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Ágrip 
 

Velgengni almannatengsla í stöðugt vaxandi samkeppnisumhverfi snýst fyrst og fremst 

um að fyrirtæki skilji mikilvægi ímyndar og átti sig á viðhorfi almennings til 

fyrirtækisins. Við gerð þessara skýrslu var framkvæmd rannsókn þar sem reynsla 

þjónustufyrirtækja af almannatengslum var skoðuð með tilliti til mikilvægi þeirra í 

markaðssamskiptum. Skýrsluhöfundur skilgreinir og fjallar um hugtakið almannatengsl 

og útskýrir ítarlega ferli almannatengsla. Ennfremur verður rætt um mögulegan ávinning 

af notkun almannatengsla og í lokin verða teknar saman helstu ástæður þess að fyrirtæki 

ættu að tileinka sér notkun almannatengsla. 

 

Notkun almannatengsla hefur vaxið gríðarlega hratt hér á landi og í dag má segja að 

rúmlega 40% þjónustufyrirtækja sjái hag sinn í nýta sér þær aðferðir sem í boði eru til að 

ná til almennings. Langtíma markmið almannatengsla er að bæta hag fyrirtækja en þar 

sem fyrirtæki hafa nýlega innleitt þessa kynningarleið í starfsemi sína eru mörg þeirra 

ekki farin að sjá með beinum hætti þau jákvæðu áhrif sem almannatengslum er ætlað að 

hafa á afkomu fyrirtækja og skipulagsheilda. Mikilvægt er þó fyrir fyrirtæki að mæla 

árangur af starfi almannatengsla, líkt og öðru markaðsstarfi, því annars getur verið erfitt 

að leggja mat á skilvirkni almannatengsla.  
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1 Inngangur 
 

Almannatengsl er hugsanlega sá hluti markaðsstarfs sem minnst hefur verið notaður af 

íslenskum fyrirtækjum hingað til en jafnframt sá hluti sem vaxið hefur einna mest. Nú er 

mikilvægara, en nokkru sinni fyrr, að fyrirtæki tengist viðskiptavinum sínum og öðrum 

almenningi og viðhaldi þeim tengslum ætli þau sér að lifa af í þeirri hörðu samkeppni 

sem nú ríkir í þjóðfélaginu. Almannatengsl, eins og við þekkjum þau í dag, hafa verið til 

síðan um 1900 þótt hugtakið almannatengsl sé tiltölulega nýtt hér á landi.  

 

Skýrsla þessi er lokaritgerð höfundar til B.S. gráðu í viðskiptafræði og er viðfangsefni 

hennar markaðskönnun sem lögð var fyrir 348 þjónustufyrirtæki. Höfundur ákvað að 

nálgast viðfangsefnið, mikilvægi almannatengsla í markaðssamskiptum íslenskra 

þjónustufyrirtækja, með því að skoða reynslu fyrirtækja og hugsanlegan ávinning þeirra 

af notkun almannatengsla. Þá mun skýrsluhöfundur reyna að varpa ljósi á hvernig starfi 

almannatengsla er háttað og í hverju það felst. 

 

1.1 Val á viðfangsefni 
Almannatengsl hafa heillað skýrsluhöfund í langan tíma og málefni þeim tengt er honum 

afar hugleikið. Jafnframt hefur skýrsluhöfundur mikla reynslu af þjónustutengdum 

störfum og áhugi var fyrir því að kanna almannatengsl þjónustufyrirtækja sérstaklega.  

  

Almannatengsl er sú leið í markaðssamskiptum sem tengir fyrirtæki við almenning með 

því að miðla upplýsingum til fjöldans og ætti því að vera mikilvægur þáttur í daglegum 

rekstri fyrirtækja og þá sérstaklega í þeirri hörðu samkeppni sem nú ríkir. Almanntengsl 

er nokkuð nýtt hugtak hér á landi og telur skýrsluhöfundur að starf fyrirtækja, stofnana 

og félagasamtaka eigi eftir að snúast að miklu meira leyti að leiðum til að ná árangri með 

skipulegri og meðvitaðri notkun almannatengsla. Skýrsluhöfundur vonast þá eftir að geta 

starfað við viðfangsefnið í framtíðinni og þar af leiðandi tekið þátt í þróun og 

uppbyggingu starfsins þegar fram í sækir.  

 



2 
 

 

Skýrsluhöfundur lagði upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu : 

“Nota íslensk þjónustufyrirtæki almannatengsl í markaðssamskiptum sínum?  

 

Einnig voru settar fram tvær undirspurningar sem höfundur hafði áhuga á að fá svör við. 

Undirspurningarnar eru:  

 

Af hverju ættu skipulagsheildir að nýta sér almannatengsl og hver er hugsanlegur 

ávinningur af notkun almannatengsla?“  

 

1.2 Tilgangur rannsóknar 
Tilgangurinn með þessari skýrslu er að skoða hvort íslensk þjónustufyrirtæki noti almennt 

almannatengsl í markaðssamskiptum sínum ásamt því að fjalla um og skilgreina hugtakið 

almannatengsl og útskýra aðferðir þeirra. Þá mun höfundur skoða sérstaklega hvernig 

íslensk þjónustufyrirtæki geta nýtt sér leiðir almannatengsla í markaðssamskiptum sínum, 

hver er hugsanlegur ávinningur af notkun þeirra og af hverju ættu fyrirtæki og stofnanir 

að nýta sér almannatengsl? Höfundur hafði áhuga á að skoða  hvort samband væri á milli 

notkun almannatengsla og velgengni eða arðsemi fyrirtækja. Velta og árangur fyrirtækja 

var borin saman við umsvif almannatengsla innan fyrirtækjanna og hversu stóran þátt 

almannatengsl kynnu að hafa á velgengni þeirra var skoðað sérstaklega. 

 

Settar voru fram tilgátur áður en eiginleg rannsókn hófst. Voru þær byggðar á tilfinningu 

höfundar og þeirri þekkingu sem hann hafði orðið sér út um við lestur bóka og tímarita 

sem fjölluðu um málefnið. Niðurstöður rannsóknarinnar verða skoðaðar með tilgáturnar 

til hliðsjónar. Tilgáturnar sem settar voru fram eru þessar: 

• Almannatengsl eru frekar notuð í stærri fyrirtækjum 

• Notkun almannatengsla er algengari á höfuðborgarsvæðinu 

• Almannatengsl hafa verið innleidd frekar nýlega í íslensk fyrirtæki 

• Almannatengsl eru algengari í fyrirtækjum með háskólamenntaða stjórnendur 
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Jafnframt vonar skýrsluhöfundur að verkefni þetta verið skerfur til úrbóta og framþróunar 

fyrir alla þá er málið varðar hverju sinni. 

 

1.3 Uppbygging ritgerðar 
Skýrsla þessi hefst á umfjöllun um fræðilega þætti sem tengjast viðfangsefni 

rannsóknarinnar og þau skilgreind til að auka skilning lesendans á þeim. Á meðal þess 

sem fjallað verður um er þróun og ferli almannatengsla, kostir og gallar þess, ávinningur 

almanntengsla og almannatengsl sem hluti af markaðssamskiptum fyrirtækja. Þegar 

fræðilegri umfjöllun um almannatengsl er lokið  tekur við sérstakur kafli um þjónustu en 

skýrsluhöfundi þótti það viðeigandi þar sem rannsókn þessi snýr að þjónustufyrirtækjum. 

Þá tekur við kafli sem fjallar um rannsóknina og framkvæmd hennar, öflun upplýsinga, 

svörun og fleira. Þar á eftir verður fjallað um úrvinnslu og greiningu gagna og helstu 

niðurstöður settar fram á myndrænan hátt. Því næst verða niðurstöður dregnar saman og 

að lokum verður rannsóknarspurningum svarað. 

 

1.4 Aðferðafræði 
Í vísindalegum rannsóknum er mikilvægt að notaðar séu viðurkenndar aðferðir. Aftur á 

móti er ein rannsóknaraðferð ekki réttari annarri rannsóknaraðferð. Það sem skiptir mestu 

máli við val á rannsóknaraðferð er að viðfangsefnið ákvarði aðferðina og að  

rannsóknarspurningin ákvarði upplýsingaöflunina.1 

  

Rannsóknir á vísindalegum grundvelli eru oftast unnar út frá megindlegri eða eigindlegri 

rannsókn. Megindleg rannsókn felur í sér greiningu á tölfræðilegum gögnum með það að 

markmiði að mæla rannsóknarefnið af eins mikilli nákvæmni og mögulegt er. Undir 

megindlegar rannsóknir flokkast meðal annars spurningakannanir, viðhorfskannanir, 

viðtöl og tölvuúrvinnsla gagna.2  

 

Þegar unnið er að eigindlegri rannsókn er fyrst og fremst verið að reyna að skilja og 

kynnast huglægum sjónarmiðum sem tengjast viðfangsefninu. Það er gert með því að 

                                                 
1 Ghauri, P. N., Grönhaug, K. og Kristianslund, I. (1995). Bls. 88-89  
2 Hermann Óskarsson. (2000). Bls. 46 
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rannsaka viðfangsefnið á þann hátt sem ekki krefst greiningar á tölfræðilegum gögnum, 

heldur með ýmsum þátttökuathugunum, meðal annars með djúpviðtölum.3  

Yfirleitt eru rannsóknir ekki annaðhvort, heldur sambland af hvoru tveggja. Munurinn á 

þessum aðferðum felst ekki í gæðum þeirra heldur muninum á aðferðum sem þær eru 

byggðar á.4 

 

Hægt er að skilgreina rannsóknarefnið í þrjár tegundir rannsókna: 5 

 Könnunarrannsókn (e. exploratory) 

 Lýsandi rannsókn (e. descriptive) 

 Tilgátuprófanir (e. causal) 

 

Þegar verið er að vinna með rannsóknarefni sem er lítið þekkt þarf að skilgreina 

viðfangsefnið og draga fram þær hliðar sem skipta máli. Næst þarf að ákvarða hvaða 

hluta rannsóknarefnisins er vert að vinna með í framhaldinu af því og er sú aðferð 

skilgreind sem könnunarrannsókn viðfangsefnisins. Lýsandi rannsóknir eru framkvæmdar 

þegar búið er að skilgreina viðfangsefnið og gera viðeigandi heimildarsamantekt. Í 

kjölfarið er þeim heimildum svo lýst á nákvæman hátt eins og skýrsluhöfundur leggur 

upp með að gera með því að túlka spurningakönnunina sem hann setti fyrir. Þegar bæði 

könnunar- og lýsandi rannsóknir liggja fyrir er fyrst hægt athuga hvort tilgátur um efnið 

standist eða ekki.6 

 

Við þessa skýrslu er aðallega megindleg rannsóknaraðferð notuð þar sem 

skýrsluhöfundur greinir niðurstöður með tölfræðilegum gögnum. Notast var við 

forprófaðan spurningalista sem unninn var af höfundi og við úrvinnslu gagna nýtti 

höfundur sér netkannanaforritið „Question Pro“ og töflureikninn Excel.  
 

1.4.1 Rannsóknarferlið  

Skýrsla þessi krefst mikillar undirbúningsvinnu sem og skilnings og því er nauðsynlegt 

að unnið sé vel og skipulega frá byrjun. Sú uppbygging sem almennt er talin skila 

                                                 
3 Hermann Óskarsson. (2000). Bls. 46 
4 Ghauri, P. N., Grönhaug, K. og Kristianslund, I. (1995). Bls. 83-84 
5 Hermann Óskarsson. (2000). Bls. 65 
6 Hermann Óskarsson. (2000). Bls. 65 
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Rannsóknar-
áætlun 
mótuð 

Upplýsinga-
öflun 

mestum árangri í gerð markaðsrannsókna felur í sér sex þrepa kerfi.7 Þessi 

rannsóknarþrep eru sýnd á eftirfarandi mynd. 

 

 

 

 
Mynd 1. Rannsóknarferli Kotlers og Keller 

 

1.4.1.1 Skilgreining á viðfangsefni 

Vinna við rannsóknina hófst með því að ákveða hvað ætti að rannsaka og hver 

rannsóknarspurningin yrði en markmið skýrslunnar er að svara rannsóknarspurningunum 

á greinagóðan hátt. Skýrsluhöfundur ákvað að rannsaka mikilvægi almannatengsla og í 

framhaldi af því lagði hann fram þær rannsóknarspurningar sem minnst var á í kafla 1.1 

og ber heitið „Val á viðfangsefni“.  

 

1.4.1.2 Rannsóknaráætlun mótuð 

Þegar rannsóknarefnið var ákveðið hófst vinna við gerð rannsóknaráætlunar en hún er 

mótuð með tilliti til rannsóknarefnisins og gerð í þeim tilgangi að leggja drög að og 

skipuleggja komandi verkefnavinnu.  

 

1.4.1.3 Upplýsingaöflun 

Í þessu þrepi rannsóknar þarf að hanna skilvirkustu leiðina til að safna saman þeim 

gögnum sem notast á við. Hægt er að notast við afleiddar heimildir, frumheimildir eða 

sambland þeirra beggja. Afleiddar heimildir eru þær heimildir sem þegar hafa verið 

gerðar í öðrum tilgangi og hægt er að styðjast við. Frumheimildir eru þær heimildir sem 

safnað er saman við sérstakan tilgang eða fyrir tiltekið verkefni eins og til dæmis við gerð 

rannsókna. Rannsakendur leitast oftast við að nota afleiddar heimildir til að byrja með og 

athuga hvort ekki sé hægt að styðjast við þær að hluta til eða jafnvel að öllu leyti svo ekki 

þurfi að fara út í kostnaðarsama og oft tímafreka frumheimildaöflun.8 

 

                                                 
7 Kotler, P. og Keller, K. L. (2006). Bls. 103 
8 Kotler, P. og Keller, K. L. (2006). Bls. 104 
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Við upplýsinga- og heimildaöflun var notast við bæði frumheimildir og afleiddar 

heimildir. Frumheimilda var aflað með markaðskönnun sem send var út með tölvupósti í 

gegnum netkannanaforritið Question Pro. Markaðskönnun þessi var gerð þar sem þörf var 

á nýjum upplýsingar sem gátu veitt nýja sýn á viðfangsefnið sem afleiddar heimildir tóku 

ekki sérstaklega til. Markaðskönnunin flokkast undir frumheimild þar sem 

skýrsluhöfundur framkvæmdi gerð hennar sjálf og sendi út.  

 

Afleiddar heimildir, heimildir sem aðrir rannsakendur hafa safnað og skráð, voru nýttar 

þegar vinna stóð yfir á fræðilegum köflum skýrslunnar og voru þær aðallega fengnar hjá 

Landsbókasafni Lúxembourg, á veraldarvefnum en einnig úr námsefni sem nýtt hefur 

verið í námi skýrsluhöfundar við Háskólann á Bifröst. Við vinnslu skýrslunnar lagði 

skýrsluhöfundur mikla áherslu á að virða þær hugmyndir og þau fræði sem voru að finna 

í afleiddu heimildunum og geta ávallt heimilda. Það stoðefni sem notað var við gerð 

könnunarinnar telst til afleiddra heimilda. Til stoðefnis má nefna fræðibækur, tengdar efni 

skýrslunnar, blaðagreinar og skýrslur sem juku skilning höfundar við gerð þessarar 

skýrslu. 

 

1.4.1.4 Upplýsingar metnar 

Skýrsluhöfundur mat þær upplýsingar sem aflað hafði verið og hóf frekari gagnaöflun á 

þeim upplýsingum sem ekki lágu fyrir. Markaðskönnuninni var fylgt eftir með þremur 

áminningum og fylgdist skýrsluhöfundur náið með þróun svörunar alveg frá fyrsta degi 

og lagði mat á þær upplýsingar sem markaðskönnuninni tókst að afla.  

  

1.4.1.5 Unnið úr heimildum 

Eftir að markaðsrannsókninni hafði verið lokað var gögnum safnað saman, þau flokkuð 

og greind og niðurstöður fengnar með því að krosskeyra valdar spurningar. Könnunin var 

gerð með aðstoð vefkönnunarforritsins Question Pro og greindi skýrsluhöfundur 

niðurstöður út frá línuritum og kökuritum sem fengust bæði úr því forriti en einnig með 

hjálp Excel töflureiknis. 
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2 Almannatengsl 
 

Skipulögð almannatengsl verða sífellt mikilvægari fyrir ímyndarsköpun fyrirtækja og 

mun algengara er að fyrirtæki starfræki sérstakar deildir sem vinna með beinum hætti að 

almannatengslum. Þetta aukna vægi almannatengsla í fyrirtækjum í dag er til komið þar 

sem skýr markmið um ímynd, nákvæmt val á leiðum í upplýsingamiðlun, samræming 

áhersluatriða og dagleg árvekni á „alþingi götunnar“ eru grundvallarskilyrði þess að 

árangur náist.9 Fyrirtæki, stofnanir og samtök leita í auknum mæli til 

almannatengslafyrirtækja og auk þess eru mörg þeirra komin með almannatengslafulltrúa 

innanhúss.10 

 

Almannatengsl eru aðeins einn hluti af markaðsmálum fyrirtækja og verður nánar farið í 

þessa þætti hér á eftir í kaflanum um markaðssamskipti. En hvað eru almannatengsl og 

hvernig eru þau frábrugðin öðrum þáttum markaðsmála? Þeim spurningum verður svarað 

hér á eftir.  

 

2.1 Hvað eru almannatengsl?  
Réttast er að hefja umfjöllunina um almannatengsl á skilgreiningu á hugtakinu. Hin 

hefðbundna skilgreining á almannatengslum er eftirfarandi:  

 

Almannatengsl eru sá hluti stjórnunar sem metur viðhorf almennings, kemur auga á 

stefnur og starfshætti fyrirtækja og framkvæmir hluti til að ná hylli almennings.11 

 

Þessi skilgreining hér að ofan sýnir að almannatengsl snúast um meira en að selja 

einhverja vöru eða þjónustu. Samkvæmt skilgreiningunni má skipta almannatengslum 

upp í nokkra þætti. Þessir þættir eru: 

1) Ákvörðun og mat á viðhorfi almennings 

2) Staðfesting á stefnu og starfsháttum fyrirtækisins í þágu almennings 

                                                 
9 Í mörg horn að líta. (1999). Bls. 125 
10 Jón Hákon Magnússon. (2006, janúar). Sótt 31. mars af http://kom.is/frettir/greinar/nr/1000797/ 
11 Simon, R. (1980). Bls. 8 
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3) Þróun og framkvæmd á boðmiðlunaráætlun til þess að öðlast skilning almennings 

og samþykki.12 

 

Almannatengsl eru stjórnunarþáttur sem ætti að nýta í víðum skilningi og nær til allra 

gerða fyrirtækja og þar með talið skipulagsheildir sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni.13 

Almannatengsl felast til dæmis í upplýsingagjöf, samskiptum við almenning, fjölmiðla, 

hluthafa, fjárfesta, starfsmenn og aðra hópa ásamt ýmis konar ráðgjöf og stefnumótun. 

Almannatengsl eru stunduð víða í samfélaginu, meðal annars hjá hinu opinbera, 

fyrirtækjum, hagsmunasamtökum, félögum og einnig hjá fyrirtækjum sem sérhæfa sig í 

almannatengslum.14 Orðið „almannatengsl“ er því notað til að tákna öll boðskipti 

fyrirtækis, stofnunar eða félagasamtaka.15  

 

2.2 Starf almannatengils 
Almannatengsl snúast að miklu leyti um að koma auga á þær upplýsingar sem gætu 

komið að góðum notum fyrir fyrirtækið og koma þeim til almennings með þeim leiðum 

sem færar eru. Það mætti því segja að almannatengsl séu til þess fallin að koma 

sjónarmiðum fyrirtækisins á framfæri í þeirri von um að almenningur skilji og styðji þau. 

Starf almannatengla er á faglegum grunni, þ.e. að skipuleggja og hanna útkomu sem 

styður lokamarkmið fyrirtækisins. Það má því segja að almannatenglar séu 

tjáningarstarfsmenn sem sérhæfa sig í samskiptum með það að leiðarljósi að upphefja 

fyrirtæki, benda á, búa til rök og beita hæfilegri herkænsku til að ná fram markmiðum 

fyrirtækisins. Það er því magn fréttatilkynninga eða blaðagreina sem telur frekar en 

uppbygging og innihald efnisins svo dæmi sé tekið.16 

 

2.3 Þróun almannatengsla á Íslandi 
Segja má að notkun almannatengsla hafi hafist í Bandaríkjunum þegar fyrrverandi forseti 

landsins, Andrew Jackson, réði blaðamann til að eiga samskipti við almenning fyrir sína 

hönd. Í kjölfarið fóru stórfyrirtæki fóru að ráða til sín almannatengslafulltrúa í stórum stíl 

                                                 
12 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 543 
13 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 543 
14 http://www.almannatengsl.is/?section=3 
15 http://kom.is/Almannatengsl/ 
16 L‘Etang, J. (2004). Bls. 3 
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í byrjun 20. aldar með því markmiði að verja sig fyrir stjórnvöldum og fjölmiðlum en 

einnig til að koma í skilaboðum áleiðis til almennings.17 

  

Saga almannatengsla hér á landi er töluvert styttri en saga þeirra vestanhafs. Fyrir 

nokkrum árum voru frumherjar í almannatengslum á Íslandi fáir og starfsheitið var ekki 

einu sinni til í íslensku máli. Almannatengsl hafa smám saman verið að vinna sér sess og 

nú hafa vel yfir hundrað manns almannatengsl að atvinnu á Íslandi sem ýmist kalla sig 

upplýsingafulltrúa, almannatengla eða ráðgjafa svo eitthvað sé nefnt.18 Elsta 

almannatengslafyrirtæki á Íslandi er KOM ehf. sem var stofnað árið 1986. Frá stofnun 

hefur fyrirtækið veitt hundruðum innlendra og erlendra fyrirtækja, stofnana og 

félagasamtaka alhliða þjónustu og ráðgjöf á sviði almannatengsla. Starf  þeirra snýst um 

að skapa viðskiptavinum gott orðspor og trausta ímynd með því tryggja að skilaboð þeirra 

nái til almennings eða skilgreindra hópa.19 

 

Árið 2001 var Almannatengslafélag Íslands stofnað í þeim tilgangi að mynda 

samstarfsvettvang fyrir þá sem stunda almannatengsl í landinu í því skyni að vinna að 

fræðslumálum varðandi almannatengsl og ýmsum hagsmunamálum stéttarinnar.20  

 

2.4 Ferli almannatengsla 
Sá raunverulegi ferill sem felst í því að innleiða almannatengsl og samþætta þau 

kynningarblöndu fyrirtækisins felur í sér bæði hefðbundin og markaðssinnuð verkefni. 

Þau verða skýrð nánar hér að neðan.21  

 

2.4.1 Ákvörðun og mat á viðhorfi almennings 

Almannatengsl viðkoma áliti almennings á fyrirtækjum óháð því hvað þeim finnst um 

vöru þess eða þjónustu. En af hverju skiptir álit almennings svona miklu máli fyrir 

fyrirtækið? Ein ástæðan er að álit almennings getur haft áhrif á sölu framleiðsluvara 

fyrirtækisins. Í öðru lagi vill enginn vera álitinn „slæmur“ borgari. Tilvist skipulagsheilda 

                                                 
17 Cutlip, S. M. og fleiri (2000). Bls. 3 
18 http://www.almannatengsl.is/?section=3 
19 http://kom.is/um-okkur/ 
20 http://www.almannatengsl.is/?section=3 
21 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 546 
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í samfélagi er staðreynd og reyndin er að starfsmenn þeirra bæði lifa og starfa í því 

samfélagi. Neikvætt viðhorf getur smitað starfsanda og haft í för með sér síður 

ákjósanlegt vinnuumhverfi. Vegna þessa hafa mörg fyrirtæki og fjölmiðlar rannsakað 

hegðun almennings. Ástæður fyrir þessum rannsóknum eru meðal annars: 

1) Það  veitir upplýsingar fyrir áætlanaferlið 

2) Það virkar sem eins konar viðvörunarkerfi fyrir fyrirtækið 

3) Það tryggir stuðning innbyrðis 

4) Það eykur áhrif boðmiðlunar22 

 

2.4.2 Að koma á fót boðmiðlunaráætlun 

Í sumum fyrirtækjum nær starf almannatengsla eingöngu til fréttatilkynninga og 

tilkynninga vegna nýrra vara.  Þó svo sé þurfa fyrirtæki að búa yfir einhverri áætlun. 

Enginn myndi þróa auglýsinga- eða kynningarherferð án þess að hafa áætlun og því ætti 

enginn að hefja tilraunir með almannatengsl á tilviljanakenndan hátt. Ennfremur þarf að 

flétta áætlunina inn í heildar markaðsstefnu fyrirtækisins. Áætlunin þarf að byggja á 

niðurstöðum rannsóknarinnar og taka mið af stefnu fyrirtækisins. Til að þróa 

boðmiðlunaráætlun er gjarnan stuðst við fjögurra þrepa kerfi. Það kerfi felur í sér: 

1) Skilgreina verkefnið 

2) Gera áætlun 

3) Grípa til aðgerða og samskipta 

4) Meta áætlunina23 

 

Til að meta áætlun almannatengsla eru tíu spurningar hafðar til hliðsjónar. Þær eru: 

 Endurspeglar áætlunin nákvæman skilning á aðstæðum fyrirtækisins? 

 Hefur áætlunin nýtt vel rannsóknir og bakgrunnsheimildir 

 Felur áætlunin í sér greiningu af nýlegum fréttaumfjöllunum ?   

 Gerir fólk innan almannatengsla sér grein fyrir styrkleikum og veikleikum 

vörunnar? 

 Útskýrir áætlunin sannfærandi eða mikilvægar niðurstöður frá rannsókninni? 

 Eru markmið áætlunarinnar nákvæm og mælanleg? 

                                                 
22 Belch og Belch. (2007). Bls. 547 
23 Belch og Belch. (2007). Bls. 547 
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 Gerir áætlunin skýra grein fyrir því hvernig starfsemi almannatengsla mun vera og 

hvernig hún mun gagnast fyrirtækinu? 

 Lýsir áætlunin hvernig árangurinn verður metinn? 

 Mun rannsóknin, markmiðin, starfsemin og matið vinna saman? 

 Hafa starfsdeildir almannatengsla og markaðssviðs samskipti á meðan áætlunin 

stendur yfir?24 

 

2.4.3 Þróun boðmiðlunaráætlunar  

Hlutverk almannatengsla er vítt og breitt og hafa leiðir almannatengsla því teygt sig langt 

út fyrir hina hefðbundnu kynningarstarfsemi. Víðari skilgreining á hagsmunahópum, 

breytt boðmiðlunarmarkmið, öðruvísi skilaboð og nýjar boðleiðir kalla á breyttar 

aðferðir.25  

 

Þar sem tilgangur almannatengsla er mismunandi eftir þátttakendum eru aðferðir 

almannatengsla ólíkar fyrir hvern þeirra. Því þarf fyrst að ákveða hvaða þátttakendur eða 

markhópar skipta fyrirtækið einhverju máli. Þátttakendur geta verið innri þátttakendur 

eða ytri þátttakendur. Hér eru nefndir nokkrir þátttakendur og ástæður gefnar fyrir 

mikilvægi þeirra í ferlinu.26  

 

2.4.3.1 Innri þátttakendur 

Innri þátttakendur geta verið starfsmenn fyrirtækisins, hluthafar og fjárfestar, íbúar næsta 

nágrennis, birgjar eða núverandi viðskiptavinir. Einhver kann að halda að íbúar 

nágrennisins og viðskiptavinir tilheyri hópi ytri þátttakenda en ástæða þess að þessi hópar 

skuli nefndir hér sem hluti af innri þátttakendum er sú að þeir tengjast nú þegar 

fyrirtækinu og samskipti þeirra og fyrirtækisins er eðlilegur hluti rekstrarins.27  

 

 

 

                                                 
24 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 547 
25 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 548 
26 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 548 
27 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 548 
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2.4.3.1.1 Starfsmenn fyrirtækisins 
Að viðhalda góðum starfsanda og sýna árangur starfsmanna eru oft aðalmarkmið 

almannatengslaáætlana. Fréttabréf, starfsmannatilkynningar, viðurkenningar, viðburðir, 

tölvupóstur og ársskýrslur eru meðal annars þær aðferðir eða boðskipti sem notaðar eru til 

þess að ná til starfsmanna fyrirtækis.28 

 

2.4.3.1.2 Hluthafar og fjárfestar 

Ársskýrslur með fjárhagslegum upplýsingum sem varða starfssemi fyrirtækisins eru 

ákveðin boðleið sem notuð er til að upplýsa þennan hóp þátttakenda um hvers vegna 

fyrirtækinu gangi vel eður ei. Þessar skýrslur innihalda einnig framtíðaráætlanir og veita 

upplýsingar sem falla ekki endilega undir töluleg gögn.29  

 

2.4.3.1.3 Þegnar samfélagsins 

Markmið almannatengsla er oft að ná til fólksins sem býr og vinnur í sama samfélagi og 

fyrirtækið á viðskipti í. Með þessu er átt við að leiðum almannatengsla er beitt með 

markvissum hætti til að sýna fram á að fyrirtækið sé góður samborgari og hafi hagsmuni 

samfélagsins í heild að leiðarljósi. Þessi viðleitni getur þýtt t.d. auglýsingar þar sem 

fyrirtæki upplýsa um þátttöku sína í að minnka mengun eða þess háttar.30  

 

2.4.3.1.4 Birgjar og viðskiptavinir 

Skipulagsheildir sækjast eftir að viðhalda viðskiptavild sinni meðal birgja en eins meðal 

viðskiptavina. Ef fyrirtækið er ekki félagslega meðvitað geta viðskiptavinir sem og 

birgjar fært viðskipti sín annað. Það er því mikilvægt fyrir skipulagsheildir að sýna 

reglulega að þeim sé annt um samfélagið og vilji leggja sitt af mörkum í þágu 

samfélagsins. Með þessum hætti geta fyrirtæki viðhaldið sterkri viðskiptatryggt sem getur 

leitt til sterkara viðskiptasamstarfs við bæði birgja og viðskiptavini.31   

 

                                                 
28 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 548 
29 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 548 
30 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 549 
31 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 549 
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2.4.3.2 Ytri þátttakendur 

Viðeigandi þátttakendur geta líka verið aðilar sem ekki tengjast skipulagsheildinni með 

beinum hætti. Þeir eru kallaðir ytri þátttakendur og má þar meðal annars nefna fjölmiðla, 

kennsluaðila, viðskiptahópar, ríkisstjórnir og fjármálasamfélagið í heild sinni.32  

 

2.4.3.2.1 Fjölmiðlar 

Fjölmiðlar eru einn mikilvægasti ytri þátttakandi í almannatengslaferlinu því þeir stjórna 

því hvernig upplýsingar eru settar fram hvort sem er í prentmiðlum eða sjónvarpi.  Vegna 

þessara valda sem fjölmiðlar hafa, vilja skipulagsheildir upplýsa þá um starfsemi sína, en 

það geta þeir gert með fréttatilkynningum en einnig geta skipulagsheildir tjáð sig með 

viðtölum, ráðstefnum eða sérstökum viðburðum.33 

 

2.4.3.2.2 Kennarar 

Mörg fyrirtæki útvega kennara sem búa yfir þekkingu á starfsemi þeirra. Kennarar eru 

valdamiklir, þeir stjórna flæði upplýsinga til ákveðinna aðila, t.d. til mín sem nemanda.34  

 

2.4.3.2.3 Borgaraleg og viðskiptaleg samtök 

Borgaraleg samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni geta líka verið markmið 

almannatengsla.  Fyrirtæki geta stofnað til viðskiptavildar með fjárframlögum eða 

styrkjum til þessara hópa eða samtaka, t.d. Kiwanis, sem síðan upplýsir aðra um góðvild 

fyrirtækisins á fundum sínum, með ræðum en einnig með tali meðlima á milli.35 

 

2.4.3.2.4 Ríkisstjórnir 

Með leiðum almannatengsla má oft reyna að hafa áhrif á ríkisstjórnir hvort sem er 

staðbundinn hátt eða á landsvísu. Árangursríkur lobbyismi36 getur þýtt skjóta velgengni 

fyrir nýja framleiðsluvöru á meðan þungar reglugerðir stjórnvalda geta hugsanlega 

skaðað fyrirtækið með margra milljóna króna kostnaði.37 

                                                 
32 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 549 
33 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 549  
34 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 549 -550 
35 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 550  
36 Orðskýring: Lobbýismi er hagsmunagæsla. Það er þegar hagsmunaaðilar reyna að koma sjónarmiðum og 
hagsmunum sínum á framfæri við stjórnvöld.  
37 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 550 
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2.4.3.2.5 Fjármálahópar 

Auk núverandi hluthafa fyrirtækja, eru hugsanlegir framtíðarhluthafar og fjárfestar einnig 

mjög mikilvægir fyrirtækjum og því markhópur almannatengsla. Þennan hóp þurfa 

fyrirtæki að upplýsa um nýja þróun þess og veita upplýsingar um fjárhagslega stöðu þess 

því það eru jú þessir aðilar sem mögulega eiga eftir að fjárfesta í fyrirtækinu. 

Fréttatilkynningar og fyrirtækjaskýrslur eru best til þess fallnar að upplýsa þennan hóp 

þátttakenda.38 

 

2.4.4 Framkvæmd boðmiðlunaráætlunar 

Um leið og rannsókninni hefur verið sinnt, kennsl borin á markhópa og 

almannatengslaáætlunin þróuð er henni komið til móttakendanna. Þær boðleiðir sem 

notaðar eru í þessum tilgangi eru fréttatilkynningar, blaðamannafundir, einkaviðtöl, 

viðtöl, þátttaka í samfélagsmálum og internetið. 

 

2.4.4.1 Fréttatilkynningar 

Fjölmiðlar eru afar mikilvægir í almannatengslum og til þess að fá aðgang að þeim og 

þeirra valdi þurfa upplýsingarnar að vera sannar, raunverulegar og áhugaverður fyrir 

fjölmiðilinn sem og fyrir áhorfendur. Fréttatilkynningar auka líkurnar á útbreiðslu 

fréttarinnar með því að gera hana áhugaverða, tryggja að hún nái til viðeigandi markhópa 

og  auðvelda hana í frásögn.39  

 

2.4.4.2 Blaðamannafundir 

Blaðamannafundir eru mjög áhrifarík aðferð við að koma skilaboðum eða upplýsingum á 

framfæri. Viðfangsefnið þarf að vera mjög áhugavert fyrir einhvern tiltekinn hóp aðila 

því líklegt þykir að málefnið fái mikla umfjöllun.40 Dæmi um slíka blaðamannafundi er 

t.d. birting skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis um efni bankahrunsins, sem átti sér stað 

þann 12. apríl síðastliðinn.   

 

                                                 
38 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 550 
39 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 551 
40 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 551 
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2.4.4.3 Einkaviðtal 

Þótt flestar leiðir almannatengsla einkennist af fjölbreytni í boðleiðum getur ákvörðun, 

um að bjóða einum miðli einkarétt á umfjöllun, aukið líkur á viðurkenningu fréttar ef að 

miðillinn nær til ákveðins fjölda af fólki.41  

 

2.4.4.4 Viðtöl 

Viðtöl einkennast oftast af fyrirfram ákveðnum spurningum spyrjenda sem viðmælanda 

eða talsmanni fyrirtækis er ætlað að svara. Dæmi um þessa aðferð er t.d. viðtal Barböru 

Walters hjá ABC fréttastofunni við  Monicu Lewinsky þegar upp komst um ástarsamband 

hennar við fyrrverandi forseta Bandaríkjanna Bill Clinton á meðan starfsþjálfun hennar í 

Hvíta Húsinu stóð yfir.42   

 

2.4.4.5 Þátttaka samfélags 

Vaxandi umræða er í þjóðfélaginu um hlutverk fyrirtækja í samfélaginu og samfélagslega 

ábyrgð þeirra. Því hafa mörg fyrirtæki áttað sig á mikilvægi þess að taka virkan þátt bæði 

fjárhagslega og/eða með öðrum hætti í samfélagsmálum. Þá hafa þau jafnframt áttað sig á 

að þessi þátttaka skilar sér aftur með margvísilegum hætti sem gæti hugsanlega haft áhrif 

á hagnað þessara fyrirtækja sem og styrkt jákvæða ímynd þeirra. Þessi samfélagsábyrgð 

felst þá í að stuðla að velferð, gæta hagsmuna samfélagsþegna, bæta aðstöðu og kjör 

starfsfólks síns, stuðla að jafnrétti, styrkja umhverfis- og menntamál, veita fjármagn til 

íþrótta, menningar og lista svo eitthvað sé nefnt. Þessi samfélagslega ábyrgð hefur verið 

felld inn sem ákveðin stefna eða stefnumörkum margra fyrirtækja og oft eru veittir 

fyrirfram ákveðnir styrkir árlega til hinna ýmsu málefna. Landsbankinn var eitt lifandi 

dæma þessarar stefnu og má án efa segja að Björgólfur Guðmundsson sé snillingur þegar 

kemur að almannatengslum. Hann gerði sér grein fyrir mikilvægi þessarar ábyrgðar og 

leit væntanlega svo á að það sé hagur viðskiptalífsins til lengri tíma að styðja góð 

málefni. Landsbankinn bauð upp á þjónustuna „Leggðu góðu málefni lið“ þar sem hægt 

var að gerast áskrifandi að mánaðarlegum stuðningi við 75 málefni af ýmsum toga eða 

styrkja þau með stakri millifærslu. Menningarsjóður Landsbankans styrkti svo sjálfur 

þessi 75 málefni með einni milljón króna fjárframlagi til hvers og eins eða samtals 75 

                                                 
41 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 551 
42 Belch, G. og Belch, M. (2007).  Bls. 551-552  
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milljónir króna. Annað dæmi er Jóhannes í Bónus sem endurtekið hefur styrkt hin ýmsu 

málefni og má þar einna helst nefna Barnaspítala Hringsins. Mörg fyrirtæki hafa styrkt 

ímynd sína með þátttöku sinni í samfélagsmálum og má þar t.d. nefna fjöldann allan af 

fyrirtækjum vestanhafs sem gáfu milljónir dollara í hjálparstarf eftir fellibylinn 

Katarina.43   

 

2.4.4.6 Internetið 

Fyrirtæki hafa notað internetið til þess að koma á tengslum við fjölmiðla, ríkistjórnir og 

fjárfesta en einnig til að eiga samfélagsleg samskipti,  meðhöndla hættuástand  og stjórna 

markaðssetningu. Internetið sker sig frá hinum hefðbundnu miðlum á nokkra vegu. 

1) Internetið gerir fyrirtækjum kleift að kynna upplýsingar fljótt og örugglega.  

2) Internetið býður upp á þann möguleika að vera með tengla sem veita fjölmiðlum 

aðgang að frekari heimildum og upplýsingum um eitthvað tiltekið mál.   

3) Internetið hefur þann eiginleika að veita stöðugar upplýsingar. Upplýsingar í sjónvarpi 

og  prentmiðlum takmarkast við tíma og pláss.44 

 

2.5 Kostir og gallar almannatengsla  
Almannatengsl hafa eins og aðrir þættir markaðsstarfs bæði kosti og galla. Þeir verða 

raktir hér á eftir.  

 

2.5.1 Kostir 

Kostir almannatengsla eru eftirfarandi. 

 

2.5.1.1 Trúverðugleiki 

Almenningur skynjar boðmiðlun almannatengsla á annan hátt en auglýsingar þar sem 

hann gerir sér ekki endilega grein fyrir því að fyrirtæki greiða með beinum eða óbeinum 

hætti fyrir boðskiptin. Þar af leiðandi má segja að almannatengsl öðlist meiri 

trúverðugleika en t.d. auglýsingar. Sú staðreynd að fjölmiðlar fái ekki beina greiðslu fyrir 

að veita almenningi einhverjar upplýsingar, getur leitt til þess að móttakandinn telji 

upplýsingar meira sannar og trúverðugar. Til stuðnings þessu má t.d. nefna að blaðagrein 

                                                 
43 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 552 
44 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 552-553 
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um kosti verkjalyfsins asperín yrði að öllu líkindum skynjuð mun trúverðugari en t.d. 

auglýsing fyrir asperín. Því má segja að boðmiðlun almannatengsla hafi meiri áhrif á 

almenning en auglýsingar þó umfjöllun í fjölmiðlum sé ekkert annað en auglýsing í sjálfu 

sér, einungis sögð með öðrum hætti.45 

 

2.5.1.2 Kostnaður 

Kostnaður af almannatengslum er mjög lágur í ljósi þess hvaða áhrif þau geta haft. Þó að 

fyrirtæki geti eytt miklum fjármunum í að efla almannatengsl sín er þessi aðferð 

boðskipta mjög ákjósanleg út frá kostnaðarlegu sjónarmiði fyrir lítil eða meðalstór 

fyrirtæki. Margar áætlanir almannatengsla krefjast einungis þess tíma og kostnaðar sem 

það tekur að setja hana saman og dreifa henni, en geta engu að síður náð fram 

markmiðum sínum.46  

 

2.5.1.3 Að komast hjá ringulreið 

Almannatengsl eru vanalega skynjuð sem fréttagrein en ekki sem viðfangsefni í 

ringulreið auglýsinga. Frétt sem fjallar um kynningu á nýrri vöru eða merkilega 

uppgötvun fyrirtækis yrði meðhöndluð sem fréttagrein og því líkleg til að ná athygli 

almennings. Með þeim hætti er hægt að forðast heim ruglingslegra auglýsinga.47  

 

2.5.1.4 Leiðandi kynslóð 

Upplýsingar um tækninýjungar, byltingu í heimi læknisvísinda og nýjar niðurstöður leiða 

strax af sér fyrirspurnir. Þessar fyrirspurnir geta gefið fyrirtækinu söluforskot.48 Dæmi 

þessu til stuðnings er til dæmis Nike skór Michael‘s Jordan, fyrrum körfuboltahetju í 

Bandaríkjunum. Nike framleiðendur fengu fjöldann allan af fyrirspurnum þegar hann sást 

fyrst í skónum sem gaf fyrirtækinu gríðarlegar sölutekjur og um leið aukið 

samkeppnisforskot. 

 

                                                 
45 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 553 
46 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 553 
47 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 554 
48 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 554 
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2.5.1.5 Hæfileiki til að ná til ákveðins hóps 

Þar sem að sumar vörur höfða aðeins til lítils hóps fólks er ekki ákjósanlegt að ráðast í 

dýrar auglýsinga- eða kynningarherferðir. Ef fyrirtækið hefur ekki fjárhagslega burði til 

að auglýsa vöru fyrir þennan takmarkaða fjölda neytenda eru almannatengsl besta 

hugsanlega leiðin að ná til þessa hóps á markvissan hátt. 

 

2.5.1.6 Bygging ímyndar  

Árangursríkt starf almannatengsla hjálpar til við að byggja upp sterka og jákvæða ímynd 

fyrirtækisins. Sterk ímynd getur tryggt stöðu fyrirtækisins síðar meir í áföllum eða á 

erfiðum tímum.49 Fyrirtækið verður þar af leiðandi betur í stakk búið til þess að takast á 

við umfjöllun í fjölmiðlun, hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð. 

 

2.5.2 Ókostir  

Helsti ókostur almannatengsla er sá að mögulega verði boðmiðlunarferlið ekki klárað. Þó 

svo að skilaboð, send með leiðum almannatengsla, geti brotið sér leið í gegnum ringulreið 

auglýsinga er ekki víst að almenningur nái að tengja við uppruna skilaboðanna, það er 

hvaðan þau koma. Almannatengsl geta einnig misst marks með lélegum stjórnunarháttum 

og skorti á samræmingu við markaðsdeildina. Ef deildir almannatengsla og markaðsmála 

starfa sjálfstætt myndast hætta á ósamræmi í boðskiptum og óþörfum aðgerðum. 

Lykillinn að árangursríkum almannatengslum er að koma upp góðu verkefni sem 

almenningur tekur eftir og stjórna því á markvissan hátt.  Það skal þó tekið fram að til 

þess að sjá árangur verkefnisins þarf að mæla árangur þess.50 

 

2.6 Ávinningur af notkun almannatengsla 
Ímynd er gjarnan sögð vera ein mikilvægasta eign hvers fyrirtækis. Ímynd fyrirtækis er 

eins konar heildarsumma allrar þekkingar, reynslu, tilfinninga og upplifunar sem fólk 

hefur í tengslum við fyrirtækið og sýnt hefur verið fram á að sterk tengsl eru á milli 

ímyndar annars vegar og markaðshlutdeildar, verðmæti hlutabréfa, lánshæfismats og 

                                                 
49 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 554 
50 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 554 
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ánægju viðskiptavina hins vegar.51 Sterk ímynd skapar góðvild og viðskiptatryggð. Það 

tekur áratugi að byggja upp sterka ímynd en það getur tekið örskamma stund að 

eyðileggja hana.. Ýmsum ráðum er hægt að beita til að byggja upp góða ímynd fyrirtækis, 

og má í þeim efnum nefna, ritun fréttabréfa, fréttatilkynninga, birtingu auglýsinga og 

samskipti við fjölmiðla svo eitthvað sé nefnt.52 

 

Traust ímynd verður til fyrir flókið samspil margra þátta í starfsemi fyrirtækisins þar sem 

boðskipti við ólíka hagsmunahópa gegna lykilhlutverki. Til að ná til þessara hópa er ekki 

nóg að auglýsa og hafa rannsóknir bent á að almennt hefur dregið úr áhrifamætti 

auglýsinga á Vesturlöndum hin síðari ár. Það er því einungis með markvissum og 

samræmdum boðskiptum á öllum sviðum sem fyrirtæki geta byggt upp trausta ímynd.53  

 

Allt markaðsstarf ætti að hafa það markmið að efla ímynd og vitund almennings á 

vörumerki fyrirtækisins sem ætti síðan að skila sér í aukinni sölu og þar af leiðandi meiri 

hagnaði fyrir fyrirtækið. Eins og áður sagði eru almannatengsl einungis einn hluti af 

markaðsstarfi fyrirtækja en þau eru sérstaklega úthugsuð til þess að styrkja ímynd 

skipulagsheilda og vinna að langtíma trausti núverandi og verðandi viðskiptavina þeirra.54 

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

áhrif á sálfræðilega þátt neytandans. Með þessu móti geta fyrirtæki komið sér inn í hug 

neytandans sem kýs þá frekar fyrirtækið sem á í hlut fram yfir samkeppnisaðilann og þar 

af leiðandi viðhalda fyrirtæki betur sterkri ímynd sinni.55  

 

Almannatengsl snúast um miðlun upplýsinga. Þau grípa inn í flest svið mannlegra 

samskipta, allt frá tveggja manna tali upp í fjölmennustu ráðstefnur, frá póstkorti til 

stærstu bæklingaútgáfu og frá einfaldri útvarpstilkynningu til viðamestu 

auglýsingarherferða. 56  

 
                                                 
51 María Hrund Marinósdóttir og Óli Jón Jónsson. (2004, febrúar). Sótt 31.mars af 
http://kom.is/frettir/greinar/nr/1000613/ 
52 http://www.kom.is/frettir/greinar/nr/1000017/ 
53 María Hrund Marinósdóttir og Óli Jón Jónsson. (2004, febrúar). Sótt 31.mars af 
http://kom.is/frettir/greinar/nr/1000613/ 
54 Wood. (2008) 
55 Bogi Þór Siguroddsson. (2005) 
56 Í mörg horn að líta. (1999). Bls. 125-127 
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Góð tengsl við almenning eru þó ekki eina markmiðið með almannatengslum. Það skiptir 

miklu máli að þessi tengsl komi sér vel fyrir alla skipulagsheildina og auki virði hennar. 

Eitt mikilvægasta verkefni almannatengslafulltrúa er að skapa gott umtal og koma af stað 

jákvæðum fréttum og umræðum um skipulagsheildina og þeirra vöru eða þjónustu. Þetta 

umtal getur leitt af sér styrkingu á ímynd fyrirtækja sem nýtist vel á viðkvæmum 

samkeppnismarkaði.57  

 

Almannatengsl eru ekki eingöngu notuð til að lokka viðskiptavini heldur einnig fjárfesta. 

Jákvæðar fréttir af fyrirtæki og sterk ímynd þess skapar gott umtal sem eykur áhuga bæði 

viðskiptavina og fjárfesta á fyrirtækinu.58 Því er ekki óalgengt að fyrirtæki kaupi sér 

þjónustu sérfræðinga til að halda utan um viðfangsefni almannatengsla en þeir hafa 

sérstaka leikni í að viðhalda jákvæðri ímynd, svara erfiðum spurningum fjölmiðla undir 

mikilli pressu og koma fyrirtækjum í gegnum erfið tímabil sem krefjast jafnvel 

áfallastjórnunar. Þeir hafa mikla reynslu og vita t.d. hvenær fyrirtæki á að játa á sig sök, 

hvað skal sagt og hvenær. 59 

 

2.6.1 Krísustjórnun  

Ekkert fyrirtæki er óhult fyrir krísum og harðri umfjöllun fréttamanna um þær. En hvað er 

krísustjórnun og hvernig er best hægt að bregðast við gagnvart fjölmiðlum. Illa er hægt að 

stjórna því hvort fyrirtæki verða fyrir óvæntum atburðum en hins vegar er hægt að stjórna 

því hvernig tekist er á við hann. Markmiðið með krísustjórnun er að hindra að óvæntur 

atburður leiði til krísuástands en fyrstu klukkutímarnir skipta sköpum. Í því 

upplýsingasamfélagi sem við búum við í dag er ekkert fyrirtæki eða samtök óhult fyrir 

áföllum og því varanlega tjóni sem þau geta valdið. Spurningin er ekki lengur hvort 

óvæntur atburður muni ríða yfir heldur hvenær, af hvaða tagi og með hvaða hætti. Ef 

stjórnendur bíða of lengi getur orðið of seint að bjarga ímynd fyrirtækisins. Óvæntur 

atburður, sem leiðir til krísu, er ástand sem skaðað getur ímynd og ásjónu fyrirtækja og 

þar með ógnað framtíð þeirra.  Markmiðið með krísustjórnun er að standa vörð um 

orðspor fyrirtækisins og koma sjónarmiðum þeirra á framfæri. Góð krísustjórnun er að 

                                                 
57 Bogi Þór Siguroddsson. (2005) 
58 Bates. (2006). Bls. 9 
59 Law. (1996) 
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draga úr þeim skaða sem orðstír fyrirtækisins getur orðið fyrir. Þá miða önnur markmið 

að því að halda eignatjóni í lágmarki og draga eins og kostur er úr röskun á viðskiptum. 

Óvæntur atburður getur verið jarðskjálfti, hrun tölvukerfis, hryðjuverk, matareitrun, 

skyndilegur dauði yfirmanns eða umhverfisslys svo eitthvað sé nefnt.60  

 

Árangursrík boðskipti í krísuástandi eru nauðsynlegur þáttur í góðri stjórnun þegar 

óvæntir atburðir koma upp. Fjölmiðlar eru varðhundar samfélagsins og dæma framferði 

fyrirtækja sem eru undir smásjá þegar krísuástand varir. Mikilvægt er að fyrirtæki upplýsi 

alla aðila málsins beint og með skjótum hætti. Fyrirtæki ættu því að kappkosta við að eiga 

sem besta samvinnu við fjölmiðla og aðstoða þá á allan hátt með því að vinna heimavinnu 

sína vel.61  

 

2.7 Mæling á árangri almannatengsla 
Líkt og með annað markaðsstarf, er mæling og mat á skilvirkni almannatengsla 

nauðsynlegt. Mat á skilvirkni almannatengsla hefur nokkra kosti í för með sér.  

 

1) Það segir stjórnendum hverju hefur verið áorkað í gegnum starfsemi 

almannatengsla 

2) Veitir stjórnendur aðferð til að mæla starfsemi og framkvæmd almannatengsla  

3) Gefur stjórnendum aðferð til að dæma gæði á starfsemi og framkvæmd 

almannatengsla.62  

 

En hvað á þá að mæla? Jú, í töflunni hér á eftir má sjá nokkur dæmi um mælikvarða til 

verksins.  

 

 

 

 

 

                                                 
60 Áslaug Pálsdóttir. (2006). Bls. 68-69 
61 Áslaug Pálsdóttir. (2006). Bls. 70 
62 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 554 
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Samtals fjöldi birtinga á ákveðnu tímabili 

Samtals fjöldi birtinga yfir markhópa 

Samtals fjöldi birtinga yfir sérstaka markhópa 

Prósentuhluti jákvæðra greina á ákveðnu tímabili 

Prósentuhluti neikvæðra greina á ákveðnu tímabili 

Hlutfall milli jákvæðra og neikvæðra greina 

Prósentuhluti jákvæðra/neikvæðra greina eftir viðfangsefni 

Prósentuhluti jákvæðra/neikvæðra greina eftir útgáfu eða fréttaritara 

Prósentuhluti jákvæðra/neikvæðra greina eftir markhóp 
Tafla 1: Mælikvarðar á árangur almannatengsla 

 

Eins og sjá má í töflu eitt er hægt að nota ýmis viðmið til að meta skilvirkni 

almannatengsla. Til eru nokkrar viðbótarleiðir til að ná hámarksárangri í matsferlinu en 

þær eru:  

1) Persónuleg eftirtekt og viðbrögð 

2) Bera saman markmið og niðurstöður 

3) Aðkoma starfsmanna almannatengsla, þ.e. samvinna starfsmanna er metin 

4) Stjórnun í samræmi við markmið, þ.e. stjórnendur setja sér markmið 

5) Skoðanir og mat almennings 

6) Endurskoðun, bæði innan og utan fyrirtækisins. Innri endurskoðun felst t.d. í mati 

yfirmanna á frammistöðu starfsmanna en ytri endurskoðun er framkvæmd af 

aðilum utan fyrirtækisins, t.d. ráðgjöfum.63 

 

Ennfremur er hægt að nota aðrar leiðir sem styðja betur við árangursmælingar á 

markaðslegum almannatengslum og má þar meðal annars nefna greiningu 

fjölmiðlaumfjöllunar og ímyndar- og viðhorfskannanir meðal almennings..64 

 

 

 

 

                                                 
63 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 555 
64 Weiner. M. (2005). Bls. 1-5 
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3 Markaðssamskipti 
 

Tilgangur fyrirtækja er að byggja upp sambönd við viðskiptavini sína. Með 

markaðssamskiptum reyna fyrirtæki að upplýsa, sannfæra og minna neytendur á, beint 

eða óbeint, um vöru eða vörumerki fyrirtækis. Tilgangur markaðssamskipta er að reyna 

koma á sambandi við viðskiptavininn og byggja þannig upp traust hans. 

Markaðssamskiptin snúast um að neytendum er sagt eða þeir látnir vita af hverju varan er 

notuð, hvers konar fólk notar vöruna, hvar og hvenær neytendur geta fræðst um hverjir 

búa til vöruna og hvað fyrirtækið og vörumerkið stendur fyrir. 

 

3.1 Samhæfð markaðssamskipti  
Ein helsta ástæða fyrir vaxandi mikilvægi samhæfðra markaðssamskipta síðustu áratugi 

er þátttaka þeirra í að þróa og viðhalda vörumerkjavitund og vörumerkjavirði.65 Að 

byggja upp virði vörumerkis er orðið forgangsatriðið fyrir allar stærðir og gerðir 

fyrirtækja á hvaða samkeppnismarkaði sem er.66  

 

Skilgreining á samhæfðum markaðssamskiptum er eftirfarandi: 

 

Samhæfð markaðssamskipti eru áætlunargerð sem leggur áherslu á virkni mismunandi 

boðmiðlunarleiða,67 metur og nýtir sér styrkleika þeirra og samhæfir þessar aðferðir til 

þess að koma áleiðis skýrum, markvissum og öflugum skilaboðum.68  

 

3.2 Kynningarblandan 
Þær grunnaðferðir sem notaðar eru til að ná fram markmiðum samhæfðra 

markaðssamskipta eru kallaðar kynningarblandan.69 Hér áður fyrr var einungis talað um 

fjórar þætti kynningarblöndunnar en eftir því sem tækninni fleytir fram hafa tvær nýjar 

leiðir bæst við en þær eru bein markaðssetning og internet- og 

margmiðlunarmarkaðssetning. Í dag er því talað um að kynningarblandan samanstandi af 

                                                 
65 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 15 
66 Keller, K. (2000). Bls. 3-10 
67 Með boðmiðlunarleiðum er t.d. átt við auglýsingar, beina markaðssetningu,  söluhvata og almannatengsl. 
68 Shultz. (1993). Bls. 17 
69 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 15 



24 
 

sex kynningarleiðum sem hver og ein spilar stórt hlutverk í samhæfðum 

markaðssamskiptum. Þær geta birst í hinum ýmsu hlutverkum og hver kynningarleið 

hefur sérstaka eiginleika; kosti og galla. Fyrir hendi verður að vera skilningur á þessum 

eiginleikum og kynningarleiðirnar valdar saman í samræmi við þarfir þeirra markhópa 

sem ná á til.70 Almannatengsl er eitt form markaðssamskipta og er því kafli þessi um 

markaðssamkipti viðeigandi í þessari skýrslu. 

 

Þessi mynd sýnir þessar sex kynningarleiðir.71  

 
 Kynningarblandan 

Auglýsingar Bein 
markaðssetning 

Internet-  og 
margmiðlunar 

markaðssetning 

Söluhvatar Persónleg 
sölumennska 

Almannatengsl  
PR 

Mynd 2:  Kynningarblandan   
 

Mikilvægt er að fá kynningarblönduna til að vinna saman. Markaðsfólk verður að kunna 

að nota auglýsingar, beina markaðssetningu, internet- og margmiðlunarmarkaðssetningu, 

söluhvata, almannatengsl og persónulega sölumennsku til að kynningarstarfið komi 

“réttum” upplýsingum til núverandi viðskiptavina og upplýsi aðra markhópa um gildi 

þess að kaupa vörur fyrirtækisins. 

 

 Ef þessir kynningarþættir ná að vinna vel saman er hægt að hafa áhrif á hvernig 

neytendur skynja vöruna og vörumerkið. Samvinna þeirra hefur sem sagt áhrif á virði 

vörunnar og skapa vitund á vörumerkin, koma jákvæðri ímynd inn í huga neytenda og 

laða þannig fram jákvæðar tilfinningar þeirra sem styrkir viðskiptatryggð vörunnar.72 

 

3.2.1 Auglýsingar 

Auglýsingar eru skilgreindar sem ópersónuleg skilaboð um tiltekna skipulagsheild, vöru, 

þjónustu eða hugmynd sem greiða þarf fyrir.73 Þar sem greitt er fyrir þessa gerð skilaboða 

                                                 
70 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 24 
71 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 17 
72 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 8-12 
73 Alexander, R. S. (1965). Bls. 9 
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felast auglýsingar í sölu á tíma eða plássi, þ.e. sekúndum eða sentimetrum. Með 

ópersónulegum skilaboðum er átt við að samskiptin eru ekki milli tveggja aðila, heldur 

gegnum þriðja aðila, oftast fjölmiðla, þ.e. sjónvarp, útvarp, tímarit eða dagblöð en einnig 

þekkjast í dag auglýsingar á auglýsingaskiltum, strætisvögnum, í kvikmyndahúsum eða á 

veraldarvefnum.  Auglýsingar eru notaðar til að kveikja áhuga neytenda og hafa þá 

eiginleika að ná til fjöldans og hægt er að endurtaka þær aftur og aftur. Þær henta því vel 

fyrirtækjum sem framleiða vöru eða þjónustu sem ætlaðar eru stórum hópi neytenda, t.d. 

símafyrirtækjum eða bílaumboðum, en símar og bílar eru hugsanlega vörur sem flestir 

þurfa á að halda. Auglýsingar eru þekktasta kynningarformið, sennilega vegna útbreiðslu 

og áhrifamáttar og eru oftast notaðar til að byggja upp langtíma ímynd eða til að auglýsa 

skynditilboð. Í langflestum tilvikum er markmið auglýsinga að auka sölu og hagnað 

fyrirtækja.74 

 

3.2.2 Bein markaðssetning 

Megináhersla aðferðarinnar er að náð er beinu sambandi við einstaka viðskiptavini sem 

jafnframt kallar á viðbrögð þeirra. Bein markaðssetning er því mun persónulegri 

kynningarleið en auglýsingar. Með beinni markaðssetningu er verið að kveikja á þörf, 

hvetja til kaupa og loka á sölu. Ein af aðferðum beinna markaðssetningar er markpóstur, 

og líklega sú vinsælasta, en dagblöð, sjónvarp, útvarp, sími, símbréf og tímarit eru aðrir 

miðlar sem enn fremur eru tiltækir til notkunar í beinni markaðssetningu.75 Netið hefur 

hins vegar opnað óendanleg tækifæri í beinni markaðssetningu og hægt að nálgast 

markhópa í gegnum gagnabanka en það er uppistaðan í CRM markaðssetningu (customer 

relationship management).76 Fyrirtæki geta notfært sér heimasíður sínar með ókeypis 

birtingum og mörg fyrirtæki bjóða nú neytendum sínum að skrá sig á þar til gerða 

póstlista en þeir aðilar hafa tækifæri til fá nýjar upplýsingar með tölvupósti ef um tilboð, 

útsölur eða þess háttar er að ræða. Gott dæmi um þessa póstlista eru netklúbbar flugfélaga 

en hver þekkir ekki sólarhringstilboð flugferða sem hafa það að markmiði að hvetja til 

kaupa og fá neytendur til að bregðast strax við. Stærsti kostur beinna markaðssetningar er 

að hægt er að mæla árangur hans.77  

                                                 
74 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 17-18 
75 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 18-20 
76 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 8 
77 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 18-20 
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3.2.3 Internet- og margmiðlunarmarkaðssetning 

Síðastliðna áratugi hafa orðið byltingarkenndar breytingar í starfi markaðsmála. Þessar 

breytingar eru afleiðingar mikillar tækniþróunar sem hafa gert samskipti gegnum 

veraldarvefinn möguleg. Þessi aðferð einkennist af flæði upplýsinga fram og til baka þar 

sem notendur geta tekið virkan þátt og persónugert innihald upplýsinganna á rauntíma. 

Ólíkt hefðbundnum markaðsaðferðum s.s. auglýsingum, býður þessi nýji miðill 

neytendum að aðhafast með ýmsum hætti, og má þar meðal annars nefna; sækja sér 

upplýsingar, senda fyrirspurnir og versla svo eitthvað sé nefnt. Til viðbótar 

veraldarvefnum má nefna CD-ROM diska, margmiðlunarsjónvarp og þriðju kynslóðar 

farsíma (3G). 78  

 

3.2.4 Söluhvatar 

Söluhvatar eru til að vekja athygli og hvetja til kaupa á vöru eða þjónustu fyrirtækis. 

Fagmennska í kynningarmálum hefur aukist til muna síðastliðin ár og kynningarfólk 

leitar sífellt nýrra leiða til að vekja athygli á vörum sínum.  Söluhvetjandi aðgerðir 

beinast fyrst og fremst að þremur aðilum, viðskiptavinum, milliliðum og sölufólki. 

Viðskiptavinir:  Markmiðið er að fá viðskiptavininn til að nota meira af vörunni og þá 

sem notað hafa vörur samkeppnisaðilans til að prófa vörur fyrirtækisins. Dæmi um 

söluhvata fyrir neytendur eru sýnishorn eða prufur, gjafavörur, dagatöl, afsláttarmiðar, 

tilboðsverð, getraunarleikir og vildarpunktar svo eitthvað sé nefnt. 

Milliliðir: Nauðsynlegt er að þeir taki vörur fyrirtækisins til dreifingar á fleiri stöðum. 

Vörusýningar, ráðstefnur og kynningar eru settar upp til að styðja við milliliði og til að 

koma vörunni í víðari og meiri dreifingu. 

Sölufólk:  Markmiðið er að hvertja starfsfólk til að styðja vel við nýjar vörur og auka 

sölu. Hvatning til starfsmanna getur t.d verið innbyrðis keppni milli sölumanna, kosning 

um sölumann ársins, bónusgreiðslur og námskeið. 

Kostir söluhvata eru að ýta á ákvörðun um kaup á vöru.79 

 

                                                 
78 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 20 
79 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 22 
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3.2.5 Almannatengsl 

Almannatengsl sinna eins og áður sagði viðfangsefnum tengdum hluthöfum, 

starfsmönnum, löggjöfum, forsvarsmönnum bæjarfélaga og öllum öðrum sem geta haft 

áhrif á starfsemi eða afkomu fyrirtækisins á einn eða annan hátt. Almannatengsl eru 

meðal annars notuð til að kynna vörulínur, vörur, þjónustu, fólk, staði, hugmyndir, 

atburði, félög, fyrirtæki, stofnanir og jafnvel löngun. Fyrirtæki taka gjarnan þátt í alls 

kyns menningar- og góðgerðarstarfsemi og notfæra sér umræðu í fjölmiðlum til að 

viðhalda jákvæðri ímynd og til að selja vörur sínar. Ýmsar leiðir eru notaðar í 

almannatengslum:  

• Fréttatilkynningar 

• Viðtöl, ræður 

• Viðburðir 

• Fréttabréf og annað skrifað efni 

• Kynningarmyndir. 

• Þátttaka í góðgerðamálum. 

• Kostun og styrkveiting 

• Vefsíða 

 

Kostir almannatengsla eru að hægt er að notfæra sér þau á mjög árangursríkan hátt og má 

í því samhengi nefna að fréttatilkynningar eru yfirleitt ódýrari og árangursríkari kynning 

en aðrar boðmiðlunarleiðir kunna að bjóða upp á. Þá tekst almannatengslum oft að ná til 

aðila sem draga sannleiksgildi auglýsinga í efa og forðast persónulega sölumennsku. Eins 

eru almannatengsl árangursrík þegar fyrirtæki þurfa að bregðast við áföllum. 80  Dæmi um 

svokallaða krísustjórnun er t.d. þegar Samskip fékk afar slæma umfjöllun vegna 

fíkniefnainnflutnings starfsmanns. Í kjölfarið beitti fyrirtækið leiðum almannatengsla og 

lét að sér kveða í fíkniefnavörnum landsins. 

 

3.2.6 Persónuleg sölumennska 

Ólíkt auglýsingum eiga þessi samskipti sér stað milli tveggja aðila, hvort sem er í eigin 

persónu eða með aðstoða fjarskiptatækja, svo sem síma. Hún getur oft verið 

                                                 
80 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 23 
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árangursríkari en beinar auglýsingar eða kynningar þar sem seljandi getur metið viðbrögð 

viðskiptavina sinna og brugðist strax við þeim.  Með persónulegri sölumennsku getur 

seljandi klæðskerasniðið skilaboðin að þörfum eða aðstæðum viðskiptavinarins. Þessi 

kynningarleið er mjög skilvirk og helstu kostir hennar eru persónuleg nálægð við 

viðskiptavininn og þær skuldbindingar sem nálægðin vekur hjá neytandanum.  Hins vegar 

er persónuleg sölumennska dýr og hentar því ekki í öllu kynningarstarfi. Markmið 

aðferðarinnar er að aðstoða og sannfæra hugsanlega viðskiptavini í söluhugleiðingum.81 

 

3.3 Hið nýja hlutverk almannatengsla 
Hjá mörgum fyrirtækjum er starf almannatengsla að færast nær nýju hlutverki sem er 

töluvert nær starfi markaðssetningar en tilurð þessa nýja hlutverks má rekja til aukins 

fjölda markaðsfyrirtækja. Hlutverk almannatengsla er meira markaðssinnað en áður og í 

sínum víða skilningi er þeim meðal annars ætlað að kynna vörur og þjónustu fyrirtækja. 

Hið hefðbundna hlutverk almannatengsla er að viðhalda góðum tengslum 

skipulagsheildarinnar við almenning og er því ekki markaðssinnuð samskiptaleið. Aðeins 

viðskiptavinir eða hugsanlegir viðskiptavinir eru taldir skipta máli sem hluti af 

hagsmunaðilum. Deildir almannatengsla og markaðsmála eru því tvær aðskildar deildir. 

Á hinn veginn eru almanntengsl talin eingöngu markaðssinnuð samskiptaleið. Hér eru 

allir taldir skipta máli í markaðslegu samhengi og einnig þeir sem ekki eru viðskiptavinir 

eða hugsanlegir viðskiptavinir fyrirtækisins.82 Hjá fyrirtækjum sem aðhyllast þessa gerð 

almannatengsla heyrir starf þeirra undir markaðsdeildina.   

 

Almannatengsl 

Markaðssetning Veik Sterk 

Veik 1. dæmi: Lítil félagsþjónustu-   

fyrirtæki 

 2. dæmi: Sjúkrahús og 

háskólar 

Sterk 3. dæmi: Lítil framleiðslu- 

fyrirtæki 

 4. dæmi:  Stór og arðsöm 

fyrirtæki, t.d. fjármálafyrirtæki 
Tafla 2: Tengsl almannatengsla og markaðssetningar 

 

                                                 
81 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 23 
82 Cutlip. S. M. og fleiri. (2000).  
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Þessi tafla sýnir fjögur mismunandi tengsl sem markaðssetning og almannatengsl geta 

myndað í fyrirtækinu. Í glugga eitt er mjög lítil samvinna á milli þessara tveggja þátta og 

er hlutur beggja veikur. Fyrirtæki sem einkennast af veikum tengslum hafa vanalega lítið 

fjármagn og því báðum þáttum gefinn lítill tími og viðleitni. Dæmi um þess háttar 

fyrirtæki geta verið lítil félagsþjónustufyrirtæki. Í glugga tvö eru fyrirtæki að standa vel 

að almannatengslum en sinna markaðssetningu lítið sem ekkert. Sjúkrahús og háskólar 

geta verið gott dæmi um þessi tengsl.   Í glugga þrjú er átt við lítil framleiðslufyrirtæki 

þar sem að markaðssetning er ríkjandi en almannatengsl eru lítil. Í glugga fjögur eru 

fyrirtæki sem hafa bæði sterka markaðssetningu og sterk almannatengsl. Hið nýja 

hlutverk almannatengsla endurspeglast í þessum glugga með sterku starfi bæði innan 

markaðssetningar og almannatengsla. Í stað þess að deildirnar vinni sjálfstætt og án 

afskipta af hvor annarri starfa þær nú náið saman, samnýta krafta sína og auðlindir til 

þess að ná sem bestum árangri í ímyndarsköpun sem og vörumerkjavitund.83 

 

3.4 Að samlaga almannatengsl við kynningarferlið 
Með aukinni ábyrgð almannatengsla má velta fyrir sér hvernig staðið skuli að því að 

samlaga almannatengsl við kynningarferlið.  Til þess eru nokkrar leiðir. Í fyrsta lagi getur 

markaðssetning annars vegar og almannatengsl hins vegar haft ríkjandi hlutverk,  í öðru 

lagi geta bæði ferlin verið aðskilin en engu að síður haft jafnt vægi eða að þessar tvær 

deildir hafi sama hlutverk.84 Óháð því hvaða leið er valin verður hið upprunalega hlutverk 

almannatengsla að vera til staðar því eins og áður sagði er almannatengsl hluti af 

kynningarferlinu. Að meta viðhorf almennings og að skapa góða ímynd er ekki síður 

mikilvægt eins og að kynna vörur og þjónustu. Hvort sem fyrirtæki nýti sér markmið 

hefðbundinna almannatengsla eða styðji við hið nýja markaðssinnaða hlutverk þeirra þá 

eru almannatengsl engu að síður bundin boðmiðlunarmarkmiðum.85  

 

                                                 
83 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 543 
84 Kotler. P. og Mindak. W. (1978) . Bls. 13-20 
85 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 544 
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3.5 Markaðsleg almannatengsl (MPR) 
Með markaðslegum almannatengslum er hægt að styðja við markaðsleg markmið 

fyrirtækja.86 Með hjálp almannatengsla fela þessi markmið í sér að ná athygli 

viðskiptavina og auka skilning þeirra með upplýsingum og fræðslu, byggja upp traust, 

gefa neytendum ástæðu til þess að eiga viðskipti við fyrirtækið, fá viðurkenningu þeirra 

og fleira. Markaðsleg almannatengsl auka virði samhæfðra markaðssamskipta með 

ýmsum hætti eða með því að: 

 Byggja upp markaðsspennu áður en gripið er til auglýsinga. Tímanleg umfjöllun 

um t.d. nýja vöru gerir það að verkum að auglýsingar verða enn árangursríkari, 

almenningur heyrir af vörunni áður en hann sér hana auglýsta.  

 Bæta arðsemi fjárfestinga. Með því að minnka markaðskostnað og á sama tíma ná 

fram árangri af markaðsstarfi er hægt að bæta verulega arðsemi fjárfestinga.  

 Búa til auglýsingafrétt án þess að auglýsa vörur. Sjálf auglýsingin getur verið 

aðalatriði umfjöllunar. Til dæmis virðist vera jafn mikill áhugi á auglýsingum í 

útsendingu Super Bowl og er fyrir leiknum sjálfum. 

 Kynna vöru með litla sem enga auglýsingu. 

 Veita virðisaukandi viðskiptaþjónustu.  

 Byggja upp neytendatengsl við vörumerki, þ.e. vörumerkjatryggð. 

 Hafa áhrif á áhrifamikla aðila, þ.e. veita háværum röddum upplýsingar. 

 Kynna vörur með áhættuáróðri og að gefa neytendum ástæðu til viðskipta. Gott 

dæmi um þetta er fræðsluherferð Energizer‘s sem hvatti fólk til að skipta um 

rafhlöðu í reykskynjara sínum. Með þessu móti er verið að hræða neytendur  til að 

kaupa rafhlöður.87  

 

3.5.1 Kostir markaðslegra almannatengsla 

Markaðsleg almannatengsl búa yfir nokkrum kostum, þeir eru eftirfarandi.  

 Það er kostnaðarlega árangursrík leið til að ná til markaðarins 

 Það er mjög markviss leið til þess að stjórna almannatengslum 

 Það ávinnur sér trúverðugleika 

 Það styður auglýsingar með því að gera þær trúverðugri 

                                                 
86 Harris. T. L. (1993). Bls. 13-18 
87 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 545 
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 Það kemst frekar í gegnum flóð auglýsinga og nær til neytenda 

 Það hentar vel fyrir neytendur sem draga sannleiksgildi auglýsinga í efa88 

 

3.5.2 Ókostir markaðslegra almannatengsla 

Meðal ókosta má einna helst nefna 

 Fjölmiðlaumfjöllun er ekki stýrt af stjórnendum fyrirtækja 

 Fjölmiðlatímar og pláss er ekki tryggt89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 546 
89 Belch, G. og Belch, M. (2007). Bls. 546 
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4 Þjónusta 
 

Tækniþróun síðustu áratuga og þá einkum upplýsingatækni hefur gert það að verkum að 

auðveldara er að markaðssetja þjónustu ásamt því að veita hana í fjölbreyttara formi en 

áður tíðkaðist. Með tilkomu internetsins varð til ný leið til afhendingar þjónustu og raun í 

og veru má segja að allt sem aðgengilegt er á netinu, teljist til þjónustu, hvort sem um 

ræðir upplýsingar, viðskipti eða afþreyingu. Internetið gerir fyrirtækjum kleift að 

þjónusta viðskiptavini sína á auðveldari og hagkvæmari hátt og þróunin sem átt hefur sér 

stað í afhendingu þjónustu skýrist best með dæmum um netverslanir, heimabanka og 

heimasíðum flugfélaga þar sem viðskiptavinir geta pantað sér flugfar án afskipta 

starfsmanna og án þess að gera sér ferð á viðkomandi söluskrifstofu. 

  

Þar sem rannsókn þessi snýr að almannatengslum þjónustufyrirtækja fannst 

skýrsluhöfundi rétt að fjalla lítillega um þjónustu, skilgreiningu hennar, einkenni og 

þróun þjónustu sem er að finna í undirköflunum hér á eftir en einnig er þar að finna 

stuttan kafla sem útskýrir muninn á framleiðslufyrirtæki annars vegar og 

þjónustufyrirtæki hins vegar. 

 

4.1 Skilgreining á þjónustu 
Ef skilgreina á þjónustu á nákvæman hátt má segja að þjónusta sé allar þær aðgerðir þar 

sem útkoman er ekki áþreifanleg vara eða samsetning, er venjulega neytt á sama tíma og 

hún er framleidd, og frammistaðan veitir þeim sem nýtur þjónustunnar eitthvert virði sem 

í eðli sínu er óáþreifanlegt. 90 

 

4.2 Einkenni þjónustu 
Einkenni þjónustu eru fjórþætt. Þjónusta er óáþreifanleg, óstöðugleg, óaðskiljanleg og 

óvaranleg. 91 

 

 

                                                 
90 Þórhallur Guðlaugsson. (2002). Bls. 6 
91 Kotler. P og Keller. K. L. (2006) Bls. 405 
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4.2.1 Óáþreifanleiki 

Stærsti og áhrifamesti munurinn á vörum og þjónustu er eins og áður segir óáþreifanleiki 

þjónustunnar.  Þar sem þjónusta er ekki hlutur heldur fyrst og fremst frammistaða eða 

aðgerð, fæst hún ekki séð, smökkuð eða snert með sama hætti og þegar um áþreifanlega 

vöru er að ræða.  Helstu áhrifin sem þessi óáþreifanleiki hefur á markaðsfærslu þjónustu 

eru að ekki er hægt að setja hana á lager eða fá einkaleyfi á framkvæmd hennar og ekki er 

hægt að sýna þjónustu eða prófa hana fyrirfram. 92 

 

4.2.2 Óstöðugleiki 

Þar sem þjónusta er einhvers konar framkvæmdaferli er augljóst að tvær þjónustuvörur 

verða aldrei nákvæmlega eins. Í huga viðskiptavina er starfsmaðurinn þjónustan sjálf og 

starfsmenn getur verið breytilegir í frammistöðu sinni frá einum tímapunkti til annars. 93  

Óstöðugleiki þjónustu verður fyrst og fremst til vegna samskipta þess sem veitir 

þjónustuna, þ.e. starfsmannsins, og þess sem er veitt þjónusta, þ.e. viðskiptavinarins. 

Báðir aðilar geta haft áhrif á gæði þjónustunnar, starfsmaðurinn með mismunandi 

frammistöðu og viðskiptavinurinn með mismunandi upplifun á veittri þjónustu.  Hver og 

einn viðskiptavinur hefur ákveðnar kröfur til þjónustunnar og upplifir þjónustuna með 

sínum hætti og ólíkt öðrum viðskiptavinum. 94 Sem dæmi um þetta má nefna þjónustu 

tannlækna. Væntingar tveggja viðskiptavina til þjónustunnar geta verið ólíkar. 

Hugsanlega gerir annar viðskiptavinurinn kröfur um að tannlæknirinn sé mjúkhentur og 

láti sér líða vel. Hinn viðskiptavinurinn leggur aftur á móti miklu meiri áherslu á að hann 

sé snöggur og ódýr. Upplifun þessara tveggja viðskiptavina verður án efa ekki sú sama 

ásamt því að frammistaða og framkvæmd tannlæknisins er ekki sú sama í báðum 

tilfellum. Það er því viðskiptavinurinn sem dæmir um gæði og virði þjónustunnar og geta 

þar margir þættir haft áhrif á upplifun hans við kaupin. Hugsanlega er léleg tónlist spiluð 

á veitingastaðnum, klæðnaður pizzu sendilsins ósnyrtilegur, umhverfið við hótelið 

óaðlaðandi og svo framvegis en einn mikilvægasti þátturinn er án efa samskipti, 

framkoma, hegðan og viðmót þess sem selur vöruna.  

 

                                                 
92 Þórhallur Guðlaugsson. (2002). Bls. 8 
93 Þórhallur Guðlaugsson. (2002). Bls. 9 
94 Þórhallur Guðlaugsson. (2002). Bls. 9 
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Þjónusta er óstöðug hvað varðar tíma, skipulag og fólk og því eru þjónustugæði 

mikilvægur þáttur fyrir fyrirtæki.  Gæðin snúa að þáttum sem ekki er hægt að stjórna af 

þeim sem skipuleggur þjónustuna. Þjónustugæðin geta endurspeglast í hæfni 

viðskiptavinarins til að koma óskum og þörfum sínum á framfæri, hæfni og vilja 

starfsfólksins til að fullnægja þessum þörfum, áhrif annarra viðskiptavina ásamt 

eftirspurninni sem oft er sveiflukennd. Vegna þessa geta stjórnendur ekki alltaf vitað 

hvort þjónustan er framkvæmd samkvæmt því sem upphaflega var skipulagt og kynnt. 95 

 

4.2.3 Óaðskiljanleiki 

Á meðan flestar vörur eru fyrst framleiddar, síðan seldar og að lokum neytt, þá er 

þjónusta oftast seld fyrirfram en framleiðsla fer fram á sama tíma og hennar er neytt. 96 

Sem dæmi má taka farsíma sem framleiddur hefur verið í Finnlandi, hann síðar fluttur inn 

til landsins og seldur nokkrum mánuðum seinna viðskiptavini sem síðan notar símann.  

Þetta ferli er öðruvísi þegar um ræðir sölu þjónustu. Viðskiptavinur Icelandair greiðir 

farið til Kaupmannahafnar fyrirfram og framkvæmd ferðarinnar, þ.e. flugið og upplifun 

farþegans á henni gerist samtímis. Farþeginn er því viðstaddur þegar þjónustan er 

framkvæmd og upplifir því frammistöðu þess sem veitir þjónustuna um leið og hún er 

framkvæmd. Í þessu dæmi, þá er t.d. frammistaða flugfreyja og flugmanna metin, t.d. var 

lendingin of hörð, fékk farþeginn þægilegt viðmót flugfreyja og svo framvegis. Helstu 

áhrifin sem óaðskiljanleiki þjónustu hefur á markaðsfærslu hennar er að ekki er hægt að 

framleiða þjónustuna fyrirfram og þar af leiðandi ómögulegt að segja til um gæði 

þjónustunnar þar sem ánægja viðskiptavinarins er háð því sem gerist í rauntíma. Þá er 

viðskiptavinurinn oft þátttakandi í ferlinu og hefur áhrif á það sem og starfsmaðurinn. 

Einnig geta viðskiptavinir haft áhrif hverjir á aðra, hvort sem um ræðir jákvæð eða 

neikvæð áhrif. 97 Sem dæmi um þetta væri kona sem talar hátt og mikið á meðan sýningu 

kvikmyndar stendur yfir í kvikmyndahúsi.  Þessi tiltekna kona mun eflaust hafa neikvæð 

áhrif á aðra sýningagesti og upplifun þeirra á kvikmyndinni sem væri verið að sýna.  

 

 

                                                 
95 Þórhallur Guðlaugsson. (2002). Bls. 9-10 
96 Þórhallur Guðlaugsson. (2002). Bls. 10 
97 Þórhallur Guðlaugsson. (2002). Bls. 11 
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4.2.4 Óvaranleiki 

Með óvaranleika er átt við að þjónustu er ekki hægt að geyma, spara, endurselja eða 

skila.98 Hótelherbergi sem ekki er nýtt í kvöld verður ekki geymt þangað til á morgun og 

nýtt sem aukaherbergi. Þetta þýðir að framboð þjónustu, sem ekki er eftirspurn eftir, 

verður ekki notuð síðar þegar eftirspurnin verður  meiri. Helstu áhrifin sem óvaranleiki 

þjónustu hefur á markaðsfærslu hennar er að erfitt er að stilla saman framboði og 

eftirspurn og ekki er hægt að skila þjónustu eða endurselja hana.99 

 

4.3 Þróun þjónustu á Íslandi 
Síðastliðna áratugi hefur vægi þjónustu sem atvinnuvegs vaxið hratt um allan heim og er 

Ísland þar engin undantekning á. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands má sjá að 

þjónustugreinar verða sífellt stærri hluti atvinnulífsins og síauknar kröfur til 

þjónustugæða í vestrænum heimi benda til þess að sú þróun haldi áfram á næstu árum og 

áratugum.   

 

Í töflu 3 má sjá hlutfallslega skiptingu starfandi fólks eftir þjónustugreinum árið 2008 og 

það sem athyglisvert þykir er að samtals eru 73% starfandi fólks við vinnu í 

þjónustugreinum. Hlutfall kvenna er þó nokkru hærra en hjá körlum eða 88,8% á móti 

59,7% karla. Þessi munur útskýrist á meirihluta kvenna í störfum í heilbrigðis- og 

félagsþjónustu þar sem starfa 4,3% karla en 28,2% starfandi kvenna vinna störf í því fagi.  

Einnig sýnir taflan töluverðan mun í flokki fræðslustarfsemi en þar eru 4,9% starfandi 

karla í vinnu en 12% kvenna starfa við fræðslustarfsemi. 100   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Þórhallur Guðlaugsson. (2002). Bls. 11. 
99 Þórhallur Guðlaugsson. (2002). Bls. 11-12. 
100 Ísland í tölum 2009-2010. (2010). Bls. 8 
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Hlutfallsleg skipting árið 2008 Alls Karlar Konur 

Verslun og viðgerðaþjónusta 12,9% 13,6% 12,2% 

Hótel- og veitingarekstur 3,6% 2,9% 4,3% 

Samgöngur og flutningar 6,4% 8,0% 4,5% 

Fjármálaþjónusta 5,1% 3,9% 6,4% 

Fasteigna- og viðskiptaþjónusta 9,1% 10,9% 7,1% 

Opinber stjórnsýsla 5,4% 4,9% 6,0% 

Fræðslustarfsemi 8,2% 4,9% 12,0% 

Heilbrigðis- og félagsþjónusta 15,2% 4,3% 28,2% 

Önnur þjónusta 7,1% 6,4% 8,0% 

Þjónustugreinar samtals 73,0% 59,7% 88,8% 

Tafla 3: Hlutfallsleg skipting starfandi fólks eftir þjónustugreinum árið 2008 

 

Ártal 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072 20082

Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta 11,8 12,0 11,5 10,0 10,5 10,2 10,7 11,2 10,1 10,7 9,7 

Hótel og veitingahúsarekstur 1,6 1,8 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,7 1,6 

Samgöngur og flutningar 8,9 8,5 8,7 8,5 8,5 7,6 7,4 6,1 6,3 7,1 7,7 

Fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir, 

vátryggingar, fasteignaviðskipti o. fl. 
15,9 17,8 18,9 19,5 20,2 22,9 23,9 25,5 25,5 26,4 26,4 

Önnur þjónusta 23,3 24,0 23,9 23,8 25,1 26,2 25,3 25,0 23,9 22,4 22,3 

61,4 64,0 64,8 63,5 66,1 68,7 68,9 69,3 67,3 68,3 67,6 Samtals hlutur þjónustugreina af 

landsframleiðslu            

            
2 Bráðabirgðatölur.             

Tafla 4: Prósentuhluti þjónustugreina af landsframleiðslu Íslands frá árunum 1998 til 2008. 

 

Tafla 4 sýnir prósentuhluta þjónustugreina af heildar landsframleiðslu landsins á árunum 

1998 til 2008.   

          

Hér skal athygli vakin á því að mesta prósentuaukningin á þessu tímabili á sér stað í 

flokknum „Fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir, vátryggingar, fasteignaviðskipti o.fl.“  Þessi  

þjónustuflokkur hefur hækkað hlut sinn af landsframleiðslu úr tæpum 16% í rúm 26,4% á 
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10 ára tímabili á meðan aðrir þjónustuflokkar hafa haldist óbreyttir eða jafnvel lækkað 

sem hlutur af landsframleiðslu. 101 

 

 Fyrirtæki sem tilheyra þessum flokki hafa aukist mikið að undanförnu og þá sérstaklega 

fyrirtæki sem sérhæfa sig í fjármála-, fjármögnunar- og ráðgjafaþjónustu.  

 

Síðustu 10 ár hafa einkennst af uppgangi fjármálafyrirtækja og samkeppni bankanna fór 

að aukast eftir einkavæðingu þeirra og náði hæstu hæðum um 2005 þegar almenningur 

sótti í aukna þjónustu þeirra, hvort sem var endurfjármögnun, 100% húsnæðislán, 

neyslulán, bílalán, svo eitthvað sé nefnt. Tafla 4 sýnir sömuleiðis fram á þessa staðreynd 

þar sem samtals hlutur þjónustugreina af landsframleiðslu er hæstur árið  2005 eða um 

69,3% Það er því ekki að furða að afkoma þessara fyrirtækja var góð sem hækkaði hlut 

þeirra af landsframleiðslu þjóðarinnar eins og taflan hér á undan sýnir bersýnilega fram á. 

Aftur á móti eru það þessi sömu fyrirtæki, sem byggð voru á sandi, sem orðið hafa hvað 

verst úti þegar uppgangstímabilinu lauk og  kreppan skall á með miklum þunga og litlu 

efnahagskerfi blæddi út. Það þarf vart að taka það fram hversu mikil áhrif hrun bankanna 

og annarra fjármálafyrirtækja hefur haft á landsframleiðslu þjóðarinnar miðað við þær 

tölur sem sýndar eru í töflu 4.   

 

Árið 2008 hafði heildarhlutur allra þjónustugreina lækkað lítillega frá árinu áður eða var 

tæp 67,6% af landsframleiðslu. Það skal þó tekið fram að tölur frá síðustu tveimur árum 

voru bráðabirgðatölur en ættu engu að síður að gefa nokkuð skýra mynd af þróuninni eins 

og hún var. Skýrsluhöfundur reyndi eftir fremsta megni að finna nýrri tölur þar sem þær 

kynnu að vera nokkuð athyglisverðar og hugsanlega endurspegla krepputímann sem 

þjóðin berst við, en án árangurs. 

 

Skýrsluhöfundur rak þó augun í frétt á vefsíðu Morgunblaðsins, www.mbl.is sem greinir 

frá að um 65% af 40 stærstu fyrirtækjum ársins 2007, samkvæmt lista Frjálsrar verslunar, 

eru annað hvort gjaldþrota, hafi verið yfirtekin af bönkum að öllu leyti eða að hluta, eða 

hafa gengið í gegnum endurfjármögnun sem m.a. hefur falið í sér skuldalækkun. 

                                                 
101 Ísland í tölum 2009-2010. (2010). Bls. 21 
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Ennfremur segir að 10 af þessum 40 stærstu fyrirtækjum séu gjaldþrota og voru þau öll 

fjármálafyrirtæki eða stór eignarhaldsfélög. 102  

 

Einnig má vitna í frétt Hagstofu Íslands þar sem segir að landsframleiðsla hafi dregist 

saman að raungildi um 6,5% á árinu 2009. Þessi samdráttur varð eftir samfelldan hagvöxt 

frá og með árinu 1993 og þetta ku vera mesti samdráttur sem mælst hefur frá því að gerð 

þjóðhagsreikninga hófst árið 1945.103 

 

Þessar fréttir út af fyrir sig geta gefið okkur nokkuð góða vísbendingu um hvernig hlutur 

þjónustugreina af landsframleiðslu hefur þróast frá árinu 2008 og skýrsluhöfund grunar 

sterklega að heildarhluturinn hafi lækkað enn á ný, en þó vonandi aðeins til skamms tíma.  

 

4.4 Framleiðslufyrirtæki og þjónustufyrirtæki 
Þjónusta skipar stórt hlutverk í rekstri fyrirtækja og á það jafnt við um fyrirtæki sem kalla 

má hefðbundin þjónustufyrirtæki og fyrirtæki sem framleiða og selja áþreifanlegar vörur. 

Þó svo þjónusta sé skilgreind óáþreifanleg er hún sjaldnast algjörlega óáþreifanleg og fáar 

vörur eru algjörlega óáþreifanlegar eða algjörlega áþreifanlegar.104  Mörg fyrirtæki 

skilgreina sig sem þjónustufyrirtæki þó svo að hluti starfseminnar tengist framleiðslu á 

einn eða annan hátt. Þetta er tilkomið þar sem framleiðslu er ekki hægt að selja nema til 

þjónustu komi og á það við þegar vara er afhent. En hvar liggja þá mörkin milli 

framleiðslufyrirtækja og þjónustufyrirtækja? Fyrirtæki sem einungis framleiða og selja 

áþreifanlega vöru hafa gjarnan verið nefnd framleiðslufyrirtæki en þau sem bjóða 

óáþreifanlega vöru eru nefnd þjónustufyrirtæki. Mörg fyrirtæki bjóða þó einhvers konar 

blöndu af þessum þáttum og þjónusta er yfirleitt mikilvægur hluti vöruframboðs 

framleiðslufyrirtækja.  

 

Hægt er að skipta þjónustu í annars vegar þjónustu til sölu og hins vegar stoðþjónustu. 

Munurinn er sá að stoðþjónusta er vanalega ókeypis, t.d. pantana- eða kvörtunarþjónusta, 

                                                 
102 http://mbl.is/mm/vidskipti/frettir/2010/03/19/65_prosent_staerstu_fyrirtaekja_gjaldthrota_eda_yfi/ 
Sótt þann 22. Mars 2010 
103 http://hagstofa.is/Pages/95?NewsID=4496  
Sótt þann 22. Mars 2010 
104 Þórhallur Guðlaugsson. (2002). Bls. 6 
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og er ætlunin að hún styðji við kjarnavörur fyrirtækisins. Þjónusta til sölu er hins vegar 

kjarnavara þjónustufyrirtækisins.105 Með öðrum orðum er hægt að flokka fyrirtæki sem  

þjónustufyrirtæki ef kjarnastarfsemi þeirra byggist á þeirri þjónustu sem þeir veita og 

selja viðskiptavinum sínum.  

 

 
Mynd 3: Áþreifanleiki vöru og þjónustu106 

 

Á mynd 3 má sjá mismunandi svið áþreifanleika nokkurra vara og þjónustu. Eftir því sem 

hægt er að staðsetja viðfangsefnið meira til hægri á sviði áþreifanleika, því betur eiga 

sérkenni þjónustu við.  Til dæmis er vara eins og salt mjög áþreifanleg á meðan kennsla 

eða önnur fræðslustarfsemi er mjög óáþreifanleg. 107  

 

Bílaframleiðendur bjóða hins vegar upp á margs konar þjónustu svo sem ábyrgð, eftirlit 

og viðgerðir á bílum en þar sem kjarnavara fyrirtækisins eru framleiðsluvörur, þ.e. bílar í 

þessu tilviki, eru þær áþreifanlegri en þjónusta og bílar því staðsettir vinstra megin á sviði 

                                                 
105 Zeithaml, V. A. og Bitner, M. J. (2000). Bls. 4 
106 Margrét Reynisdóttir. (2006). Bls. 5  
107 Þórhallur Guðlaugsson.(2002). Bls. 6 

Óáþreifanlegi 
þjónustuhluti 

Áþreifanlegi  
framleiðsluhluti 

Svið áþreifanleika
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áþreifanleika í  framleiðsluhlutanum. Rekstur skyndibitastaða er skilgreindur sem 

þjónusta en þar eru vissulega áþreifanlegir þættir eins og matur og umbúðir.  

 

4.5 Þjónustugæði 
Þegar viðskiptavinir bera saman þá þjónustu sem þeir búast við að fá og þá þjónustu sem 

þeir fá, meta þeir þjónustugæðin. Hægt er að skilgreina þjónustugæði sem mismuninn á 

væntingum viðskiptavina um þjónustu og mati þeirra á veittri þjónustu, þ.e. frammistöðu 

fyrirtækisins. Þjónusta byggir á frammistöðu starfsmanna og ræðst því af starfsmönnum 

og þjónustuvilja þeirra hvernig þjónustan er veitt en frammistaða starfsmanns getur haft 

afgerandi áhrif á það hvernig einstakir viðskiptavinir meta gæði vörunnar sem þeir fá. 

Gæði þjónustu er í flestum tilvikum lykillinn að samkeppnisforskoti en með því að leggja 

áherslu á hvernig staðið er að afhendingu þjónustu er hægt að öðlast samkeppnisforskot. 

Forsendur góðrar þjónustu eru kurteisi, sveigjanleiki, hæfni, hraði, öryggi, stöðugleiki og 

vilji til að veita viðskiptavininum sem besta þjónustu.  

 

Áreiðanleiki, viðbragðsflýtir, ásýnd, traust og viðmót eru þeir fimm meginþættir þjónustu 

sem viðskiptavinurinn metur fyrst en síðan metur hann verð og gæði vöru. Þeir þættir sem 

einnig hafa áhrif á væntingar viðskiptavina til þjónustu eru orðspor, persónulegar þarfir, 

fyrri reynsla og ytri boðskipti, svo sem auglýsingar og kynningarefni, þar með talin 

almannatengsl. Almannatengsl geta því haft áhrif á væntingar viðskiptavina og þar með á 

þjónustugæði fyrirtækisins sem eykur samkeppnisforskot þeirra.108  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
108 Margrét Reynisdóttir. (2006). Bls. 6 
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5 Rannsóknin 
 

5.1 Val á spurningum 
Hafa ber í huga að skilgreina könnun hvorki of breitt né of þröngt.109 Spurningarnar verða 

að vera nokkuð hnitmiðaðar að því sem skýrsluhöfundar vilja komast að. Þegar velja á 

þær spurningar sem markaðskönnun þarf að innihalda er mikilvægt að vanda valið þar 

sem góðar spurningar hámarka sambandið milli svörunar og þess sem rannsakað er.110 

Það sem skiptir máli um áreiðanleika kannana er að könnunin sé ekki leiðandi, það er að 

segja að spurningarnar séu settar upp á þann hátt að svarandi sé ekki leiddur áfram að 

einhverju ákveðnu svari. Orðalag þarf að vera vandað svo að svarandi skilji spurningarnar 

á sama hátt og spyrjandi.111 Nauðsynlegt er að spurningalistinn sé vandaður til að forðast 

misskilning hjá þátttakendum og að allir fái sömu spurningar.112  

 

Skipta má spurningunum í þrjá megin flokka: lokaðar spurningar,113 opnar spurningar114 

og hálflokaðar spurningar.115 Miklu máli skiptir að rétt tegund spurninga sé valin og það 

þarf að átta sig á styrk og veikleika hverrar tegundar.116 Hafa verður í huga að opnar 

spurningar reyna yfirleitt meira á svarendur en lokaðar spurningar, sérstaklega þegar 

skrifa á svarið.117 

 

Ekki er hægt að ætlast til þess að hver og einn hafi svar við spurningunni á reiðum 

höndum. Þá er nauðsynlegt að bjóða upp á hlutlausan valmöguleika þar sem svarandinn 

þarf ekki að taka afstöðu.118   

 

                                                 
109 Kotler, P. og Keller, K. L. (2006). Bls. 10. 
110 Fowler, Jr. og Floyd J. (2002). Bls. 76 
111 Dr. Þorlákur Karlsson. (2001). Bls. 6 
112 Fowler, Jr. og Floyd J. (2002). Bls. 76 
113 Í lokuðum spurningum eru allir valkostir spurningarinnar settir fram. 
114 Í opnum spurningum er enginn svarkostur settur fram heldur verður svarandi að svara sjálfur með eigin 
orðum. 
115 Hálflokaðar spurningar eru notaðar þegar svarkostirnir eru margir eða ekki allir þekktir. Þá er oft 
notaður svarmöguleikinn „annað” þar sem svarandinn skrifar inn svarið. 
116 Dr. Þorlákur Karlsson. (2001). Bls. 9 
117 Dr. Þorlákur Karlsson. (2001). Bls. 16 
118 Fowler, Jr. og Floyd J. (2002). Bls. 85 
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Þegar skýrsluhöfundur valdi spurningarnar hafði hann fyrrnefnd atriði í huga og setti þær 

spurningar fram sem þóttu líklegar til að endurspegla markmið rannsóknarinnar. 

Skýrsluhöfundur var ekki búinn að mynda sér fyrirfram ákveðna skoðun á niðurstöðum 

skýrslunnar og voru spurningarnar hafðar eins hlutlausar og kostur var. Ákveðið var að 

hafa flestar spurningar lokaðar af þeirri ástæðu að um netkönnun var að ræða og til að fá 

hærra svarhlutfall varð könnunin að vera stutt og aðgengileg fyrir úrtakið. Einnig þótti 

skýrsluhöfundi mikilvægt að hafa hálflokaðar spurningar, í von um að fá nákvæmari 

upplýsingar þar sem um ótæmandi lista valmöguleika var að ræða í nokkrum spurningum. 

Í spurningakönnuninni er þó að finna opnar spurningar en var það gert til að auka 

fjölbreytni svarmöguleika sem og að fá svarendur til að nota sín eigin orð í svari sínu.    

 

5.2 Þýði og úrtak 
Þýði rannsóknarinnar voru öll íslensk þjónustufyrirtæki en úrtak rannsóknarinnar var 348 

íslensk þjónustufyrirtæki. Úrtakið var fundið með hjálp Credit Info sem sendu 

skýrsluhöfundi tvo lista, einn með 500 stærstu fyrirtækjum hvað veltu varðar, annars 

vegar, og annan lista með 500 stærstu fyrirtækjum hvað starfsmannafjölda varðar, hins 

vegar. Þar sem rannsóknin snýr að þjónustufyrirtækjum þurfti höfundur að fjarlægja þau 

fyrirtæki sem ekki flokkast sem hefðbundin þjónustufyrirtæki samanber skilgreiningu á 

þjónustufyrirtækjum hér að framan. Það er að segja að framleiðslufyrirtæki, 

heildverslanir og smásölur, byggingafyrirtæki og útgerðafyrirtæki voru fjarlægð af 

listanum eftir þess til gerðum ISAT stöðlum sem fengnir voru hjá Credit Info sömuleiðis. 

Því næst voru fjarlægð þau fyrirtæki sem voru að finna á báðum listum til að koma í veg 

fyrir að rannsóknin yrði send tvívegis á sama fyrirtækið. Eftir stóðu 348 þjónustufyrirtæki 

og var spurningakönnunin send á framkvæmdastjóra þessara fyrirtækja þann 12. mars 

síðastliðinn.  

 

5.3 Framkvæmd rannsóknar og svörun 
Rannsóknin var framkvæmd á þá leið að hún var sett á töluvtækt form á netsíðunni 

www.questionpro.com þann 12. mars 2010. Spurningalistinn var síðan sendur af 

netsíðunni með tölvupósti á úrtak rannsóknar sem samanstóð af 348 þjónustufyrirtækjum 

eins og áður sagði. Skýrsluhöfundur lokaði fyrir svörun þann 18. apríl eftir þrjár 

áminningar til þeirra sem ekki höfðu svarað. Langflest svör bárust fyrstu dagana en 
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einnig tók skýrsluhöfundur eftir jákvæðum viðbrögðum eftir að áminningar höfðu verið 

sendar út. Oftar en ekki þegar rannsóknir af þessu tagi eru sendar út er svörun sein og 

ónæg. Skýrsluhöfundur gerði sér grein fyrir þeirri staðreynd þegar undirbúningu stóð yfir 

og bjó sig því undir dræm viðbrögð en vonaði jafnframt hið besta.  

 

Svörun var um 34,5% sem má teljast viðunandi fyrir þessa gerð markaðsrannsókna. Af 

þeim 348 fyrirtækjum sem fengu könnunina senda voru 120 fyrirtæki sem svöruðu. Þá 

grunar skýrsluhöfund að mörg þessara fyrirtækja séu í greiðslustöðvun eða jafnvel 

gjaldþrota og því ekki í stakk búin til að svara þessari könnun. Einnig virtust margir 

móttakendur vera í fríi miðað við þann fjölda sjálfvirkra tölvupósta sem rannsakandi fékk 

þar sem tilkynnt var um fjarveru starfsmanns en þess má geta að rannsóknartímabilið náði 

yfir páskana.  

 

 
Mynd 4: Samantekt á framkvæmd og svörun rannsóknar 

 

 

 

 

 

 
 

Framkvæmd og svörun 
 
Tímabil rannsóknar   12. mars til 18. apríl 2010.  
Aðferð rannsóknar   Spurningalisti með tölvupósti 
Áminningar sendar   Þrjár 
Þýði     Öll íslensk þjónustufyrirtæki 
Úrtak     348 þjónustufyrirtæki 
Svörun     120 þjónustufyrirtæki 
Svarhlutfall    34,48% 
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6 Úrvinnsla og greining 
 

Í þessum kafla verður niðurstöðum könnunarinnar lýst með lýsandi tölfræði, 

kökumyndum, súluritum og krosskeyrslum eftir því sem við á. Gerð verður grein fyrir 

svörum könnunarinnar með því að skoða hverja spurningu fyrir sig. Spurningalistinn í 

heild sinni er að finna í viðauka I. 

 

6.1 Niðurstöður hverrar spurningar  
 

6.1.1 Spurning 1 

Hvers konar starfsemi stundar fyrirtækið? 

 

Fyrsta spurning sneri að starfsemi fyrirtækja en á mynd fimm má sjá fyrirfram gefna 

svarmöguleika og svör fyrirtækja. Tæp 28% skipulagsheilda starfa í opinberri stjórnsýslu 

en flest fyrirtækja sögðust starfa í “annarri þjónustustarfsemi” eða rúm 30%. Af þeim 120 

fyrirtækjum sem tóku þátt í þessari könnun voru 112 fyrirtæki sem svöruðu þessari 

spurningu.  Athygli skal vakin á því að engin fyrirtæki starfa í menningar-, íþrótta- og 

tómstundastarfsemi. 
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Mynd 5: Starfsemi fyrirtækja í úrtaki rannsóknar 

 

6.1.2 Spurning 2 

Hvar eru höfuðstöðvar fyrirtækisins? 

 

Hér voru svarendur beðnir um að tilgreina staðsetningu höfuðstöðva fyrirtækisins. 

Skiptingin var nokkuð afgerandi þar sem tæp 57% fyrirtækja eru staðsett á 

höfuðborgarsvæðinu. Fæst fyrirtækjanna voru staðsett á Austurlandi eða 5%. 

 
Mynd 6: Höfuðstöðvar fyrirtækja í úrtaki rannsóknar 
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6.1.3 Spurning 3 

Hvað er fyrirtækið gamalt? 

 

Í þessari bakgrunnsspurningu er spurt um aldur fyrirtækisins. Flest fyrirtækjanna eða tæp 

57% þeirra eru eldri en 20 ára en fæst þeirra um 8,5% eru yngri en fimm ára. Tveir 

svarenda svöruðu ekki þessari spurningu.  

 
Mynd 7: Aldur fyrirtækja í úrtaki rannsóknar 

 

6.1.4 Spurning 4 

Framkvæmdastjórinn er... 

 

Í spurningu fjögur eru svarendur beðnir um að svara því hvort framkvæmdastjórar sinna 

fyrirtækja eru karlar eða konur. Það skal engan furða að karlar eru hér í miklum 

meirihluta því rúm 81% þeirra fyrirtækja sem tóku þátt í könnun þessari hafa karlkyns 

framkvæmdastjóra en einungis 19% framkvæmdastjóra fyrirtækjanna eru kvenkyns. Hér 

voru 5 af þeim 120 þátttakendum sem hafa af einhverri ástæðu ekki svarað spurningunni.  
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Mynd 8: Kyn framkvæmdastjóra fyrirtækja í úrtaki rannsóknar 

 

6.1.5 Spurning 5 

Hvaða menntun hefur framkvæmdastjórinn? 

 

Flestir framkvæmdastjórar hafa meistaranám eða tæp 37% þeirra. Þá hafa næst flestir 

framkvæmdastjórar B.S. eða B.A. gráðu að mennt. Fæstir þeirra hafa doktorsgráður eða 

tvö og hálft prósent. Athygli skal vakin á svarmöguleikanum “veit ekki” en rúm 4% 

svarenda svara með þeim hætti.  

 
Mynd 9: Menntun framkvæmdastjóra fyrirtækja í úrtaki rannsóknar 
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6.1.6 Spurning 6 

Hvað af eftirfarandi fullyrðingum finnst þér eiga best við? 

Raðið númerum frá 1 – 6 í þá röð sem þér finnst þér eiga best við. 

 

Almannatengsl geta verið skynjuð á ólíkan hátt og því ákvað skýrsluhöfundur að leggja 

fram spurningu til kanna hvaða merkingu þátttakendur lögðu í hugtakið almannatengsl. 

Svarendur voru beðnir um að raða eftirfarandi fullyrðingum í röð frá eitt til sex eftir því 

hvaða fullyrðing þeim þótti eiga best við. Langflestir eða um 47% svarenda sögðu að 

fullyrðingin “almannatengsl snúast um að styrkja ímynd fyrirtækja” ætti best við og 

merktu hana númer eitt. Næst réttasta fullyrðingin þótti “almannatengsl snúast um að vera 

rödd fyrirtækisins út á við”. Fullyrðingin „almannatengsl snúast um að hagræða 

sannleikanum og blekkja almenning“ þótti síst eiga við og tæp 92% þátttakenda merktu 

hana með tölunni sex.  

 
Mynd 10: Skilningur þátttakenda á hugtaki almannatengsla 

 

Til einföldunar  má setja þetta upp á eftirfarandi hátt ef tekið er meðaltal þeirra talna sem 

hver fullyrðingin hlaut. Fullyrðingarnar raðast þá á eftirfarandi hátt og númer eitt er þá sú 
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fullyrðing sem svarendum þótti eiga best við og númer sex sú fullyrðing sem þótti síst 

eiga við. 

 

Númer 1 Almannatengsl snúast um að styrkja ímynd fyrirtækja 

Númer 2 Almannatengsl snúast um að vera rödd fyrirtækisins út á við 

Númer 3 Almannatengsl snúast um að auka tekjur fyrirtækja með leiðum sínum í kynningarstarfi 

Númer 4 Almannatengsl snúast um fréttatilkynningar 

Númer 5 Almannatengsl snúast um að bjarga andliti fyrirtækja þegar illa fer 

Númer 6 Almannatengsl snúast um að hagræða sannleikanum og blekkja almenning 

Tafla 5: Skilningur þátttakenda á hugtakinu almannatengsl í númeraröð eftir því sem best átti við  

 

6.1.7 Spurning 7 

Hver var velta fyrirtækisins á síðasta ári? 

 

Þessi spurning var opin og áttu svarendur að skrifa inn veltutölu fyrirtækisins á síðasta 

ári. Alls voru 89 þátttakendur sem svöruðu þessari spurningu. Einhverjir höfðu þá skrifað 

„veit ekki“ eða „svara ekki“ en þau svör hefur skýrsluhöfundur fjarlægt við úrvinnslu 

niðurstaðna. Flest fyrirtækjanna eða tæp 34% þeirra höfðu veltu einhvers staðar á bilinu 

einn til fimm milljarðar. Fæstir voru með veltu milli fimm og tíu milljarða en athygli skal 

vakin á fjölda fyrirtækja eða tæp 8% þeirra voru með meiri 10 milljarða króna veltu á 

síðasta ári.  

 
Mynd 11: Velta fyrirtækja í úrtaki rannsóknar á síðasta ári 
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6.1.8 Spurning 8 

Skilaði fyrirtækið hagnaði á síðasta ári? 

 

Um 53,5% fyrirtækja sem tóku þátt í könnuninni skiluðu hagnaði á síðasta ári, rúm 42% 

svöruðu spurningunni neitandi en rúm 4% sögðust ekki vita hvort fyrirtækið skilaði 

hagnaði eður ei. Fjórir þátttakenda svöruðu ekki þessari spurningu.  

 
Mynd 12: Skilaði fyrirtækið hagnaði á síðasta ári? 

 

6.1.9 Spurning 9 

Hvað starfa margir hjá fyrirtækinu að meðaltali? 

 

Spurning 9 var opin spurning og tók fyrir meðaltals starfsmannafjölda fyrirtækjanna. 

Tilgangurinn með þessari spurningu var að sýna fram á fjölbreytileika fyrirtækjanna sem 

úrtakið samanstóð af. Starfsmannafjöldi var mjög misjafn og teygði sig frá einum 

starfsmanni til sjö þúsund starfsmanna mest. Ef meðaltals starfsmannafjöldi er reiknaður 

úr svörum þátttakenda er hann 256 starfsmenn. Einn svarenda skilaði auðu. 

 

6.1.10 Spurning 10  

Er leiðum almannatengsla beitt í fyrirtækinu? Ef „Nei“ þarft þú ekki að svara fleiri 

spurningum. 

 

Hér er spurt hvort fyrirtæki nýti sér leiðir almannatengsla í rekstri fyrirtækja og ef svör 

voru neitandi þurftu svarendur ekki að svara frekari spurningum. Svör voru á þá leið að 

rúmlega 42% svöruðu þessari spurningu játandi en tæp 58% svarenda hafa ekki beitt 

leiðum almannatengsla. Tveir svöruðu ekki þessari spurningu.  
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Mynd 13: Er leiðum almannatengsla beitt í fyrirtækinu? 

 

6.1.11 Spurning 11 

Hvað er langt síðan almannatengsl voru innleidd með formlegum hætti í fyrirtækinu? 

 

Af þeim 50 sem svöruðu síðustu spurningu játandi voru 49 sem svöruðu spurningu 11. 

Hér var spurt hversu langt var síðan almannatengsl voru innleidd í fyrirtækið en flest 

fyrirtækjanna höfðu innleitt almannatengsl í rekstur þess fyrir einu til þremur árum síðan 

eða tæp 35% þeirra. Rúm 6% sögðust minna en ár síðan almannatengsl voru innleidd en 

samanlagt höfðu tæp 37% svarenda innleitt almannatengsl fyrir 10 árum eða lengur.  
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Mynd 14: Hvað er langt síðan almannatengsl voru innleidd með formlegum hætti í fyrirtækinu? 

 

6.1.12 Spurning 12 

Hver stjórnar starfi almannatengsla hjá fyrirtækinu? 

 

Meirihluti svarenda svarar „markaðsstjóri“ þegar spurt er hver stjórni starfi 

almannatengsla. Næsti algengasta svarið var hins vegar „framkvæmdastjóri“ og þar á eftir 

kom svarmöguleikinn „annar, hver?“ en 18% aðspurðra svarar með þeim hætti. Meðal 

þeirra svara má nefna upplýsinga- og kynningarfulltrúa, forstöðumenn, eigandi, 

aðstoðarformaður forstjóra svo eitthvað sé nefnt. Almannatengill er notaður í 16% 

fyrirtækja. Þess má geta að enginn notar starfsmannastjóra eða auglýsingastofur í verkið.  
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Mynd 15: Stjórnendur almannatengsla hjá fyrirtækjum  

 

6.1.13 Spurning 13 

Hvaða menntun hefur stjórnandi almannatengsla? 

 

Í spurningu 13 lék skýrsluhöfundi forvitni á að spyrja út í menntun þess sem stjórnar 

starfi almannatengsla. Mikill meirihluti stjórnenda almannatengsla eða um helmingur 

þeirra hefur B.S. eða B.A. gráðu og 38% þeirra hefur meistaragráðu. Enginn þeirra 

reyndist vera með doktorsgráðu og 4% svarenda hafa þau svör ekki á reiðum höndum.  

 
Mynd 16: Menntun stjórnenda almannatenglsa hjá fyrirtækjum 
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6.1.14 Spurning 14 

Hversu  margir starfsmenn starfa með beinum hætti að almannatengslum fyrirtækisins? 

 

Tilgangur þessara spurninga er að rannsaka umsvif almannatengsla með því  að skoða 

fjölda starfsmanna sem starfa með beinum hætti við almannatengsl fyrirtækisins. Fjögur 

fyrirtæki eða 8% hafa engan starfsmann sem starfar við fagið. Þá hafa  28% þeirra 

fyrirtækja sem nýta sér almannatengsl einn starfsmann til að annast viðfangsefnið. Flest 

fyrirtæki hafa tvo starfsmenn til að sinna almannatengslum eða 38% þeirra. Um 22% hafa 

þrjá til fjóra starfsmenn og 4% hafa fleiri en 5 starfsmenn sem starfa með beinum hætti 

við almannatengsl fyrirtækisins. Mest var eitt fyrirtækið með 12 starfsmenn á sinni könnu 

til að sinna almannatengslum en minnst eins og áður sagði var enginn starfsmaður til 

starfsins. Ef meðaltal er tekið af svörum þátttakenda eru rúmir tveir starfsmenn á hvert 

fyrirtæki sem sinnir almannatengslum.  

 
Mynd 17: Starfsmenn almannatengsla innan fyrirtækja  

 

6.1.15 Spurning 15 

Sem hluta af markaðsstarfi, hversu mikilvægan þátt telur fyrirtækið almannatengsl vera? 

 

Þessari spurningu er ætlað að endurspegla skoðun fyrirtækja á mikilvægi almannatengsla. 

Samanlagt segja 94% fyrirtækja að almannatengsl séu mjög mikilvægur eða frekar 
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mikilvægur þáttur af markaðsstarfi þess. Þá var enginn sem sagði að almannatengsl væru 

mjög ómikilvægur hluti markaðsstarfsins.  

  
Mynd 18: Mikilvægi almannatengsla í markaðsstarfi fyrirtækja 

 

6.1.16 Spurning 16 

Hvernig hefur notkun almannatengsla reynst? 

 

Langflest fyrirtæki segja almannatengsl hafa reynst vel eða mjög vel. Rúm 33% svara 

„mjög vel“ en rúmlega 52% segja notkun almannatengsl hafa reynst vel. Ekkert 

fyrirtækjanna segir notkun almannatengsla hafa reynst illa eða mjög illa. Tveir svöruðu 

þessari spurningu ekki.  

 

 
Mynd 19: Reynsla fyrirtækja af notkun almannatengsla 
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6.1.17 Spurning 17 

Hefur notkun almannatengsla aukið samkeppnishæfi fyrirtækisins? 

 

Hér er verið að kanna samband almannatengsla og samkeppnishæfis fyrirtækja. Rúmlega 

63% svarenda telur almannatengsl hafa aukið samkeppnishæfi fyrirtækisins  en rúm 8% 

svara þessari spurningu neitandi. Þá segjast 28,5% fyrirtækja ekki vita hvort notkun 

almannatengsla hafi aukið samkeppnishæfi þeirra eður ei. Einn þátttakandi svaraði ekki 

þessari spurningu. 

 
Mynd 20: Hefur notkun almannatengsla aukið samkeppnsihæfi fyrirtækisins? 

 

6.1.18 Spurning 18 

Hversu mikil jákvæð áhrif hefur notkun almannatengsla haft á afkomu fyrirtækisins? 

 

Spurningunni er ætlað að varpa ljósi á hvort almannatengsl hafi haft áhrif á afkomu 

fyrirtækisins. Svör við þessari spurningu virðast dreifast nokkuð yfir svarmöguleika. Flest 

fyrirtæki segja notkun almannatengsl hafa haft nokkur jákvæð áhrif eða 37,5% en fæstir 

eða um 2% svara því að almannatengsl hafi ekki haft nein jákvæð áhrif á afkomu 

fyrirtækisins.  48 þátttakendur af 50 talsins svöruðu þessari spurningu. 
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Mynd 21: Hversu mikil jákvæð áhrif hefur noktun almannatengsla haft á afkoma fyrirtækisins? 

 

6.1.19 Spurning 19 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

 

Tilgangur þessara spurninga er að skoða ávinning fyrirtækja af notkun almannatengsla í 

markaðsstarfi sínu. Þátttakendur áttu þar af leiðandi að meta sjö fullyrðingar og svara 

hversu sammála eða ósammála þeir voru hverri og einni þeirra. Þessari spurningu er því 

skipt niður þar sem úrvinnslan er unnin fyrir hverja fullyrðingu fyrir sig.  

 

6.1.19.1 Almannatengsl hafa bætt ímynd fyrirtækisins  

Á myndinni hér að neðan má sjá að ávinningur almannatengsla er ótvírætt að bæta ímynd 

fyrirtækja. Langflestir eru annað hvort mjög eða frekar sammála þessari fullyrðingu og 

athygli skal vakin á því að enginn er frekar eða mjög ósammála henni. Þá voru 49 af 50 

fyrirtækjum, sem beita leiðum almannatengsla í starfi sínu, sem tóku þátt í þessum hluta 

spurningarinnar.   
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Mynd 22: Hafa almannatengsl bætt ímynd fyrirtækisins? 

 

6.1.19.2 Almannatengsl hafa búið til gott umtal í fjölmiðlum 

Rúmlega helmingur svarenda er frekar sammála þeirri fullyrðingu um að almannatengsl 

hafi búið til gott umtal í fjölmiðlum. Þá eru tæp 33% svarenda mjög sammála en rúm 

16% þeirra svara „hvorki né“. Þessum hluta spurningarinnar svöruðu 49 af 50 

fyrirtækjum og enginn þeirra var frekar eða mjög ósammála fullyrðingunni.   

 
Mynd 23: Almannatengsl hafa búið til gott umtal í fjölmiðlum 
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6.1.19.3 Almannatengsl hafa séð um að kynningarstörf séu faglega unnin 

Mikil meirihluta svarenda notar svarmöguleikann „frekar sammála“ þegar spurt er hvort 

almannatengsl hafi séð um að kynningarstörf séu faglega unnin. Þá segja tæp 24% vera 

mjög sammála þessari fullyrðingu, 8,7% hvorki né og rúm 4% eru frekar ósammála. 

Enginn er mjög ósammála en fjórir af 50 svara ekki þessum hluta spurningarinnar. 

 
Mynd 24: Almannatengsl hafa séð um að kynningarstörf séu faglega unnin 

 

6.1.19.4 Almannatengsl hafa séð um að fréttir hafi komist til réttra aðila á 

réttum tíma 

Um 91,5% svarenda er mjög eða frekar sammála næstu fullyrðingu, um að almannatengsl 

hafi séð um að fréttir komist til réttra aðila á réttum tíma. Flestir nota svarmöguleikann 

„frekar sammála“ eða rúm 51% þeirra sem svöruðu spurningunni en þrjú fyrirtæki tóku 

ekki þátt í þessum hluta. Hins vegar var enginn mjög ósammála fullyrðingunni en rúm 

2% voru frekar ósammála henni.  
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Mynd 25: Almannatengsl hafa séð um að fréttir hafi komist til réttra aðila á réttum tíma 

 

6.1.19.5 Almannatengsl hafa veitt fyrirtækinu leið til að ná til almennings á 

hlutlausan hátt 

Enn og aftur sjáum við rúmlega helming fyrirtækja vera frekar sammála en í þetta sinn 

var spurt hvort almannatengsl hafi veitt fyrirtækinu leið til að ná til almennings á 

hlutlausan hátt. Þá eru 25% mjög sammála, rúm 20% segjast vera hvorki sammála né 

ósammála en 2% eru frekar ósammála þessari fullyrðingu. Tvö fyrirtæki skila hér auðu. 

 
Mynd 26: Almannatengsl hafa veitt fyrirtækinu leið til að ná til almennings á hlutlausan hátt 
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6.1.19.6 Almannatengsl hafa verið góð leið til að kynna þjónustu fyrirtækisins 

án þess að nota almennar auglýsingar  

Þegar spurt er hvort almannatengsl hafi verið góð leið til að kynna þjónustu fyrirtækisins 

án þess að nota almennar auglýsingar skiptast svör meira en áður. Á nýjan leik voru 

flestir sem sögðust vera frekar sammála en jafn var á þeim sem sögðust vera mjög 

sammála og þeim sem voru hvorki sammála né ósammála, eða hver um sig 25%. Í fyrsta 

skipti í þessari spurningu má sjá að einhverjir eru mjög ósammála þó þeir séu ekki ýkja 

margir eða rétt rúm 2%. Þessum hluta spurningarinnar svöruðu 48 fyrirtæki. 

 
Mynd 27: Almannatengsl hafa verið góð leið til að kynna þjónustu fyrirtækisins án þess að nota almennar 

auglýsingar  
 

6.1.19.7 Almannatengsl hafa aukið tekjur fyrirtækisins 

Þessi fullyrðing er vafalítið sú umdeildasta. Helmingur fyrirtækja er hvorki sammála né 

ósammála því að almannatengsl hafi aukið tekjur fyrirtækisins. Tæp 40% fyrirtækja eru 

þó annað hvort frekar sammála eða mjög sammála og rúm 10% svarenda eru frekar eða 

mjög ósammála þessari fullyrðingu. Tvö fyrirtæki tóku ekki þátt í þessum hluta.  
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Mynd 28: Almannatengsl hafa aukið tekjur fyrirtækisins 

 

6.1.20 Spurning 20 

Hefur fyrirtækið nýtt sér þjónustu einhverra eftirtalinna almannatengslafyrirtækja?  

 

Skýrsluhöfundi lék forvitni á að rannsaka hvort einhver fyrirtækjanna hafi nýtt sér 

þjónustu þeirra almannatengslafyrirtækja sem starfa í dag. Um 31,5% prósent svarenda 

eða 12 fyrirtæki völdu svarmöguleikann „annað, hvaða?“ en grunur leikur á að þeir aðilar 

hafi misskilið spurninguna þar sem svör þeirra höfðu ekki að geyma nöfn annarra 

almannatengslafyrirtækja nema tvö þeirra sem höfðu leitað til fyrirtækisins ENNEMM 

annars vegar og GSP samskipti hins vegar. Þá hafði eitt þeirra fengið sjálfstætt starfandi 

fagaðila á sviði almannatengsla til að sinna sínu almannatengslastarfi. Þeir sem merktu 

við fyrirfram gefna svarmöguleika voru 26 talsins og höfðu flestir þeirra sem nýtt hafa sér 

þjónustu almannatengslafyrirtækja átt viðskipti við fyrirtækið Athygli eða tæp 29%. Þar 

næst á eftir höfðu fyrirtæki nýtt sér þjónustu fyrirtækisins KOM eða um 18,5%. Ekkert 

fyrirtæki hafði leitað til fyrirtækisins MBK.  
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Mynd 29: Hefur fyrirtækið nýtt sér þjónustu almannatengslafyrirtækja? 

 

6.1.21 Spurning 21 

Er árangur af notkun almannatengsla mældur?Ef „Nei“ þarft þú ekki að svara síðustu 

spurningunni. 

 

Hér kemur í ljós að mikill meirihluti þeirra fyrirtækja sem beita almannatengslum í 

markaðsstarfi sínu mælir ekki árangur af notkun þeirra. Tæp 80% svara þessari spurningu 

neitandi og rúm 20% eða aðeins tíu fyrirtæki segjast mæla árangur af notkun 

almannatengsla. Einn aðili svaraði ekki þessari spurningu. 

 
Mynd 30: Er árangur af notkun almannatengsla mældur? 
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6.1.22 Spurning 22 

Hvernig er árangur almannatengsla mældur? 

 

Þeim tíu fyrirtækjum, sem mæla árangur af notkun almannatengsla, var ætlað að svara 

þessari opnu spurningu. Meðal aðferða sem fyrirtæki segjast nota til að mæla árangur er 

t.d. greining og mæling á fjölmiðlaumfjöllun, hvort sem er á prenti, veraldarvef eða í 

ljósvakamiðlum, og þær niðurstöður bornar saman við umfjöllun annarra fyrirtækja í 

sömu atvinnugrein. Einnig nefnir eitt fyrirtæki að þróun umfjöllunar er skoðuð milli 

mánaða og ára. Þá framkvæma einhver fyrirtæki árlegar kannanir meðal markhópa, t.d. 

kannanir á sölu þjónustu eða ímyndarkannanir. Langflestir segjast nýta sér einhvers konar 

fjölmiðlavöktun til að rekja árangur sinn af starfi almannatengsla.  

 

6.2 Túlkun og samantekt á helstu niðurstöðum 
Í þessum kafla verður farið í að túlka helstu niðurstöður könnunarinnar ásamt því að ýmis 

svör verða borin saman innbyrðis og hugsanleg tengsl þeirra á milli athuguð. Þær 

niðurstöður sem vöktu athygli skýrsluhöfundar voru helst þær hversu fáir mæla árangur 

af notkun almannatengsla. Skýrsluhöfundur skoðar þær niðurstöður með ítarlegum hætti.    

Til gamans þótti skýrsluhöfundi athugavert að byrja á að skoða hvernig skipting kynja 

væri meðal framkvæmdastjóra með tilliti til aldurs fyrirtækjanna. Hér kemur afar jákvæð 

þróun í ljós en glöggt er að skipting kynja er jafnari hjá yngri fyrirtækjum, þ.e. 

fyrirtækjum sem eru sex til tíu ára annars vegar og yngri en fimm ára  hins vegar.   

 



65 
 

 
Mynd 31: Kyn framkvæmdastjóra eftir aldri fyrirtækja þeirra 

 

Ef spurning 10 er skoðuð, þ.e. hvort leiðum almannatengsla er beitt í fyrirtækinu, og 

borin saman við starfsemi fyrirtækjanna kemur í ljós að almannatengsl eru algengust hjá 

fyrirtækjum í fræðslustarfsemi, t.d. háskólum, og hjá fyrirtækjum í fjármála- og 

vátryggingarstarfsemi. Þessar niðurstöður haldast í hendur við það sem áður var sagt í 

kaflanum um „hið nýja hlutverk almannatengsla“ en þar segir að sterk almannatengsl séu 

einkennandi fyrir báðar þessar gerðir skipulagsheilda. Þá má einnig sjá að mörg fyrirtæki 

sem starfa við upplýsingar og fjarskipti beita almannatengslum í sínu starfi. Minnst er um 

almannatengsl í flokki leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta  sem og hjá fyrirtækjum 

sem bjóða upp á sérfræðilega, vísindalega og tæknilega þjónustu. Þótt opinber fyrirtæki 

og stofnanir hafi einnig not fyrir almannatengsl er tiltölulega lítið um notkun 

almannatengsla meðal þeirra, miðað við þessar niðurstöður.  
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Mynd 32: Notkun almannatengsla eftir starfsemi fyrirtækja 

 

Ef sama spurning er borin saman við aldur fyrirtækja en ekki starfsemi þess má sjá að 

almannatengsl er miklu algengari hjá fyrirtækjum sem eru yngri en fimm ára. Minnst er 

um að leiðum almannatengsla sé beitt hjá fyrirtækjum á aldrinum 16 til 20 ára eða tæp 

17% þeirra. 

 
Mynd 33: Notkun almanntengsla eftir aldri fyrirtækja 
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Í þriðja lagi er hægt að bera spurningu 10 saman við staðsetningu fyrirtækjanna. Þá 

kemur í ljós að notkun almannatengsla er algengust á Reykjanesi og á 

höfuðborgarsvæðinu en rúmlega helmingur fyrirtækja á þessum svæðum nýtir sér leiðir 

almannatengsla í starfi sínu. Þá eru 18% fyrirtækja á Norðurlandi, sem nýta sér 

almannatengsl en minnst er um almannatengsl á Vestfjörðum en þar eru engin fyrirtæki 

sem nota almannatengsl í markaðsstarfi sínu. 

 
Mynd 34: Notkun almannatengsla eftir staðsetningu höfuðstöðva 

 

Í síðasta lagi eru svör við sömu spurningu, þ.e. hvort leiðum almannatengsla sé beitt í 

fyrirtækinu, borin saman við spurningu 8 sem spyr hvort fyrirtækið hafi skilað hagnaði á 

síðasta ári. Þar koma svolítið merkilegir hlutir í ljós en 58% af þeim fyrirtækjum sem 

skiluðu hagnaði á síðasta ári beita ekki almannatengslum og 45% af þeim fyrirtækjum 

sem skiluðu ekki hagnaði beita aftur á móti almannatengslum. Skýrsluhöfundur stóð í 

þeirri von um þessar niðurstöður yrðu meira almannatengslum í hag. 
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Mynd 35: Notkun almannatengsla eftir hagnaði fyrirtækja 

 

Skýrsluhöfundi lék forvitni á að skoða frekar samband hagnaðar við aðra þætti, t.d. 

stjórnenda almannatengsla. Niðurstöður á þeim samanburði leiddu í ljós að í rúmlega 

70% tilfella þar sem sérstökum almannatengli er falið að sjá um starf almannatengsla, 

skiluðu fyrirtæki hagnaði. Þá skiluðu fyrirtækin hagnaði í 65% tilfella þar sem 

markaðsstjóri stýrir þessu mikilvæga starfi. Minnst er um hagnað hjá fyrirtækjum sem fá 

utanaðkomandi ráðgjafa til verksins. Þessar niðurstöður má túlka á þann veg að 

hugsanlega er hægt að bæta afkomu fyrirtækisins með því að hafa starfsmann innan 

fyrirtækisins til að stjórna starfi almannatengsla. Almannatengill er því líklega best til 

þess fallin þar sem hann getur einbeitt sér alfarið að þessu starfi án ábyrgðar á öðrum 

sviðum fyrirtækisins. Markaðsstjóri er einnig tilvalinn til starfsins en hugsanlega kann 

starf hans að þykja of viðamikið, með öll markaðsmál á sínum herðum, og því fá 

almannatengsl hugsanlega ekki alla þá athygli sem þau eiga skilið. Ennfremur fá 

almannatengsl litla athygli þegar framkvæmdastjóri fyrirtækis sér um almennatengsl þess. 

Sá aðili stjórnar orðið miklu meiru en markaðsmálum og almannatengslum fyrirtækisins 

og vinnur við mörg ólík verkefni í senn sem gerir það að verkum að lítill sem enginn tími 

verður aflögu til að sinna almannatengslum á árangursríkan hátt.    
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Mynd 36: Hagnaður fyrirtækja eftir stjórnendum almannatengsla 

 

Eins og áður sagði eru um 80% fyrirtækja sem mæla ekki árangur af starfi 

almannatengsla og ef þær niðurstöður eru bornar saman við starfsemi þeirra kemur í ljós 

að algengast er að fyrirtæki sem starfa við upplýsingar og fjarskipti mæli árangur af 

almannatengslum en ekkert er um mælingar á almannatengslum í heilbrigðis- og 

félagsþjónustu og hjá fyrirtækjum sem stunda fræðslustarfsemi. Þá þykir skýrsluhöfundi 

athyglisvert hversu lítið er um að opinber fyrirtæki og stofnanir, fjármálafyrirtæki og 

tryggingafélög mæli árangur sinn af almannatengslum. Eins og áður sagði er starf 

almannatengsla algengast hjá fjármálafyrirtækjum og fyrirtækjum í fræðslustarfsemi og 

því óeðlilegt hversu lítið er um mælingar hjá þessum tveimur flokkum þjónustufyrirtækja.  
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Mynd 37: Árangur mældur eftir starfsemi fyrirtækja 

 

Ef skoðaðar eru sömu niðurstöður og nú samanborið við aldur fyrirtækja er algengast að 

árangur sé mældur hjá fyrirtækjum yngri en fimm ára eða hjá um 33% þeirra. 

 
Mynd 38: Árangur mældur eftir aldri fyrirtækja 
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Á næstu mynd má sjá hlutfall af mælingum á árangri almannatengsla miðað við 

stjórnenda almannatengsla. Þar kemur enn og aftur í ljós að vænlegt þykir að hafa 

almannatengil til starfsins og eru þeir algengari en aðrir stjórnendur almannatengsla til að 

mæla árangur starfsins. Þar sem sérstakur ráðgjafi er fenginn til að sinna 

almannatengslum fyrirtækisins er ekkert um árangursmælingar.  

 
Mynd 39: Árangur mældur eftir stjórnenda almannatengsla 

 

Síðast en ekki síst ákvað skýrsluhöfundur að bera saman kyn framkvæmdastjóra við 

mælingar á árangri. Einhverra hluta vegna eru engin tilfelli af árangursmælingum hjá 

fyrirtækjum með kvenkyns framkvæmdastjóra. Hins vegar má sjá árangursmælingar hjá 

24% þeirra fyrirtækja sem hafa karlkyns framkvæmdastjóra. 
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Mynd 40: Árangur mældur eftir kyni framkvæmdastjóra 
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7 Niðurstöður 
 
Markmið þessa verkefnis var að varpa ljósi á mikilvægi almannatengsla í 

markaðssamskiptum íslenskra þjónustufyrirtækja. Þar sem þátttaka í könnuninni var ekki 

eins og skýrsluhöfundur hafði vonast eftir ber að líta á niðurstöður hennar sem 

vísbendingu um mikilvægi almannatengsla. Hér á eftir verða niðurstöður skýrslunnar 

dregnar fram og eftirfarandi rannsóknarspurningu svarað. 

 

“Nota íslensk þjónustufyrirtæki almannatengsl í markaðssamskiptum sínum? Af hverju 

ættu fyrirtæki og stofnanir að nýta sér almannatengsl og hver er hugsanlegur ávinningur 

af notkun almannatengsla?“  

 

Almannatengsl hafa eins og áður sagði fengið nýtt hlutverk, sem mátti lesa um í 

samnefndum kafla, og markmið þeirra þarf ekki að vera eins hjá öllum fyrirtækjum.  

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að vita hvaða skilning fyrirtæki leggja í hugtakið 

almannatengsl en um helmingur þátttakenda finnst almannatengsl snúast um að styrkja 

ímynd fyrirtækja. Fæstum þeirra fannst almannatengsl snúast um að hagræða 

sannleikanum og blekkja almenning og endurspeglar það vonandi gott siðferði íslenskra 

þjónustufyrirtækja en viðskiptasiðferði íslenskra fyrirtækja hefur einmitt verið gagnrýnt 

með hliðsjón af því ástandi sem nú ríkir í landinu.  

 

Um 42% þjónustufyrirtækja beitir leiðum almannatengsla í markaðsstarfi sínu og hafa 

flestir þeirra eða um 35% innleitt almannatengsl  fyrir einu til þremur árum síðan og rúm 

14% hafa nýtt sér almannatengsl í fjögur til sex ár. Til einföldunar má einnig segja að  

51% þeirra sem nota almannatengsl hafa innleitt almannatengsl í markaðsstarf sitt á 

síðustu sex árum. Þessi niðurstaða styður það sem skýrsluhöfundur greindi frá fyrr í 

skýrslunni um ört vaxandi vitund á mikilvægi almannatengsla í markaðsstarfi fyrirtækja.  

Þá voru 58% þátttakenda sem nýta sér ekki leiðir almannatengsla og þeir aðilar þurftu 

ekki að svara frekari spurningum.   

  

Í 60% tilfella eru það markaðsstjórar eða framkvæmdastjórar sem stýra starfi 

almannatengsla og því ekki um  sérstakan starfsmann að ræða sem hefur það hlutverk  að 
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sinna eingöngu almannatengslamálum fyrirtækisins. Helmingur þeirra sem stjórna starfi 

almannatengsla  hefur B.S. eða B.A. gráðu og önnur 38% hafa meistarapróf. Þótt 

almannatengsl séu nýtt með markvissum hætti hjá um 42% þjónustufyrirtækja er þar með 

ekki sagt að umsvif þeirra innan fyrirtækisins séu mikil. Skýrsluhöfundur kannaði umsvif 

almannatengsla með því að spyrja um fjölda starfsmanna sem starfa með beinum hætti 

við fagið. Hjá 66% þeirra er einn til tveir starfsmenn sem sinna almannatengslum og 22% 

búa yfir þremur til fjórum starfsmönnum til starfsins. Þá voru 8% sem hafa engan 

starfsmenn til að sinna almannatengslum en 4% fyrirtækja hafa fimm eða fleiri 

starfsmenn  til að annast mál almannatengsla. Mest var eitt fyrirtækið með 12 starfsmenn 

á sinni könnu til að sinna almannatengslum en minnst eins og áður sagði var enginn 

starfsmaður til starfsins. Ef meðaltal er tekið af svörum þátttakenda eru rúmir tveir 

starfsmenn á hvert fyrirtæki sem sinnir almannatengslum.  

 

Langflest fyrirtæki sem sinna almannatengslum telja almannatengsl vera mjög eða frekar 

mikilvægan þátt af markaðsstarfi sínu eða rúm 94% þeirra og sömuleiðis er stór 

meirihluti eða 85,5% fyrirtækja, sem segir reynslu sína af notkun almannatengsla góða 

eða mjög góða. Ekkert fyrirtæki segir reynslu sína af starfinu slæma eða mjög slæma. 

Rúm 63% segja einnig að notkun almannatengsla hafi aukið samkeppnishæfni 

fyrirtækisins en þátttakendur ber ekki saman um hvort almannatengsl hafi haft jákvæð 

áhrif á afkomu fyrirtækisins. Einungis 29% þeirra segja almannatengsl hafi haft mikil eða 

mjög mikil jákvæð áhrif á afkomu sína en rúm 33% segja að almannatengsl hafi haft lítil, 

mjög lítil eða engin jákvæð áhrif á afkomu fyrirtækisins.  

 

Ávinningur fyrirtækja af notkun almannatengsla getur verið mikill og þegar fyrirtækin 

voru spurð nánar út í hver ávinningur þeirra hefur verið af starfi almannatengsla, voru 

svör þeirra með svipuðum hætti. Tæp 84% eru mjög sammála eða frekar sammála um að 

almannatengsl hafi bætt ímynd fyrirtækisins og að almannatengsl hafi búið til gott umtal í 

fjölmiðlum. Þá eru 87% sammála um að almannatengls hafi séð um að kynningarstörf séu 

faglega unnin og 91,5% eru sammála um að fréttir hafi komist til réttra aðila á réttum 

tíma. Um 77% eru sammála um að almannatengsl hafi veitt fyrirtækinu leið til að ná til 

almennings á hlutlausan hátt og 68% eru sammála um að almannatengsl hafi verið góð 

leið til að kynna þjónustu fyrirtækisins án þess að nota almennar auglýsingar. Færri 
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þáttakendur eru sammála um að almannatengsl hafi aukið tekjur fyrirtækisins en 40% 

svarenda segja að svo sé. Helmingur þeirra segist hvorki sammála né ósammála þessari 

fullyrðingu.  

  

Þegar spurt var út í viðskipti þessara fyrirtækja við fyrirtæki sem sérhæfa sig í 

almannatengslum og þjónustu þeim tengdum kom í ljós að flest fyrirtækjanna höfðu átt 

viðskipti við almannatengslafyrirtækin Athygli, KOM og AP almannatengsl. 

 

Það sem skýrsluhöfundi fannst athyglisverðast við niðurstöður könnunarinnar var hversu 

fáir mæla árangur af starfi almannatengsla eða einungis um 20% þeirra. Vissulega er 

erfitt að meta árangur almannatengsla ef enginn fylgist með skilvirkni þeirra og vill 

skýrsluhöfundur benda á að fá fyrirtæki færu út í kostnaðarsamar aðgerðir í t.d. eflingu 

starfsmanna ef enginn þörf væri á að meta árangur þessara aðgerða. Flest þeirra fyrirtækja 

sem mæla árangur af starfi sínu á sviði almannatengsla nýta sér einhvers konar 

fjölmiðlavöktun, s.s. greiningu og mælingu á fjölmiðlaumfjöllun fyrirtækisins.  

 

Þegar svör spurninga voru borin saman innbyrðis kom í ljós að fyrirtæki í 

fræðslustarfsemi, fjármála- og vátryggingarstarfsemi og í starfsemi upplýsinga og 

fjarskipta, nýta sér einna mesta almannatengsl. Um 90% þeirra fyrirtækja sem stunda 

fjármála- og vátryggingastarfsemi nýta sér leiðir almannatengsla. Þessi gerð fyrirtækja 

einkennist oft af stærð og arðsemi, eru oft gagnrýnd af almenningi og fjölmiðlum og  hafa 

því mikil not fyrir öfluga ímyndarvinnu á hvaða tímum sem er, þó sérstaklega á tímum 

sem þessum. Öll fyrirtæki í fræðslustarfsemi nýta sér almannatengsl og 67% fyrirtækja 

sem sérhæfa sig í upplýsingum og fjarskiptum.  

  

Þá mátti einnig sjá í niðurstöðum könnunarinnar, tengsl milli notkunar almannatengsla og 

aldurs fyrirtækjanna en algengast er að fyrirtæki sem eru yngri en fimm ára beiti leiðum 

almannatengsla í markaðasstarfi sínu eða 67% þeirra.  Ennfremur voru tengsl milli 

almannatengsla og staðsetningar fyrirtækjanna en eins og skýrsluhöfundur spáði fyrir um 

er notkun almannatengsla mest á höfuðborgarsvæðinu eða rúmlega helmingur fyrirtækja 

á því svæði sinnir almannatengslum.  
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Í ljós kom að ekkert samband virðist vera milli notkunar almannatengsla og hagnaði 

fyrirtækja því um 45% fyrirtækja sem skiluðu ekki hagnaði nýta sér almannatengsl og 

58% fyrirtækja sem skiluðu hagnaði beita ekki leiðum almannatengsla. Þessar 

niðurstöður haldast í hendur við fyrri niðurstöður þess efnis að ávinningur 

almannatengsla sé að auka tekjur fyrirtækja sem meirihluti þátttakenda voru hvorki 

sammála né ósammála. Eins má segja út frá fræðilegu sjónarmiði að almannatengslum er 

ætlað að hafa áhrif á hagnað til lengri tíma litið, en langflest fyrirtæki hafa tileinkað sér 

almannatengsl á síðustu tíu árum og eiga vonandi enn eftir að sjá þau jákvæðu áhrif sem 

almannatengsl geta haft á afkomu fyrirtækja. Ef samband hagnaðar var skoðað með tilliti 

til þess sem stjórnar starfi almannatengsla mátti sjá að í þeim tilfellum sem 

almannatengill sinnir starfi almannatengsla er mest um hagnað á reksri fyrirtækja eða í 

71% tilfella. Minnst var um hagnað hjá fyrirtækjum sem segjast nota ráðgjafa til að sinna 

þessu mikilvæga verkefni.  

 

Eins og skýrsluhöfundur minntist á áður, eru það fjármálafyrirtæki og fyrirtæki í 

fræðslustarfsemi sem nýta sér einna mest almannatengsl í starfsemi sinni. Þótt furðulegt 

megi virðast, eru það einmitt þessi fyrirtæki sem mæla ekki árangur sinn af starfinu 

einhverra hluta vegna. Fyrirtæki í starfsemi upplýsinga og fjarskipta eiga  hér vinninginn 

þegar kemur að árangursmælingum en helmingur þessara fyrirtækja gerir svo. 

Árangursmælingar eru einnig algengastar hjá fyrirtækjum yngri en fimm ára og hjá 

fyrirtækjum sem hafa sérstakan almannatengil til að annast almannatengsl fyrirtækisins.  

Þar sem sérstakur ráðgjafi er fenginn til að sinna almannatengslum fyrirtækisins er ekkert 

um árangursmælingar. Þá virðist vera meira um árangursmælingar hjá fyrirtækjum með 

karlkyns framkvæmdastjóra.  
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8 Umræður og ályktanir 
 
Eins og skýrt var frá í byrjun skýrslunnar setti skýrsluhöfundur fram nokkrar tilgátur áður 

en eiginleg rannsókn hófst. Voru þær byggðar á tilfinningu höfundar og þeirri þekkingu 

sem hann hafði orðið sér út um við lestur bóka og tímarita sem fjölluðu um málefnið. 

Tilgáturnar sem settar voru fram eru þessar: 

• Almannatengsl eru frekar notuð í stærri fyrirtækjum 

• Notkun almannatengsla er algengari á höfuðborgarsvæðinu 

• Almannatengsl hafa verið innleidd frekar nýlega í íslensk fyrirtæki 

• Almannatengsl eru algengari í fyrirtækjum með háskólamenntaða stjórnendur 
 

Þegar niðurstöður hafa verið settar fram er óhætt að meta sannindi þeirra.  

Í ljós kom að fyrirtæki í fræðslustarfsemi, fjármála- og vátryggingarstarfsemi, starfsemi 

upplýsinga og fjarskipta og heilbrigðisþjónustu nýta sér einna mesta almannatengsl. Þessi 

fyrirtæki eru mörg stór og arðsöm eða hafa mikinn starfsmannafjölda, t.d. skólar og 

sjúkráhús. Það er því óhætt að segja að almanntengsl séu frekar notuð í stærri 

fyrirtækjum. Lítið eru um almannatengsl hjá fyrirtækjum í leigustarfsemi og ýmist 

sérhæfðri þjónustu og sérfræðilegri, vísindalegri og tæknilegri þjónustu sem einkennast of 

að smæð og fáum starfsmönnum. 

 

Einnig gáfu niðurstöður könnunarinnar vísbendingu um að almannatengsl sé algengari á 

höfðuborgarsvæðinu en á því svæði er í fyrsta lagi að finna rúmlega helming þessara 

fyrirtækja og í öðru lagi er höfuðborgarsvæðið skynsamleg staðsetning fyrir 

þjónustufyrirtæki þar sem nálægð við viðskiptavininn skipta þau miklu máli.  

 

Niðurstöður könnunarinnar styrkja þriðju tilgátuna sömuleiðis en vísbendinar gefa til 

kynna  að almannatengsl hafi verið innleidd í mörg þessara fyrirtækja fyrir skömmu eða 

innan sex ára.  

 

Þá leiddu niðurstöður í ljós að langflestir framkvæmdastjórar og stjórnendur 

almannatengsla höfðu B.S. eða B.A. gráður og meistaragráður. Skýrsluhöfundur átti þó 



78 
 

von á sjá hærra hlutfall meistaraprófs, meðal stjórnenda almannatengsla, en niðurstöður 

gáfu til kynna. 

 

Niðurstöður benda í fljótu bragði til þess að vænlegt þykir að hafa almannatengil eða 

annan starfsmann innan fyrirtækisins til að stjórna og sinna markvissu starfi 

almannatengsla og án ábyrgðar á öðrum sviðum fyrirtækisins. Mörg fyrirtæki hafa ráðið 

til sín ráðgjafa á sviði almannatengsla en niðurstöður benda til lakari afkomu þessara 

fyrirtækja og einnig er minna um árangursmælingar almannatengsla meðal þeirra. 

Skýrsluhöfundur leyfir sér að álykta að innahússmaður sé meira meðvitaður um málefni 

fyrirtækisins og sé betur í stakk búinn til að sinna almannatengslum þess en 

utanaðkomandi ráðgjafi. Þá finnst skýrsluhöfundi líklegt að ráðgjafar séu ráðnir 

tímabundið og nái síður að sinna eftirfylgni og þar með talið mælingum á árangur 

almannatengsla. Í þeim fyrirtækjum þar sem finna mátti almannatengil í starfi var meira 

um árangursmælingar og ennfremur var algengara að fyrirtækin skiluðu hagnaði í rekstri 

á síðasta ári. Skýrsluhöfundur leyfir sér að draga þá ályktun að samhengi sé milli þessara 

þátta, þ.e. að hafa almannatengil í starfi og framkvæma mælingar á árangri 

almannatengsla sem saman eiga þátt í skila fyrirtækinu hagnaði. Mikilvægi 

almannatengsla endurspeglast í þessari samsetningu að mati skýrsluhöfundar.  
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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 gerð góð skil.  

 

 Hér má aðallega nefna að úrtakið samanstóð af þjónustufyrirtækjum sem fundin voru 

með listum, fengnum hjá Credit Info, sem á var að finna stærstu fyrirtækin miðað við 

veltu annars vegar og starfsmannafjölda hins vegar. Flest þessara fyrirtækja eru stór og 

því líkleg til að sinna almannatengslum. Skýrsluhöfundur sóttist eftir að ná til þessara 

fyrirtækja og skoða reynslu þeirra af almannatengslum með það að markmiði að rannsaka 

mikilvægi þeirra. Í úrtakinu voru þar af leiðandi ekki að finna minnstu þjónustufyrirtæki 

landsins, t.d. hárgreiðslustofur eða hjólbarðarverkstæði. Þess háttar fyrirtæki hafa yfirleitt 

ekki marga starfsmenn og ná sjaldnast á lista yfir veltumestu fyrirtæki landsins.  

 

Þá höfðu tveir framkvæmdastjórar samband við skýrsluhöfund vegna spurningu fimm 

sem snýr að menntun framkvæmdastjóra fyrirtækjanna. Einn sagði engan svarmöguleika 

henta sér þar sem hann hafði á sínum tíma tekið landspróf. Höfundur benti honum á að 

sleppa þeirri spurningu eða velja „grunnskólapróf“ sem samsvarar nokkurn veginn hans 

menntun. Hinn sagði fyrirtækið hafa svo marga framkvæmdastjóra yfir mismunandi 

sviðum fyrirtækisins og því ómögulegt að svara til um kyn þeirra og menntun, þ.e. 

spurning fjögur og fimm. Höfundur ráðlagði þessum þátttakenda að sleppa þessum 

tilteknu spurningum eða svara út frá kyni og menntun forstjóra fyrirtækisins. 

 

Ennfremur fékk skýrsluhöfundur tölvupóst þess efnis að tiltekið fyrirtæki gæti með engu 

móti tekið þátt í rannsókninni þar sem fyrirtækið væri í greiðslustöðvun um þær mundir 

sem rannsóknin var framkvæmd.  Höfundur telur líklegt að fleiri fyrirtæki hafi verið í 

svipaðri aðstöðu eða gjaldþrota sem afleiðing af efnahagsástandi þjóðarinnar. Einnig 

gefur takmörkuð svörun hugsanlega vísbendingu um að svo sé.  
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10 Lokaorð 
 
Til að viðhalda og bæta ímynd fyrirtækisins þurfum við almannatengsl.  Góð ímynd er 

öllum fyrirtækjum mikilvæg því hún snertir þá grundvallartrú og hugmyndir sem uppi eru 

meðal almennings eða einstakra hópa gagnvart fyrirtækinu. Við vitum að sterk og góð 

ímynd eykur viðskiptatryggð og mun þar af leiðandi auka sölu og hagnað til lengri tíma 

og skiptir því sköpum fyrir velgengni og ríkjandi markaðshlutdeild skipulagsheilda.  

Almannatengsl snerta flest svið mannlegra samskipta. Það er því ekki vænlegt til árangurs 

að gera skörp skil milli þeirra og annars markaðsstarfs. Þvert á móti er farsælast að móta 

kjarnaboðskap sem síðan er látinn endurspeglast í öllu starfi fyrirtækis, hvort sem um er 

að ræða framkomu, auglýsingar, markaðsstarf, innri samskipti eða útgáfu.  

 

Eins og áður sagði hafa stjórnendur margra farsælustu fyrirtækja landsins tekið upp 

stjórnunarhætti almannatengsla því mikilvægi þessarar tegundar af markaðssetningu 

verður ekki endilega metin til fjár.  Eins hafa fyrirtæki áttað sig á því að almannatengsl 

kosta ekki mikla fjármuni samanborið við aðrar leiðir í markaðsstarfi. Almannatengsl eru 

markaðsaðgerðir sem einkennast af því að nýta alla fjölmiðlaumfjöllun sem auglýsingu, 

sem ekki er greitt fyrir með beinum hætti, með því að setja upplýsingar fram sem 

fréttaefni. Fyrirtæki ná auðveldlega til viðskipavina sinna því flestir neytendur sjá, heyra 

eða lesa fréttir og fréttatengt efni. Með almannatengslum getur fyrirtækið markað skýra 

stefnu hvernig bregðast skuli við neikvæðri umræðu, s.s.óvæntum atvikum, 

utanaðkomandi áföllum og öðru sem gæti varpað skugga á hina góðu ímynd sem 

fyrirtæki hugsanlega hafa nú þegar. Ein gerð almannatengsla er að vekja athygli á 

fyrirtækinu sjálfu, en ekki á vöru eða þjónustu í boði. Dæmi um slíka auglýsingu er þegar 

fyrirtæki gerast styrktaraðilar fyrir góð málefni en markmiðið með slíkri auglýsingu er að 

bæta ímynd fyrirtækisins og koma á framfæri stefnu fyrirtækisins í viðskiptum, umhverfis 

og félagsmálum. Gott dæmi um slíkt eru gjafir Bónusar til Barnaspítala Hringsins.  

 

Ávinningur af notkun almannatengsla er gríðarlega mikill fyrir allar gerðir 

skipulagsheilda. Ávinningur almannatengsla er fyrst og fremst að bæta ímynd eða 

viðhalda sterkri ímynd fyrirtækja.  Ennfremur geta almannatengsl búið til gott umtal í 

fjölmiðlum, séð um að kynningarstörf séu faglega unnin og að fréttir komist til réttra 
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aðila á réttum tíma. Þá veita þau fyrirtækjum leið til að ná til almennings á hlutlausan hátt 

og geta kynnt vörur og þjónustu án þess að nota almennar auglýsingar. Langtíma 

markmið almannatengsla er síðan að auka tekjur fyrirtækja með leiðum sínum í 

kynningarstarfi.  

 

Að svo mæltu hefur skýrsluhöfundur tekið saman helstu ástæður þess að fyrirtæki ættu að 

tileinka sér notkun almannatengsla: 

 Fyrirtæki geta nýtt sér þekkingu og reynslu markaðsdeildar sinnar í starfi 

almannatengsla 

 Almannatengls kosta ekki mikla fjármuni, samanborið við aðrar leiðir í 

markaðsstarfi – fréttamiðlar eru nýttir sem ódýr eða ókeypis auglýsingamiðill  

 Almannatengsl gefa fyrirtækjum tækifæri til að upplýsa allt starfsfólk og auka 

þannig virkni þess og þjónustugæði 

 Almannatengsl geta styrkt viðskiptasambönd fyrirtækja hvort sem er við birgja 

eða viðskiptavini þeirra 

 Jákvæð fylgni er á milli góðrar ímyndar fyrirtækja og arðsemi þeirra og notkun 

almannatengsla gefur fyrirtækjum tækifæri til að byggja upp og viðhalda sterkri 

og ákjósanlegri ímynd. 

 Almannatengsl geta hjálpað fyrirtækjum á erfiðum tímum og við áföll 

 Fyrirtæki geta aukið samkeppnisforskot sitt með notkun almannatengsla 
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Viðauki I.  Spurningalisti 
 

Ágæti þátttakandi. 

 

Í þessari könnun verða um það bil 300 fyrirtæki beðin um að svara spurningum um mikilvægi 

almannatengsla. Það mun taka u.þ.b. 5 mínútur að svara þessum spurningalista. 

Þátttaka í þessari rannsókn er valfrjáls. Leyfilegt er að sleppa einstaka spurningum og svara 

eingöngu þeim sem þátttakandi treystir sér til. Athygli skal þó vakin á mikilvægi þátttöku þinnar 

svo niðurstaða rannsóknarinnar verði marktæk.  

 

Svör og skoðanir þátttakenda eru trúnaðarmál og verða ekki rakin til einstaklinga eða fyrirtækja. 

Niðurstöður verða eingöngu nýttar sem hluti af lokaverkefni til BS gráðu en ekki á 

opinberum vettvangi. Ef þú hefur einhverjar spurningar um könnun þessa eða málsmeðferð, 

getur þú haft samband við rannsakanda, Katrínu Ósk Óskarsdóttur með tölvupósti á netfangið 

katrino@bifrost.is 

 

Þakka þér fyrir tíma þinn og stuðning. Vinsamlegast svarið spurningunum eftir bestu getu og 

hefjið þátttöku með því að smella á "Byrja" hnappinn hér fyrir neðan.  
 
 

 

1. Hvers konar starfsemi stundar fyrirtækið? 

 Flutningur og geymsla  

  Rekstur gististaða og veitingarekstur 

 Upplýsingar og fjarskipti 

 Fjármála- og vátryggingastarfsemi 

 Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi 

 Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 

 Opinber stjórnsýsla  

 Fræðslustarfsemi 

 Heilbrigðis- og félagsþjónusta 

 Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi 

 Önnur þjónustustarfsemi.  
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2. Hvar eru höfuðstöðvar fyrirtækisins? 

 Höfuðborgarsvæðinu 

 Vesturlandi 

 Reykjanesi 

 Vestfjörðum 

 Norðurlandi 

 Austurlandi 

 Suðurlandi 

 

3. Hvað er fyrirtækið gamalt? 

 Yngra en 5 ára 

 6 til 10 ára 

 11 til 15 ára 

 16 til 20 ára 

 Eldra en 20 ára 

 

4. Famkvæmdastjórinn er... 

 Karl 

 Kona 

 

5. Hvaða  menntun hefur framkvæmdastjórinn? 

 Grunnskólapróf 

 Framhaldsskólapróf 

 B.S. / B.A. 

 Meistaranám 

 Doktorsnám 

 Veit ekki 

 

6. Hvað af eftirfarandi fullyrðingum finnst þér eiga best við? 

Raðið númerum frá 1 – 6 í þá röð sem þér finnst eiga best við ( 1 á best við og svo 

framvegis). 



88 
 

 Almannatengsl snúast um fréttatilkynningar  

 Almannatengsl snúast um að vera rödd fyrirtækisins út á við 

 Almannatengsl snúast um að bjarga andliti fyrirtækja þegar illa fer 

 Almannatengsl snúast um að styrkja ímynd fyrirtækja 

 Almannatengsl snúast um að auka tekjur fyrirtækja með leiðum sínum í 

kynningarstarfi 

 Almannatengsl snúast um að hagræða sannleikanum og blekkja almenning 

 

7.  Hver var velta fyrirtækisins á síðasta ári? 

 

 

8. Skilaði fyrirtækið hagnaði á síðast ári? 

 Já  

 Nei  

 Veit ekki 

 

9. Hvað starfa margir hjá fyrirtækinu að meðaltali? 

 

 

10. Er leiðum almannatengsla beitt í fyrirtækinu? 

Ef „Nei“ þarft þú ekki að svara fleiri spurningum. Takk fyrir þátttökuna. 

 Já  

 Nei 

 

11. Hvað er langt síðan að almannatengsl voru innleidd með formlegum hætti í 

fyrirtækinu? 

 Minna en 1 ár 

 1 til 3 ár 

 4 til 6 ár 

 7 til 9 ár 

 10 til 12 ár 

 13 ár eða lengur 
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12. Hver stjórnar starfi almannatengsla hjá fyrirtækinu? 

 Framkvæmdastjóri 

 Markaðsstjóri 

 Starfsmannastjóri 

 Ráðgjafi 

 Almannatengill 

 Auglýsingastofa 

 Annar, hver?  

 

 

13. Hvaða menntun hefur stjórnandi almannatenglsa? 

 Grunnskólapróf 

 Framhaldsskólapróf 

 B.S. / B.A. 

 Meistaranám 

 Doktorsnám 

 Veit ekki 

 

14. Hversu margir starfsmenn starfa með beinum hætti að almannatengslum 

fyrirtækisins? 

 

 

 

15. Sem hluta af markaðsstarfi, hversu mikilvægan þátt telur fyrirtækið almannatengsl 

vera? 

 Mjög mikilvægur  

 Frekar mikilvægur  

 Hvorki né 

 Frekar ómikilvægur 

 Mjög ómikilvægur 
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16. Hvernig hefur notkun almannatengsla reynst? 

 Mjög vel 

 Vel 

 Sæmilega 

 Illa  

 Mjög illa 

 

17. Hefur notkun almannatengsla aukið samkeppnishæfi fyrirtækisins? 

 Já  

 Nei 

 Veit ekki 

 

18. Hversu mikil jákvæð áhrif hefur notkun almannatengsla haft á afkomu 

fyrirtækisins?  

 Mjög mikil 

 Mikil 

 Nokkur 

 Lítil 

 Mjög lítil 

 Engin  

 

19. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
                     Mjög sammála     Frekar sammála      Hvorki né     Frekar ósammála     Mjög ósammála 

Almannatengsl hafa                

bætt ímynd fyrirtækisins   
 
Almannatengsl hafa búið               

 til gott umtal í fjölmiðlum   

 

Almannatengsl hafa séð               

um að kynningarstörf séu 

faglega unnin  

 

Almannatengsl hafa séð               
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um að fréttir komist til réttra 

aðila á réttum tíma   
 
Almannatengsl hafa veitt               

fyrirtækinu leið til að ná til  

almennings á hlutlausan hátt 

 

Almannatengsl hafa verið               

góð leið til að kynna þjónustu 

fyrirtækisins án þess að nota  

almennar auglýsingar 

 

Almannatengsl hafa aukið                  

tekjur fyrirtækisins 

 

20. Hefur fyrirtækið nýtt sér þjónustu einhverra eftirtalinna almannatengslafyrirtækja? 

Leyfilegt er að merkja við fleiri en einn þátt? 

 KOM 

 AP almannatengsl 

 Íslensk almannatengsl 

 Athygli 

 Góð samskipti 

 MBK 

 Annað, hvað? 

 

 

21. Er árangur af notkun almannatengsla mældur? 

 Já 

 Nei  

 

22. Hvernig er árangur almannatengsla mældur? 

 

 

 


