almannatengsla voru hlutfallslega í mun meira mæli 

þeir sem höfðu reynslu af, eða þekktu einhvern sem hafði reynslu af því að vinna við 

almannatengsl. Langflestir þeirra sem höfðu reynslu af, eða þekktu einhvern sem hafði 

reynslu af almannatengslum urðu varir við leiðir almannatengsla við að ná til 

almennings, eða 89%. Til samanburðar voru einungis 60% þeirra sem ekki höfðu 

reynsluna af almanntengslum varir við þessar leiðir almannatengsla (χ2(1, N=206) = 

19,43; p < 0,001) og (t(210,205) = 45,52 , p < 0,01). 

Þátttakendur sem urðu varir við leiðir almannatengsla tengdu frekar stjórnmál við 

almannatengsl en þeir sem ekki urðu varir við leiðir þeirra, (χ2(1, N=211) = 5,49; p < 

0,05). Einnig tengdu þeir, sem urðu varir við leiðir almannatengsla, kynningar frekar 

við þau, (χ2(1, N=211) = 10,21; p = 0,001).  

 

5. Hversu jákvætt eða neikvætt er viðhorf þitt til þess að fyrirtæki nýti sér 

almannatengsl? 

Þátttakendur könnunarinnar voru að mestum hluta jákvæðir yfir því að fyrirtæki nýttu 

sér almannatengsl. Af þeim 211 sem svöruðu var viðhorf 71% þeirra annað hvort 

mjög jákvætt eða jákvætt. Þeir sem tóku ekki afstöðu, voru hvorki jákvæðir né 

neikvæðir, til þess að fyrirtæki nýttu sér almannatengsl voru 24% þátttakenda. 

Enginn munur var á viðhorfi þátttakenda eftir aldri (χ2(1, N=204) = 16,13; p > 0,05), 

menntun (χ2(1, N=204) = 6,54; p > 0,05), starfi (χ2(1, N=211) = 17,80; p > 0,05) eða 

kyni (χ2(1, N=211) = 2,64; p > 0,05). 

Mikill munur var á viðhorfi almennings til almannatengsla eftir því sem þátttakendum 

fannst almannatengsl vera mikilvægari þáttur í markaðsstarfi, (χ2(1, N=209) = 2,89; p 

< 0,001). Þess má geta að einungis 1,6% af þeim sem telja almannatengsl vera 

mikilvægan þátt í markaðsstarfi hafa neikvætt viðhorf til almannatengsla. 
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Þeir sem höfðu neikvætt viðhorf til almannatengsla voru líklegri til að tengja 

neikvæða hluti við almannatengsl. Þeir voru mun frekar sammála því að 

almannatengsl snerust um að blekkja almenning og hagræða sannleikanum, (χ2(1, 

N=209) = 1,005 ; p < 0,001). Einnig voru þeir sammála því að almannatengsl kostuðu 

meira en þau gæfu af sér, (χ2(1, N=210) = 1,10 ; p < 0,001). Að lokum töldu þeir sem 

neikvætt viðhorf höfðu til almannatengsla það vera ómikilvægan hluta af 

markaðsstarfi, (χ2(1, N=209) = 2,89 ; p < 0,001). 

 

6. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

Settar voru fram sjö fullyrðingar er varða almannatengsl. Af þeim sem tóku þátt í 

rannsókninni voru 79% þeirra sammála eða mjög sammála því að almannatengsl 

snerust um að sjá um fréttatilkynningar. Þegar spurt var að því hvort almenningur væri 

sammála eða ósammála því að almannatengsl snerust um að vera rödd fyrirtækis út á 

við voru 94% þátttakanda því sammála eða mjög sammála. Rúmlega helmingur 

þátttakanda, eða 56% voru því sammála eða mjög sammála að almannatengsl snerust 

um að bjarga andliti fyrirtækja. Þátttakendur sem voru því sammála eða mjög 

sammála að almannatengsl snerust um að styrkja ímynd fyrirtækja voru 93,4%. Þar 

var um helmingur þátttakanda mjög sammála. Þegar spurt var hvort almenningur væri 

sammála eða ósammála því hvort almannatengsl snerust um að auka tekjur fyrirtækja, 

voru 64,6% því sammála eða mjög sammála. Í síðustu tveimur fullyrðingunum voru 

þátttakendur heldur ósammála, en sammála. Þegar spurt var hvort almannatengsl 

snerust um að hagræða sannleikanum og blekkja almenning voru um það bil 20% 

svarenda því sammála eða mjög sammála. Þar var um einn af hverjum fjórum sem 

svaraði mjög ósammála. Að lokum var spurt að því hversu sammála eða ósammála 

almenningur væri því að almannatengsl kostuðu meira en þau gæfu af sér, þar voru 

tæp tíu prósent sem voru því sammála, en 40% voru því hvorki sammála né 

ósammála. 

Á myndum númer fimm til ellefu hér á næstu síðum sjáum við hlutfall þeirra sem voru 

„Mjög sammála“, „Sammála“, „Hvorki né“, „Ósammála“ eða „Mjög ósammála“, 

þeim fullyrðingum sem settar voru fram. 
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Þegar fylgni er skoðuð milli þess hvernig þátttakendur svöruðu þessum fullyrðingum, 

sést að hún er mikil á ýmsum stöðum. Þeir sem voru sammála því að almannatengsl 

snerust um að hagræða sannleikanum og blekkja almenning voru í miklu mæli 

sammála því að almannatengsl snerust um að bjarga andliti fyrirtækja, r=0,507 og 

p<0,01. Mikil fylgni var á milli þess að almenningur væri sammála því að 

almannatengsl væri rödd fyrirtækis út á við og þess að almannatengsl snerust um að 

sjá um fréttatilkynningar, r=0,428 og  p<0,001. Fylgni var einnig sterk á milli þeirra 

sem töldu almannatengsl snúast um að hagræða sannleikanum og blekkja almenning 

og svo þeirra sem töldu almannatengsl kosta meira en þau gæfu af sér, r=0,393 og 

p<0,001. Síðast ber að nefna að fylgni var nokkuð sterk á milli þeirra sem töldu 

almannatengsl snúast um að styrkja ímynd fyrirtækja og þeirra sem töldu 

almannatengsl snúast um að bjarga andliti fyrirtækja þegar illa færi, r=0,342 og 

p<0,001.  

Þeir þátttakendur sem töldu almannatengsl eiga að snúast um að sjá um 

fréttatilkynningar tengdu í meira mæli stjórnmál við almannatengsl, (χ2(1, N=211) = 

10,77; p < 0,05). Þeir töldu einnig að fréttir kæmust til réttra aðila á réttum tíma væri 

einn helsti ávinningur almannatengsla, (χ2(1, N=209) = 28,78; p < 0,001). 

Þeir þátttakendur sem töldu almannatengsl snúast um að vera rödd fyrirtækisins út á 

við tengdu talsmenn fyrirtækja við almannatengsl (χ2(1, N=210) = 24,21; p < 0,002). 

Einnig tengdu þeir markaðsstarf við almannatengsl, (χ2(1, N=210) = 10,15; p < 0,05). 

Ásamt því höfðu þeir jákvætt viðmót til fyrirtækja sem kusu að nýta sér almannatengsl 

(χ2(1, N=210) = 34,00; p < 0,05). 

Sá hluti þátttakenda sem taldi almannatengsl eiga að snúast um að bjarga andliti 

fyrirtækja tengdi blekkingar í meira mæli en aðrir þátttakendur við almannatengsl, 

(χ2(1, N=209) = 38,58; p < 0,001). Tengdu þeir einnig talsmenn fyrirtækja við 

hugtakið, (χ2(1, N=209) = 12,97; p < 0,05). Töldu þeir jafnframt gott umtal í 

fjölmiðlum vera einn helsta ávinning almannatengsla (χ2(1, N=207) = 19,10; p < 

0,05). 

Þeir sem voru sammála því að almannatengsl snerust um að styrkja ímynd fyrirtækis 

töldu einnig bætta ímynd vera helsta ávinning fyrirtækja af því að nota almannatengsl, 

(χ2(1, N=209) = 8,72; p < 0,05). Þessir þátttakendur töldu einnig almannatengsl vera 

mikilvægan hluta af markaðsstarfi fyrirtækja, (χ2(1, N=209) = 20,90; p < 0,05). 
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Þátttakendur sem voru því sammála að almannatengsl snerust um að auka tekjur 

fyrirtækja með kynningarstarfi tengdu frekar samskiptaleiðir fyrirtækja við 

almannatengsl, (χ2(1, N=209) = 14,51; p < 0,05). Þeir töldu helsta ávinning af notkun 

almannatengsla vera leiðina til að kynna vöru sína án almennra auglýsinga, (χ2(1, 

N=207) = 15,24; p < 0,05) og gott umtal í fjölmiðlum, (χ2(1, N=207) = 9,85; p < 

0,05). 

Þeir þátttakendur sem voru sammála því að almannatengsl snerust um að hagræða 

sannleikanum og blekkja almenning tengdu í mun meira mæli blekkingar við 

almannatengsl, (χ2(1, N=209) = 65,49; p < 0,001) og einnig stór fyrirtæki, (χ2(1, 

N=209) = 14,54; p < 0,05). Þeir þátttakendur höfðu einnig neikvæðara viðhorf til 

almannatengsla, (χ2(1, N=209) = 100,51; p < 0,001) og töldu þeir þátttakendur 

almannatengsl vera ómikilvægan hluta af markaðsstarfi fyrirtækja (χ2(1, N=207) = 

67,56; p < 0,001). 

Þeir sem töldu almannatengsl kosta meira en þau gæfu af sér höfðu fremur neikvætt 

viðhorf til þess að fyrirtæki nýttu sér almannatengsl, (χ2(1, N=210) = 109,92; p < 

0,001). Töldu þeir þátttakendur almannatengsl vera tiltölulega ómikilvægan hluta af 

markaðsstarfi fyrirtækja, (χ2(1, N=208) = 112,46; p < 0,001). 

 

7. Sem hluta af markaðsstarfi, hversu mikilvægan eða ómikilvægan hluta telur 

þú almannatengsl vera? 

Af þeim 209 sem svöruðu þessari spurningu voru einungis tveir þeirra, eða tæpt 

prósent sem taldi almannatengsl vera ómikilvægan hluta markaðsstarfs. Rúm 10% 

þátttakenda tóku ekki afstöðu, en aðrir töldu almannatengsl vera mikilvægan eða mjög 

mikilvægan hluta af markaðsstarfi. 

Þeim sem þótti almannatengsl vera mikilvægur hluti af markaðsstarfi tengdu í miklu 

mæli markaðsstarf við almannatengsl, (χ2(1, N=209) = 15,35; p < 0,05). 

 

8. Hvern eftirtalinna þátta telur þú vera helsta ávinning af almannatengslum? 

Í þessari spurningu voru gefnir sex svarmöguleikar ásamt þeim sjöunda sem var 

titlaður sem „annað“. Þátttakendum var leyfilegt að merkja við fleiri en einn helsta 

ávinning almannatengsla. 
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Enginn munur var á milli þátttakenda eftir aldursbili þeirra, né eftir starfi þeirra þegar 

kom að því hvað þátttakendur töldu vera helsta ávinning almannatengsla. Sjáanlegur 

munur var á einum stað þegar menntunarstig svarenda var borið saman og hvað þeir 

töldu vera helsta ávinning almannatengsla. Eftir því sem menntun þátttakenda var 

hærri, töldu þeir heldur að fréttir kæmust til réttra aðila á réttum tíma væri helsti 

ávinningur almannatengsla, (χ2(1, N=209) = 9,76; p < 0,05). 

Konur töldu, í meira mæli, helsta ávinning almannatengsla vera að fyrirtæki næðu til 

almennings á hlutlausan hátt, (χ2(1, N=209) = 7,00 ; p < 0,05). Rúmlega 41% kvenna 

taldi það vera helsta ávinning almannatengsla, en 24% karla þótti það vera helsti 

ávinningur almannatengsla. 

 

9. Hvernig er starfi þínu háttað? 

Þeir sem voru starfandi voru líklegri til þess að hafa heyrt um almannatengsl, af þeim 

sem ekki höfðu heyrt um almannatengsl voru 77% þeirra námsmenn, (χ2(1, N=237) = 

16,98 ; p < 0,05). 

 

10. Hvert er kyn þitt? 

Karlar voru líklegri til þess að tengja stjórnmál við almannatengsl, (χ2(1, N=211) = 

6,71 ; p < 0,05). Einnig tengdu þeir í meira mæli talsmenn fyrirtækja við 

almannatengsl, (χ2(1, N=211) = 7,80 ; p = 0,005).  

Konur töldu hins vegar að fyrirtækin næðu til almennings á hlutlausan hátt meiri 

ávinning almannatengsla en karlar gerðu, (χ2(1, N=209) = 7,00 ; p < 0,05). 

 

11. Hvaða ár ert þú fædd/ur? 

Af þeim 237 þátttakendum sem svöruðu könnuninni voru 230 þeirra sem svöruðu 

þessari spurningu. Til einföldunar var þátttakendum skipt í flokka eftir aldursbili og 

var þáttttaka einstaklinga á aldursbilinu 20-30 ára, 60%. 

Eftir því sem þátttakendur voru eldri var líklegra að þau hefðu heyrt um 

almannatengsl, (χ2(1, N=230) = 32,92 ; p < 0,001). Eldri þátttakendur voru einnig 
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mun frekar sammála því að almannatengsl snerust um að styrkja ímynd fyrirtækja, 

(χ2(1, N=204) = 48,65 ; p < 0,001). 

Yngri þátttakendur tengdu frekar blekkingar við almannatengsl heldur en eldri 

þátttakendur, (t(61) = -4,37; p < 0,001). 

  

12. Hvert er hæsta stig menntunar þinnar? 

Því meiri menntun sem einstaklingur hefur, því mun líklegra er að hann hafi heyrt um 

almannatengsl, (χ2(1, N=237) = 32,35 ; p < 0,001). 

Einnig var munur á því hvort þátttakendur töldu að fréttir kæmust til réttra aðila á 

réttum tíma væri einn helsti ávinningur almannatengsla eftir því hvert menntunarstig 

þeirra var. Þeir sem voru meira menntaðir voru líklegri til þess að telja það til helsta 

ávinnings almannatengsla, (χ2(1, N=209) = 9,76 ; p < 0,05). 
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8. Umræður og ályktanir 

Þátttakendur höfðu í miklu mæli heyrt um hugtakið almannatengsl og kom það mjög á 

óvart hversu stór hluti þátttakenda það var. Aldur og menntun þátttakenda var hærri 

hjá þeim sem höfðu heyrt um almannatengsl en það kom ekki á óvart, enda er það 

eðlilegt að eftir því sem fólk eldist þá fræðist það meira og heyrir um fleiri hluti. 

Þeir sem meiri reynslu höfðu af almannatengslum, eða þekktu einhvern sem reynsluna 

hafði voru oftar en ekki þeir sem eldri voru og menntaðri. Þegar munurinn er skoðaður 

milli hópsins sem hafði þessa reynslu sést að þeir sem þeim hópi tilheyra svöruðu þó 

að mestu leyti álíka þeim sem enga reynslu höfðu. Eini munurinn sem marktækur var 

á milli þessara hópa var sá að þeir sem reynsluna höfðu tóku meira eftir leiðum 

almannatengsla við að ná til almennings. Þeir töldu einnig almannatengsl snúast í 

meira mæli um að bjarga andliti fyrirtækja. 

Það er mjög eðlilegt að þeir sem reynsluna hafa taki meira eftir leiðum 

almannatengsla þar sem þeir hljóta að þekkja leiðir þeirra betur. Þetta má álykta út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Sú spurning þar sem þátttakendur voru beðnir um að tengja ákveðna þætti við 

almannatengsl var notuð til þess að rannsakandi gæti áttað sig á því hvernig 

almenningur skilgreindi hugtakið almannatengsl. Með þeirri spurningu var vonast eftir 

að fá ákveðna hugmynd af hugarkorti (mind-map) fyrir almannatengsl. Hvað er það 

sem fólki dettur í hug þegar það heyrir hugtakið. Þeir fjórir þættir sem þátttakendur 

tengdu í mestu mæli við almannatengsl tengjast allir innbyrðis, þættirnir 

„Markaðsstarf“, „Talsmaður fyrirtækis“, „Samskiptaleiðir sem tengja fyrirtæki og 

almenning“ og „Kynningar“ voru allt hlutir sem á milli 68-86% þátttakenda tengdu 

við almannatengsl. Þessir fjórir þættir snúast allir um að tengja fyrirtækið við 

almenning eins og orðabókaútskýring á hugtakinu almannatengsl skilgreinir það. Því 

er hægt að draga þá ályktun af því að flestir tengi almannatengsl við að ná til 

almennings með markaðsstarfi og kynningum. Aðrir hlutir eins og til dæmis 

blekkingar og stór fyrirtæki fengu ekki eins mikla tengingu við almannatengsl og 
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stjórnmál fengu minna en 50% tengingu við almannatengsl. Rannsakandi bjóst allt 

eins við því að stór fyrirtæki og blekkingar yrðu mikið tengd við almannatengsl en það 

er einmitt þannig sem hin slæma ímynd almannatengsla er. Tannhvíttaðir framagosar 

sem vinna fyrir hin slæmu margmilljarða stórfyrirtæki við það að blekkja almenning 

og hagræða sannleikanum sér í hag. En það virðist vera samkvæmt þessari rannsókn 

að hægt sé að álykta að svo sé ekki. Þó tengir 15% almennings blekkingar við 

almannatengsl og mætti sú tala vera lægri. 

Mjög margir þátttakenda urðu varir við leiðir almannatengsla við að ná til almennings. 

Eftir að hafa valið efnið og rætt það við fólkið í kringum mig virtust mjög fáir vita 

hvað almannatengsl snerust um. Því kom það á óvart að 73% þátttakenda yrðu varir 

við leiðir almannatengsla. Það gæti vel verið að þátttakendur hefðu að einhverju leyti 

misskilið spurninguna og áætlað að um venjulegar markaðsleiðir fyrirtækja væri verið 

að ræða og því í svo miklu mæli tekið eftir þeim leiðum. En ef við gefum okkur að 

spurningin hafi ekki verið misskilin og 73% almennings taki í raun eftir leiðum 

almannatengsla við að ná til almennings, þá eru samt sem áður 27% sem ekki taka 

eftir leiðum almannatengsla. Draga má þá ályktun út frá þessum svörum að fyrirtæki 

sem stunda almannatengsl ættu að endurskoða þær aðferðir sem þau nota og reyna 

eftir fremsta megni að fanga athygli stærri hluta almennings. 

Aðeins 5% þátttakenda höfðu neikvætt viðhorf til almannatengsla, aftur sýnir það að 

almenningur hefur jákvæðara viðmót til almannatengsla heldur en rannsakandi hefði 

haldið. Þeir sem voru neikvæðir tengdu hluti eins og blekkingar og stór fyrirtæki við 

almannatengsl, draga má þá ályktun að þeir sem voru neikvæðir í þessari spurningu 

voru líklegri til þess að tengja neikvæða hluti við hugtakið og vera sammála 

neikvæðum fullyrðingum um almannatengsl. Einnig töldu þeir fáu sem neikvæðir 

voru, almannatengsl vera ómikilvægan hluta af heildar markaðsstarfi fyrirtækja. Þeir 

sem höfðu neikvætt viðmót til almannatengsla voru samt sem áður mjög dreifðir eftir 

aldri, starfi, menntun og kyni. Það má draga þá ályktun af því að um það bil 5% 

almennings hafi neikvætt viðhorf til almannatengsla. Þá er ekki tekið tillit til þess að 

25% almennings svaraði því að það bæri hvorki jákvætt né neikvætt viðmót til 

almannatengsla og var því hlutlaust. Er þessi stærð hlutfalls neikvæðra þátttakanda 

nokkuð í takt við það sem rannsakandi hafði búist við. 
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Þar sem þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru sammála eða ósammála hinum 

ýmsu fullyrðingum kom í ljós að flestir þátttakendurnir voru því sammála að 

almannatengsl snúist um að styrkja ímynd fyrirtækja og vera rödd þeirra út á við. Þar 

sem almannatengsl snúast um að styrkja ímynd og auka vitund almennings á fyrirtæki, 

eða vörumerki fyrirtækis, þá eru þetta mjög þægilegar niðurstöður. Fáir eru því 

sammála að almannatengsl kosti meira en þau gefa af sér og er það mjög jákvætt. Það 

þýðir að almenningur er sammála því að almannatengsl séu hagkvæm leið fyrir 

fyrirtæki og að þau stuðli að hagnaði. Þetta gefur ástæðu til þess að halda að 

almenningur beri frekar jákvætt viðmót til almannatengsla. Þátttakendur voru í 20% 

tilfella sammála því að almannatengsl snúist um að blekkja almenning og hagræða 

sannleikanum. Sú tala hefur því stækkað frá því að spurt var hvort almenningur tengdi 

blekkingar við almannatengsl, úr 15% yfir í 20% sem sammála voru fullyrðingunni. 

Hægt er að draga fram þá niðurstöðu að samkvæmt þessari könnun, býst fólk við því 

að þau skilaboð sem fyrirtæki senda frá sér með leiðum almannatengsla séu hagræðing 

á sannleikanum. Þetta er alls ekki nægilega gott fyrir fyrirtæki sem nýta sér leiðir 

almannatengsla, þar sem traust og heiðarleg miðlun frétta ætti að vera þeirra 

meginstefna. 

Almennt markaðsstarf hefur það langtímamarkmið að auka tekjur fyrirtækis. Hægt er 

að nota ýmsar leiðir, sem annars vegar reyna að ná kipp í sölu til þess að auka tekjur 

og hins vegar auka hægt og rólega vitund fólks og bæta ímynd sem leiða ætti til 

aukinna tekna til langs tíma. Almannatengsl flokkast til þess síðara, meðan til dæmis 

auglýsingaherferðir flokkast undir það fyrra. Það kemur því ekki á óvart að einungis 

8% almennings eru ósammála því að almannatengsl snúist um að auka tekjur 

fyrirtækja með leiðum sínum í kynningarstarfi. Um það bil 65% þátttakenda er 

sammála því að almannatengsl snúist um að auka tekjur fyrirtækja. Hægt er að álykta 

út frá þessu að stór meirihluti almennings telji almannatengsl snúast um aukningu 

tekna fyrir fyrirtæki. 

Langflestir þátttakendur rannsóknarinnar eru því sammála að almannatengsl snúist um 

að styrkja ímynd fyrirtækis og í takt við það eru einnig tæp 80% þátttakenda sem telja 

bætta ímynd vera einn helsta ávinning almannatengsla. Það að almenningur tengi 

bætta ímynd í svo miklu mæli við almannatengsl, er að skilja sem svo að annað hvort 

finnst almenningi að almannatengsl ættu að snúast um að bæta ímynd fyrirtækja, eða 

að almenningur heldur virkilega að almannatengsl bæti ímynd fyrirtækja svona mikið. 
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Almannatengsl eru mjög oft notuð sem síðasta úrræði fyrirtækja. Samkvæmt 

niðurstöðum úr þessari rannsókn þá er meirihluti almennings sammála því að 

almannatengsl snúist um að bjarga andliti fyrirtækja þegar illa fer. Þeir fáu sem töldu 

„annað“ vera helsta ávinning fyrirtækja af notkun almannatengsla voru í flestum 

tilvikum að nefna ófara stjórnun (damage-control) sem þeirra helsta ávinning. Hægt er 

að draga fram þá ályktun, út frá niðurstöðum, að almannatengsl nýtist fyrirtækjum oft 

vel þegar illt er í efni og geta þau hjálpað mikið til þegar illa hefur farið. Það er gert 

með svokölluðum andlitsbjörgunar (save-face) aðgerðum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna einnig að ímynd almannatengsla út frá almenningi er þannig að 

almannatengsl bjargi fyrirtækjum úr vandræðum. Þessi ímynd á ekki vel við og ef 

fyrirtæki hugsa eins og almenningur og eru einungis að nýta sér almannatengsl sem 

síðasta úrræði ættu þau, að mati höfundar, að endurskoða það sem þau eru að gera. 

Bæði námsmenn og þeir einstaklingar sem voru á vinnumarkaði, töldu almannatengsl 

vera leið til að bjarga andliti fyrirtækja. Því er líklegt að þeir sem starfa við stjórnun 

fyrirtækja átti sig ekki nægilega vel á því hvernig best er að nota almannatengsl og 

leiti því einungis til þeirra þegar allt fer á versta veg. 

8.1. Samanburður á fræðinni og rannsókninni 
Í þeim fræðigreinum og bókum sem notaðar voru til að skilgreina hugtakið 

almannatengsl eru nokkrir lykilþættir sem skipta mestu máli. Fyrst ber að nefna að 

almannatengsl er sá hluti markaðsstarfs fyrirtækja sem bestur er til að skapa ímynd og 

verða kveikjan að vitund almennings á vörumerki fyrirtækja. Þannig tala fræðimenn 

um styrkingu og sköpun ákveðinnar ímyndar sem hreinan ávinning af 

almannatengslum. Í rannsókninni sem framkvæmd var til þess að skilja upplifun 

almennings á almannatengslum var þar helsti ávinningur talinn vera bætt ímynd 

fyrirtækja. Tæp 80% töldu það vera einn helsta ávinning almannatengsla. 

Fræðimenn tala um að gæta þurfi heiðarleika í aðferðum almannatengsla. Ekki ber að 

sleppa, breyta né bæta við staðreyndum til þess að láta hluti hljóma sér í hag. 

Hagræðing sannleikans og annars konar blekkingar koma í bak gerandans að lokum 

og verður þess valdur að ímynd fyrirtækis ber skaða af. Fyrirtæki sem eyða miklu 

púðri í uppbyggingu ákveðinnar ímyndar geta orðið fyrir því að missa allt traust 

almennings á augabragði komist upp um blekkingar af þessu tagi. Fræðimenn tala 

mikið um mikilvægi þess að hafa heiðarleikann að leiðarljósi en þó virðist tiltölulega 
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stór hluti almennings bendla almannatengsl við blekkingar og annars konar 

hagræðingu sannleikans. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar tengdu 15% 

þátttakenda blekkingar við almannatengsl og voru 20% sammála því að almannatengsl 

snerust um að hagræða sannleikanum og blekkja almenning. Önnur 20% voru 

hlutlaus, svo aðeins 60% þátttakenda er ósammála því að almannatengsl snúist um 

þessa hagræðingu sannleikans. Af þessu má áætla að ímynd almannatengsla mætti 

bæta. 

Fréttatilkynningar eru nefndar sem ein helsta aðferð almannatengsla af fræðimönnum. 

Miklu máli skiptir að koma tilkynningum frá sér á réttum tíma og til réttra aðila. Ef sá 

sem sér um almannatengsl kemur ekki fréttinni rétt frá sér, getur tækifærið sem annars 

hefði út frá henni skapast farið forgörðum. Almenningur var samkvæmt rannsókninni 

frekar sammála því að almannatengsl snerust um að sjá um fréttatilkynningar. Einnig 

taldi stór hluti þátttakenda helstu ávinninga almannatengsla vera að fréttir kæmust til 

réttra aðila á réttum tíma og að kynningarstörf væru faglega unnin. 

Fræðimenn mæla á móti því að almannatengsl séu notuð sem síðasta úrræði 

fyrirtækja, þar tala þeir um að almannatengsl séu eitthvað sem vinna verði markvisst 

að og sé ekki björgunarleið sem vinnur kraftaverk á einni nóttu. Þeir sem vinna við 

almannatengsl eyða þó hluta af tíma sínum í að bjarga andliti fyrirtækja og er 

mikilvægt að hafa ákveðna áætlun tilbúna sem gerir ráð fyrir því versta. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru frekar sammála því að almannatengsl snerust um að bjarga 

andliti fyrirtækja þegar illa færi. Tæplega 20% þátttakenda voru ósammála því að 

almannatengsl ynnu ákveðið björgunarstarf fyrir fyrirtæki þegar illt væri í efni. 

Raunin er sú að almannatengsl eru mikið notuð í stjórnmálum. Stjórnmálamenn nota 

þau tól sem almannatengsl bjóða upp á til þess að koma hugmyndum sínum á framfæri 

og samræma skoðanir almennings. Tæplega helmingur þátttakenda rannsóknarinnar 

tengdi stjórnmál við almannatengsl. Það voru einungis stór fyrirtæki og blekkingar 

sem fengu minni tengingu við hugtakið.  
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9. Takmarkanir 

Þær takmarkanir sem urðu á vegi rannsakandans voru smávægilegar og yfirstíganlegar 

en verða þó taldar upp hér og þeim gefin góð skil. 

Fyrst hefði mátt athuga betur hvernig þátttakendur nálguðust spurningakönnunina. 

Með því að hafa könnunina á netsíðunni „Facebook“ fór það þannig að þátttakendur 

voru flestir á milli tvítugs og þrítugs, eða heil 60%. Þar sem könnunin var einnig send 

á fólk með tölvupósti, þar sem aðilar voru beðnir um að áframsenda tölvupóstinn, 

náðist jafnframt góð svörun hjá eldri aðilum. Þó var úrtakið eilítið litað af því að 

þátttakendur voru ekki nægilega dreifðir eftir aldri. Sú ákvörðun að hafa 

spurningakönnunina á „Facebook“ var tekin til þess að auðvelda söfnun á þeim fjölda 

svarenda sem þurfti til þess að rannsóknin yrði marktæk. Taka skal fram að 

meðalaldur svarenda var 32 ára. 

Þær bakgrunnsbreytur sem notaðar voru tengdust full mikið. Þegar svörun var borin 

saman eftir því hvernig bakgrunn svarendur höfðu voru tengslin mikil. Þær þrjár 

breytur, aldur, starf og menntun höfðu háan fylgnistuðul sín á milli. Það er mjög 

eðlilegt, eftir því sem fólk eldist er líklegra að það sé komið á vinnumarkaðinn og búið 

að mennta sig. Við nánari athugun hefði mátt nota mismunandi bakgrunnsbreytur sem 

ekki hefðu tengst jafn mikið. 

Í spurningu númer átta, þar sem spurt er: „Hvern eftirtalinna þátta telur þú vera helsta 

ávinning af almannatengslum?“ var þátttakendum bent á að velja mætti fleiri en einn 

möguleika. Gefnir voru sex mögulegir helstu ávinningar og var, að rannsakandans 

mati, allt of mikið um að svarendur veldu of marga þætti sem helsta ávinning 

almannatengsla. Til þess að laga þetta hefði þurft að biðja þátttakendur um að raða 

þessum þáttum í röð eftir því hver væri helsti ávinningur almannatengsla og niður í 

þann sem minnstu máli skipti. Þátttakendur völdu að meðaltali 3,4 þætti sem helsta 

ávinning almannatengsla. Önnur leið sem hægt hefði verið að nota við gerð þessarar 

spurningar var að biðja svarendur um að velja einungis einn þátt sem helsta ávinning 

almannatengsla. Þó var þessi leið, sem notuð var, valin vegna þess að með henni var 
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svarendum ekki gert erfitt fyrir og þeir ekki þvingaðir til þess að velja á milli hver 

þáttur væri meiri ávinningur heldur en annar. Með þessari leið gátu svarendur valið þá 

þætti sem þeim þótti helsti ávinningur almannatengsla án þess þó að þurfa að gera upp 

á milli þátta. 

Með því að nota snjóboltaúrtak og hafa könnunina á Internetinu gáfust 

rannsakandanum fá tækifæri til þess að útskýra verkefnið fyrir þátttakendum. Þó var 

verkefnið útskýrt í upphafi spurningalistans og í tölvupóstinum sem sendur var á 

þátttakendur. Þetta þýðir að ef þátttakendur áttu erfitt með að skilja einstakar 

spurningar var ekki hægt að spyrja rannsakanda hvað það var sem hann meinti. Með 

því að prenta út spurningalista og útskýra verkefnið fyrir þátttakendum áður en þeir 

hefðu svarað, hefði áreiðanlegri svörun getað fengist. Þó var sú leið, að hafa listann á 

Internetinu og nota www.createsurvey.com sem hjálpartæki við að safna svörum, 

notuð til þess að einfalda söfnun svara og spara rannsakanda bæði tíma og fyrirhöfn. 

Nokkrir þátttakendur ákváðu að sleppa því að svara spurningu númer ellefu, þar sem 

spurt var hvaða ár þeir væru fæddir. Þrjú prósent þátttakenda eða sjö aðilar slepptu 

spurningunni og var það oft eina spurningin sem fólk svaraði ekki. Annað hvort 

gleymdi fólk að svara eða sleppti því af persónulegum ástæðum. Það truflaði 

rannsóknina eilítið að fá ekki aldur frá þessum þremur prósentum þátttakenda.  

Lítið, en þó eitthvað, bar á því að þátttakendur spurðu eftir að þeir höfðu svarað 

spurningarkönnuninni, hvort rannsakandi væri að óska eftir að svarendur svöruðu því 

sem þau héldu að væri rétt eða því sem þeim fannst vera rétt. Það er að segja var 

rannsakandi að leita eftir viðhorfi almennings eða var hann að leita eftir kunnáttu 

almennings á almannatengslum? Viðhorf endurspeglast af kunnáttu viðkomandi en þó 

var markmið rannsóknarinnar að finna út hvað almenningi fannst um almannatengsl. 

Því var leitað eftir að svör yrðu á þá leið hvað almenningi fannst réttast hverju sinni, 

ekki hvað það hélt að væri rétt vegna einhvers sem þau vissu. Einhverjir gætu hafa 

svarað eftir þeirra kunnáttu frekar en eftir því sem þeim fannst, en ómögulegt er að 

segja hverjir það voru og hvort það hafði áhrif. Þó sýnir þetta að alltaf er hægt að orða 

hlutina betur og passa hvernig spurningar og leiðbeiningar eru settar fram. 
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Viðauki 1. Spurningalisti 
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