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Útdráttur  
Almannatengsl eru mikilvæg og á erfiðum tímum. Í þessari rannsókn er mikilvægi 

almannatengsla kannað með hliðsjón af bankahruninu haustið 2008 og þeirri atburðarás 

sem fylgdi í kjölfarið. Í forkönnun sem gerð var árin 2006 og 2007 voru tengsl fyrirtækja 

og stjórnmálaafla við fjölmiðla könnuð. Í aðal rannsókninni var viðhorf stjórnmálamanna 

og stjórnenda fyrirtækja til almannatengsla könnuð.  

Þáttastjórnendur í fréttatengdum dægurmálaþáttum hafa tekið eftir því að stjórnvöld auka 

stuðning sinn við þá málaflokka sem fjallað er um í þáttunum. Þeim finnst 

hagsmunaaðilar ágengir í að koma sínum málum að og hefur það í mörgum tilfellum 

neikvæð áhrif. Því er mikilvægt fyrir fyrirtæki og stjórnmálamenn að fara rétt að 

stjórnendum þáttanna. Einnig kom fram að fjölmiðlar þóknast eigendum sínum, hvort 

sem það er ríkið eða einkaaðilar. 

Stjórnmálamenn voru sammála um að stjórnvöld þyrftu að nýta almannatengslin betur, 

veita meiri upplýsingar, fara í upplýsingaherferðir og tala opinskátt. Sem dæmi hefði mátt 

veita erlendu fjölmiðlafólki, sem kom til Íslands í kjölfar bankahrunsins, betri 

upplýsingar. Þannig hefði verið hægt að tempra skaðann sem ímynd Íslands varð fyrir, 

þar sem oft var farið töluvert frjálslega með staðreyndir í erlendum fjölmiðlum.  

Fyrirtæki sem eru með almannatengil segja að skuldbinding og skilningur stjórnenda 

verði að koma til svo almannatengsl nái að festa rætur í fyrirtækjum og virka sem skyldi. 

Í rannsókninni kemur fram að hlutverk almannatengla er að þjónusta fréttamenn, 

fjölmiðlafólk og þar með almenning um réttar upplýsingar og staðreyndir og að viðhalda 

ímynd fyrirtækis eða þjóðar.  
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1. Inngangur 

Almannatengsl eins og þau eru stunduð nú á dögum eiga rætur sínar að rekja til 

Bandaríkjanna, allt frá því að fólk fór að búa saman í þorpum og bæjum. Til er mikið af 

sögulegum heimildum sem hafa varðveist, rit og bækur sem ætlað er að upplýsa og vinna 

traust almennings á konungum, keisurum, prestum og öðrum trúarleiðtogum. 1

Skýrsluhöfundi tókst ekki að finna íslenskar rannsóknir á sambærilegu efni og telur því 

rannsóknina mikilvæga til að bæta úr því. Verkefnið hefur skýrsluhöfundur kosið að kalla 

Í gegnum brimskaflinn, mikilvægi almannatengsla hjá fyrirtækjum og stjórnvöldum á 

erfiðum tímum.  

 Ímynd 

Íslands hefur beðið hnekki á síðustu vikum og mánuðum. Fregnir hafa borist af illa 

þýddum fréttum og staðreyndarvillum í erlendum fjölmiðlum á síðustu misserum sem 

koma við ímynd landsins. 

En hvað eru almannatengsl og eru þau mikilvæg á erfiðum tímum? Eru stjórnvöld og 

fyrirtæki meðvituð um mikilvægi almannatengsla? Víðtækar breytingar á íslensku 

efnahagslífi á síðustu misserum hafa vakið neikvæða athygli erlendis sem hefur skaðað 

ímynd íslands. Þörf er fyrir rannsókn sem varpar ljósi á mikilvægi almannatengsla í 

fyrirtækjum og hjá stjórnvöldum í samhengi við ímynd Íslands. Þessi rannsókn ætti að 

varpa ljósi á hversu mikilvæg almannatengsl eru í raun. Hún byggir á niðurstöðum 

eigindlegrar rannsóknar, bæði með viðtölum og greiningu á sjónvarpsviðtölum, sem 

unnin var á árunum 2008 – 2009, en forathugun var gerð árin 2006 – 2007 þar sem 

skýrsluhöfundur kannaði hlutverk almannatengsla í fréttatengdum dægurmálaþáttum í 

sjónvarpi. 

                                                 

1 Caywood. 1997. Bls 15 – 16. 
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1.1 Megin markmið og tilgátur 

Meginviðfangsefni rannsóknarinnar er að skoða almannatengsl á erfiðum tímum. 

Rannsóknin er framkvæmd á tímum banka-, efnahags- og gjaldeyriskreppu haustið 2008 

og vorið 2009. Sjónarhornið beinist að fyrirtækjum og stjórnmálum. Megin markmið 

rannsóknarinnar eru:  

Að skoða og draga lærdóm af mikilvægi almannatengsla í fyrirtækjum og í stjórnmálum, 

hlutverki og starfsemi þeirra á erfiðum tímum.  

Megin rannsóknarspurningin er: 

,,Hversu mikilvæg eru almannatengsl á erfiðum tímum?“. 

Auk þess eru settar fram þrjár undirspurningar sem miða að því að svara megin 

rannsóknarspurningunni í rannsókninni.  

1. ,,Hvert er hlutverk almannatengsla?“ 

2. ,,Hversu mikil áhrif geta almannatengsl haft á ímynd fyrirtækja eða stjórnvalda?“ 

3. ,,Hvert er hlutverk fjölmiðla í almannatengslum?“ 

Megintilgátur rannsóknarinnar eru eftirfarandi:  

1. Að almannatengsl eru mikilvæg á erfiðum tímum.  

2. Að mikilvægi almannatengsla og þörf fyrir almannatengsl muni aukast á næstu 

árum.  

3. Að hlutverk almannatengsla sé að aukast í fyrirtækjum og í stjórnmálum.  

4. Að  almannatengsl geta haft mikil áhrif á ímynd skjólstæðings.  
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1.2 Áherslur rannsakanda 

Skýrsluhöfundur hefur, í gegnum störf sín á síðustu árum, fundið að almannatengsl eru í 

senn áhugaverð, sérstök og vandmeðfarin og vildi því rannsaka þau nánar. Höfundur telur 

rannsóknina því mikilvæga fyrir fyrirtæki, stjórnvöld, almannatengla, fjölmiðla og 

almenning og að þessi þáttur sé rannsakaður hér á landi á þessum erfiðu tímum. 

Skýrsluhöfundur, sem er viðskiptafræðingur á sviði stjórnunar og markaðsmála hefur 

kennt á framhaldsskólastigi í níu ár. Árin 2001 - 2004 stóð skýrsluhöfundur að 

Brúðkaupssýningunni Já ásamt meðeiganda, sem tugir þúsunda gesta sóttu árlega. 

Verkaskipting skipuleggjenda var upphaflega með þeim hætti að skýrsluhöfundur ynni á 

bak við tjöldin og meðeigandann sæi um almannatengslin, þ.e.a.s. myndi mæta í viðtöl og 

þætti til að kynna sýninguna. Vegna tengsla meðeigandans við ákveðinn fjölmiðil var 

honum hins vegar meinaður aðgangur að öðrum miðlum svo það kom í hlut 

skýrsluhöfundar að kynna sýninguna á þeim miðlum. Önnur verkefni sem 

skýrsluhöfundur hefur tekið að sér hafa snúist um það að nýta mátt almannatengsla og 

hefur það stundum reynst þrautarganga og margar dyr lokaðar.  

Skýrsluhöfundur fékk áhuga á efninu vegna þess að dyr voru lokaðar á fjölmiðlunum 

fyrir sum fyrirtæki og önnur ekki. Til þess að átta sig betur á viðfangsefninu og frá hvaða 

sjónarhorni væri best að skoða málið gerði skýrsluhöfundur forkönnun árið 2006 – 2007. 

Þar var afstaða þriggja stjórnenda fréttatengdra dægurmálaþátta í sjónvarpi (sem gefa sig 

út fyrir það að tala um það sem er að gerast í þjóðfélaginu) til almannatengsla könnuð.  

Eftir forkönnunina og eftir að bankahrunið skall á þjóðinni bar á að hugtakið 

,,almannatengsl“ kæmi fyrir í umfjöllun fréttamanna, bæði varðandi málstað Íslands í 

Bretlandi og tengsl íslenskra stjórnvalda við mikinn fjölda fjölmiðlafólks sem hér dvaldi í 
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október 2008. Almannatenglar skrifuðu fréttir í blöð til að benda á mikilvægi sitt. 

Stjórnvöld og fyrirtæki lentu í orrahríð ásakana um andvaraleysi, lögbrot eða siðleysi og 

töpuðu trú og trausti almennings. Viðtöl við forseta Íslands í erlendum fjölmiðlum 

sköðuðu ímynd landsins og viðskiptaráðherra sagði upp fjölda manns í beinni útsendingu 

í sjónvarpinu svo dæmi séu tekin. 

Stjórnvöld voru gagnrýnd fyrir að hlusta ekki á fagaðila í almannatengslum og að taka 

viðfangsefnið ekki faglegum tökum í samræmi við viðurkennda alþjóðlega aðferðafræði. 

,,Hefur ríkisstjórnin leitað sér ráðgjafar og falið færustu PR-sérfræðingum, sem 

gjörþekkja aðstæður á hverjum stað, að halda uppi vörnum fyrir málstað Íslands þar sem 

tjónið er mest, svo sem í Danmörku, Bretlandi og Hollandi og jafnvel Þýskalandi? Nei, 

þess sjást ekki merki”. 2

                                                 

2 Morgunblaðið. 23.nóvember 2008. 

 

Skýrsluhöfundi fannst áhugavert að skoða þá atburðarás sem fór af stað við bankahrunið 

og hvað gerðist í kjölfarið og ákvað því að taka þá stefnu að kanna mikilvægi 

almannatengsla á erfiðum tímum. 
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1.3 Aðferðafræði 

Mikilvægt er í upphafi að setja upp rannsóknarferlið. Í þessari rannsókn er stuðst við 

rannsóknarferli sem sett er upp í bókinni „Research methods for business” eftir Uma 

Sekaran. Hafa skal í huga að þó farið sé eftir því rannsóknarferli þá er því ekki alltaf fylgt 

nákvæmlega skref fyrir skref. Það getur farið eftir eðli ritgerðarinnar og gögnum í henni.3

 

 

Einnig var stuðst við rannsóknarferli sem sett eru upp í bókinni ,, Handbook of applied 

social research,“ eftir Bikmann (1998) en það ferli byggist upp á eigindlegum 

rannsóknaraðferðum og þátttökuathugunum.  

Mynd 1. Rannsóknaráætlun og ferli eigindlegrar rannsóknar  

 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru margar en hafa ýmis sameiginleg einkenni. Gögnum 

er safnað saman sem lýsa fólki, stöðum eða samræðum sem erfitt er að setja upp í 

megindlegum rannsóknaraðferðum þar sem tölulegar upplýsingar úr stóru úrtaki 
                                                 

3 Sekaran, Uma. 2003. Bls 57. 

Rannsóknaráætlun Undirbúningur Gagnasöfnun

Greining 
rannsóknargagna

Skrif byggð á 
gagnasöfnun
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þátttakenda ráða ferðinni. Sumir kalla megindlegar rannsóknaraðferðir hráar tölur en 

eigindlegar eru kallaðar tölur með kjöti á beinunum. Rannsóknarspurningar eru settar 

þannig fram að rannsóknarefnið sé kannað í samhengi, en einnig til að fá meiri 

upplýsingar um aðstæður og tilfinningu viðmælenda fyrir viðfangsefninu, heldur en að fá 

bara tölulegar upplýsingar. Þannig fær skýrsluhöfundur fleiri hliðar á málinu, meira kjöt á 

beinin. Rannsakandi kann að þróa með sér ákveðna skoðun á málinu en hann leggur ekki 

upp með ákveðna tilgátu í upphafi sem hann sannar eða afsannar. Hann er umhuga að 

skilja fólk og fyrirbæri sem hann er að skoða á þeirra eigin forsendum.4

Þess vegna einkennast eigindlegar rannsóknaraðferðir af aðleiðslu en ekki afleiðslu, þar 

sem skýrsluhöfundinn öðlast æ meiri skilning eftir því sem líður á rannsóknina og fær 

hann hlutina í betra samhengi.

 

5 Tvær megin aðferðir eigindlegra rannsókna eru 

þátttökuathuganir og opin viðtöl.6

                                                 

4 Bogdan, R.C og Biklen, S.K .1998. 
5 Bickmann, L og Rog. D.J . 1998. 
6 Bogdan, R.C og Biklen, S.K .1998.  

 Opin viðtöl voru notuð í þessari rannsókn. En einnig 

greindi skýrsluhöfundur sjö sjónvarpsþætti, (fréttir og fréttatengda dægurmálaþætti). 

Opin viðtöl eru ítarleg og miða að því að fá fram upplýsingar sem gætu varpað ljósi á 

rannsóknarspurninguna.  

Eftir að hugmynd að viðfangsefni fæddist var ákveðið var framkvæmd forathugun til þess 

að athuga hvort forsendur væru fyrir rannsókn. Að lokum var vandamálið skilgreint og 

rannsóknarspurningar og tilgátur settar fram. Síðan voru viðtöl tekin og þau skrifuð upp 

samkvæmt fyrirmynd eigindlegra rannsóknaraðferða. Rannsókn var mótuð og í framhaldi 

viðtölin tekin. Að lokum eru niðurstöður svo ræddar.  
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Rannsóknir þar sem gagna er aflað með eigindlegum rannsóknum geta innihaldið 

skekkjur. Þetta liggur í muni megindlegra og eigindlegra rannsóknaraðferða: Eigindleg 

rannsóknaraðferð snýr að þekkingarfræði (Epistemology), þar sem litið er á að til séu 

„margskonar raunveruleikar“ út frá mismunandi sjónarhornum þátttakenda. Megindlegir 

rannsakendur líta svo á að það sé hægt að finna ákveðinn hlutlægan sannleika sem allir 

„skynji/skilji“ á sama hátt. 

 
Muninn á rannsóknaraðferðunum má flokka á þremur sviðum: 

 
1). Aðstæður. Eigindlegir rannsakendur líta svo á að aðstæður séu grundvallaratriði til að 

skilja það fyrirbæri sem er verið að rannsaka. Megindlegir rannsakendur líta ekki á 

aðstæður sem ráðandi þátt. 

 
2). Hlutdrægni rannsakenda. Eigindlegir rannsakendur líta svo á að hlutdrægni (bias) og 

sjónarmið rannsakanda þurfi að vera ljós til að meta og túlka niðurstöðurnar. Í 

megindlegum rannsóknum er hlutdrægni rannsakenda haldið í skefjum með stjórn á innra 

réttmæti – reynt að útiloka utanaðkomandi áhrif. 

 
3). Einkenni. Sem er aðallega öflun gagna gögnum er safnað beint frá upprunanum með 

opnum viðtölum (Interviews), tekin voru opin viðtöl við níu  aðila í þjóðfélaginu sem 

tengdust málefni ritgerðarinnar og svo sjö fréttatímar og fréttatengdir dægurmálaþættir 

greindir. En Megindlegar rannsóknir miða að afla tölfræðilegra upplýsinga. 7

Þessi rannsóknaraðferð miðar að því að leiða að einhverri niðurstöðu og geta skoðanir 

rannasakanda skekkt niðurstöður. 

 

8

                                                 

7 Beck, Bryman, Liao.2003. 
8 Beck, Bryman, Liao.2003. 
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1.4 Mikilvægi rannsóknarinnar  

Skýrsluhöfundur telur þessa rannsókn mikilvæga bæði fyrir fyrirtæki, stjórnvöld, 

almenning og fjölmiðlana, mikilvæga hjálp í þeirri ímyndaruppbyggingu sem landið og 

stjórnvöld standa nú frammi fyrir. Landið hefur beðið ímyndarhnekki á erlendri grund, 

hversu mikið vitum við ekki en nú þarf að láta land rísa. Það er mikilvægt fyrir alla að 

taka höndum saman og gera eitthvað í málunum. Þar sem þetta efni hefur ekki verið 

rannsakað hér áður svo skýrsluhöfundi sé kunnugt um, er þetta mjög mikilvæg rannsókn.  

Umræðan um rangar fréttir, misskildar fréttir eða illa þýddar fréttir hefur verið áberandi. 

Markaðir hafa fallið og meira að segja forsetinn hefur staðið í ströngu við að leiðrétta 

meintan misskilning.9 Hryðjuverkalögjöfinni var beitt vegna misskilnings milli 

fjármálaráðherra Breta og þáverandi viðskiptaráðherra Íslands.10 Þetta sýnir að samskipti 

og leiðréttingar á rangfærslum eru mikilvægar, sérstaklega þegar afleiðingarnar geta verið 

slæmar. Almannatenglar hafa spurt sig og skrifað greinar þess efnis og gagnrýnt 

stjórnvöld fyrir að hafa ekki ráðið erlenda almannatengla til að koma að réttum 

upplýsingum og leiðrétta staðreyndarvillur í erlendum fjölmiðlum.11

1.5 Þakkir til allra sem veittu viðtöl  

 Allir þessir þættir 

koma rannsóknarspurningunni við.  

Höfundur vill þakka öllum þeim sem veittu tíma sinn og lögðu fram skoðanir í 

gagnaöflun í rannsókninni. Einnig þakkar höfundur fyrir ótakmarkaða þolinmæði og 

                                                 

9 RÚV. 9. febrúar. 2009.  
10 Fréttablaðið. 4.apríl. 2009.  
11 Ísland í dag. 20.nóvember. 2008. 
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stuðning fjölskyldu sinnar ásamt öllum öðrum sem aðstoðuðu og stóðu við bakið á 

honum á því rúma ári sem rannsóknin stóð yfir.  

1.6 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur þar sem gerð er grein fyrir 

viðfangsefni ritgerðarinnar og hvers vegna skýrsluhöfundur valdi þetta viðfangsefni.  

Annar kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn almannatengsla, hugtakið almannatengsl 

útskýrt og gerð grein fyrir tengslum almannatengsla við markaðsfræði, auglýsingar og 

miðlun.  

Í þriðja kafla verður stiklað á stóru í sögu almannatengsla bæði hérlendis og í 

Bandaríkjunum.  

Fjórði kafli fjallar um mismunandi svið almannatengsla.  

Fimmti kafli fjallar um forkönnun rannsóknarinnar þar sem dægurmálahlið fréttanna var 

könnuð, hvernig þeim fannst fyrirtæki og stjórnvöld bera erindi sín á borð.  

Sjötti kafli  fjallar um rannsóknina sjálfa. Sjöundi kafli eru fréttir og fréttatengdir 

dægurmálaþættir greindir. Í áttunda kaflanum, sem er jafnframt sá síðasti, eru 

niðurstöður, umræður og samantekt.  
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2.Almannatengsl 

Annar kaflinn fjallar um hugtakið almannatengsl, hvað almannatengsl eru. Um starf 

almannatengils og vettvang almannatengsla og mismunandi þátta. Einnig er farið yfir 

tengsl milli lykil þátttakanda í almannatengslum, hlutverki þess og mótunar 

almenningsálitsins það er að segja fjórða valdsins. Í kaflanum er einnig farið yfir ný 

tækifæri fyrir fyrirtæki og almannatengsl. Að síðustu er drepið á siðferði almannatengsla.  

2.1 Hugtakið almannatengsl 

Almannatengsl er gríðarlega víðtækt hugtak og fellur ýmiss konar markaðstarfsemi undir 

það. Til dæmis má nefna auglýsingar, greinaskrif, fréttatilkynningar og uppákomur sem  

skipulagðar eru með það í huga að fanga athygli fjölmiðla og neytenda. Það væri mikil 

einföldun að segja að almannatengsl gengju eingöngu út á það að fá ókeypis umfjöllun. 

Sem dæmi um íslensk almannatengslafyrirtæki má nefna AP almannatengsl, Athygli, 

Bæjarútgerðina, GCI‚ GSP, Íslensk almannatengsl og KOM. 12

Íslenska alfræðiorðabókin skýrir orðið almannatengsl sem ,,tengsl stofnunar eða 

fyrirtækis við almenning með kynningu í blöðum eða öðrum upplýsingum án þess að um 

beina auglýsingastarfsemi sé að ræða.“

 

13

Í hagnýtum skilningi má lýsa almannatengslum eða ,,public relations“ sem þeirri vinnu 

sem fer í það að kynna ímynd, markmið, skoðanir eða gildi ákveðins aðila fyrir 

almenningi, hvort sem um er að ræða fyrirtæki, opinbera stofnun, menntastofnun, 

ríkisstjórn eða einstakling. Gjaldmiðill almannatengsla eru upplýsingar. Þungamiðja 

  

                                                 

12 http://is/wikipedia.org/Almannatengsl  
13 Íslenska alfræðiorðabókin, 1990. Bls 35.   

http://is/wikipedia.org/Almannatengsl�
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vinnunnar er keyrð í gegnum fjölmiðla; að staðsetja fyrirtækið á markaðnum með 

skoðunum sínum á málefni sem stuðlar að því að bæta ímyndina eða markaðsstöðu, auka 

pólitísk áhrif eða gæta fjárhagslegra hagsmuna. Ímynd er hugtak, en það er lauslega notað 

í breskum fjölmiðlum og á sumum sviðum bókmennta til skýra út hvernig hægt er að 

skynja fyrirtækið. Almannatengsl gefa sig út fyrir að koma á framfæri upplýsingum og 

fræðslu með því að útvega fjölmiðlum, á heppilegum tíma, sérútbúnar fréttir, með vinkli 

sem auðveldar fjölmiðlum að birta þær. Aðalsmerki almannatengsla er gott samband við 

fjölmiðla. Almannatengsl eiga það til að lita framsetningu upplýsinga og það er staðreynd 

að stærstu stofnanir samfélagsins (stjórnvöld, fjármálageirinn, fyrirtæki, fjölþjóðasamtök 

og afþreyingariðnaðurinn) eru aðilar að slíkri starfsemi og hafa þannig heilmikil áhrif á 

að móta almenningsálitið.14

2.2 Hvað eru almannatengsl?  

  

Almannatengsl (PR) er sú starfsemi sem snýr að því að stjórna flæði upplýsinga milli 

fyrirtækja og stofnanna til almennings. Almannatengsl oft nefnd PR – hafa ávinning af 

því að fjallað sé um fyrirtæki eða einstakling með þeim hætti sem þjóðinni finnst 

áhugaverð og fréttnæmt og felur ekki í sér beina greiðslu.  Almannatenglar notar þriðja 

aðila til að skrifa um mál, en auglýsingar notast ekki við þriðja aðila.  Annað sem flokka 

má til þessara fræða er að halda ræður á ráðstefnum og vinna með fjölmiðlum og 

starfsmönnum.15

                                                 

14 L‘Etlang. 2004. Bls 2.  
15 http://wikipedia.org. 
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Almannatengsl felast til dæmis í upplýsingagjöf og margháttuðum samskiptum við 

almenning, fjölmiðla, hluthafa, fjárfesta, starfsmenn og aðra hópa sem og ýmis konar 

ráðgjöf og stefnumótun“.16

Almannatengsl eru einkennandi fyrir nútíma landslag samskipta. Á síðustu árum hafa 

almannatengsl breyst úr því að vera aðallega óformleg starfsemi í það að vera iðnaður 

með veltu upp á 10 milljarða dala í norður Ameríku einni. Í faginu vinna hundruð 

þúsunda starfsmanna, rannsóknarmanna og kennara. Við gætum haldið að þetta væri hið 

,,ráðandi afl í samfélaginu.“

 

17 Almannatengsl geta verið notuð til að byggja upp tengsl 

milli starfsmanna, fjárfesta, viðskiptavina og kjósenda eða almennings. Næstum hvert 

fyrirtæki hefur hagsmuna að gæta þegar kemur að almenningsálitinu.18

Almannatengslafélag Bandaríkjanna PRSA heldur því fram að ,,almannatengsl hjálpi 

fyrirtækjum og almenningi til þess að nálgast hvort annað“.  Samkvæmt heimildum 

PRSA eru megin svið þeirra rannsóknir, skipulagning, samskipti, frásögn og mat.

 

19

Edward Luis Bernays sem er talinn vera faðir nútíma almannatengsla ásamt Ivy Lee 

skilgreindi almannatengsl á fyrrihluta 19.aldar þannig að þau væru stjórntæki sem mótar 

skoðanir almennings, útskýrir stjórnmál og býr til og vekur áhuga fyrirtækja sem vilja 

ávinna skilning almennings og samþykki þeirra.

  

20 Lykillinn að árangursríkum 

almannatengslum er að vinna að góðum verkefnum sem almenningur tekur eftir og 

stjórna því á markvissan hátt. Til að sjá árangur þarf að mæla árangur. 21

                                                 

16 

 

www.almannatengsl.is/?section=3 
17  Karlberg. 1996.  
18 http://wikipedia.org. 
19 http://wikipedia.org. 
20 http://wikipedia.org.  
21 Belch og Belch. 2007.  

http://www.almannatengsl.is/?section=3�
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Áslaug Pálsdóttir almannatengill talar um í grein sinni að almannatengsl snúist um 

samskipti við ólíka hlutaðeigandi aðila sem tengjast fyrirtæki eða stofnun. Það geta verið 

starfsmenn, viðskiptavinir, hluthafar og fjölmiðlar. Mikilvægt er að samskiptin séu 

gagnvirk til að fá endurgjöf á þær upplýsingar sem frá fyrirtækinu fara svo hægt sé að 

mæla árangurinn. Góð upplýsingagjöf skiptir miklu máli fyrir alla hlutaðeigandi en eðli 

máls samkvæmt geta áherslurnar verið ólíkar eftir því hvaða hagsmunaaðilar eiga í hlut. 

Samruni fyrirtækja er gott dæmi. Eins og nærri má geta hafa starfsmenn mestan áhuga á 

að vita um stöðu sína og framtíðarhorfur en hluthafar hafa meiri áhuga á virðisaukanum 

sem falist getur í slíkum viðskiptum.22

Almannatengsl fela meðal annars í sér aðstoð og ráðgjöf við miðlun upplýsinga í meðbyr 

jafnt sem andstreymi fyrirtækja, samskipti við fjölmiðla, umsjón og skipulagningu 

viðburða, talsmannaþjálfun, uppbyggingu heimasíðna, fjölmiðlavöktun, textagerð og 

yfirlestur. 

 

 

23

Almannatengsl geta líka verið til þess að vekja eða viðhalda jákvæðri ímynd fyrirtækis 

eða vöru. 

 

24

Fjölbreytileiki almannatengsla og yfirsýn má skýra með þremur megin viðmiðum;   

gagnrýni (frá fjölmiðlum), nytsemi og stílbragði. Meginhluti viðmiðanna á upptök sín í 

Bandaríkjunum því bæði hagnýta hliðin og stílbragðið eru undir miklum áhrifum af 

frjálslyndum skoðunum.

 

 

25

                                                 

22 Áslaug Pálsdóttir. 2005. 
23 Íslensk orðabók. 2003. 
24 Áslaug Pálsdóttir. 2005. 
25 L‘Etang, Laquie: 2004. Bls 2. 
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Almannatengsl eru hluti stjórnunar sem metur viðhorf almennings, viðheldur ímynd og 

gefur réttar upplýsingar til almennings. Almanntengsl eru mitt á milli stjórnunar og 

markaðsmála. Almannatengsl eru stjórnunarháttur sem ætti að vera notaður í sínum 

víðasta skilningi, ekki takmarkaður við viðskiptastjórnun heldur teygir hann sig lengra 

yfir í aðra mikilvæga stjórnunarhætti fyrirtækja.26

2.3 Almanntengslaferlið 

 

Almannatengslaferlið samanstendur af 5 þrepum. Fyrsta þrepið er gagnaöflun, síðan 

rannsóknir, því næst áætlunargerð og það ferli ætti að fylgja eftir í gegnum heildar 

áætlunina. Fjórða ferlið er 

biðmiðlun, þar sem 

boðmiðlunarleiðir eru valdar. 

Fimmti og síðasta þrepið er 

mæling, þá er mælt og 

endurmetið hvað mætti þá gera 

betur. Almannatengslaráðgjafar 

sem fá verkefni við að búa til áætlun fyrir 

fyrirtæki þurfa fyrst að leita upplýsinga með 

gagnaöflun. Því næst þarf að framkvæma rannsókn til þess að vita hver ímynd fyrirtækis 

er sterk og/eða hversu  mikil markaðsvitund er á fyrirtækinu. Með rannsókn er hægt að 

komast að hlutum eins og samkeppni, vöru, verði og ímynd. Áætlunargerðin þarf að taka 

mið af stefnu fyrirtækisins. Næst yrði áætlun byggð upp frá niðurstöðum 
                                                 

26 Belch og Belch. 2007.  

1. Gagnaöflun

2. Rannsóknir

3. 
Áætlunargerð4. Boðmiðlun

5. Mæling

Mynd 2. Almannatengslaferlið.  
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rannsóknarinnar. Út frá rannsókninni væri áætlun boðmiðlunar samin og hrint í 

framkvæmd. Að lokum yrði svo árangur mældur. 27

2.4 Starf almannatengils  

 

Starfsvettvangur almannatengils er fjölbreyttur og erfitt að skilgreina hann, en til þess 

þarf að finna flöt á milli þess að þjónusta viðskiptavininn og að segja sannleikann. Nú á 

dögum á meðan starfið er skilgreint á marga vegu, til dæmis sem ímyndaruppbygging, 

viðhalda orðspori, virkja sambönd eða boðmiðlun. Þó eru gildi eins og heiðarleiki, 

sannleikur og almannaheill sem stendur upp úr og er innan ramma almannatengslanna. 28

Carmen Lages og Lyndon Skimkin gerðu rannsókn um drifkraft, og starf almannatengla. 

Þau segja frá því að almannatengsl séu skilgreind á margan hátt. Rannsóknin náði til 297 

almannatengslafyrirtækja í Englandi. Niðurstaðan var að setja upp níu kvarða  

,,mælanlegan skala almannatengsla“. 

 

29

                                                 

27 Hiebert, Ray Eldon. 1998. 
28 L‘Entlang & Pieczka. 2006.  
29 Lages og Simkin, 2003.  
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Mynd 3. Mælieiningar fyrir almannatengilinn, almannatengslafyrirtækin og 

almannatengslageirann. 

Þessi mælikvarði, „almannatengsla-skalinn“ skilgreinir þrjár grunnvíddir almannatengsla 

eins og þeir sem við þau starfa upplifa þær; sá sem stundar (almannatengill), þar sem 

ráðgjöfin er veitt (almannatengslafyrirtæki) og bransinn (almannatengslageirinn). Þegar 

einstakir hlutar almannatengsla eru rannsakaðir er því nauðsynlegt að glöggva sig fyrst á 

því á hvaða vídd eða sviði er verið að rannsaka. Jafnframt kom í ljós að frekari rannsókna 
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er þörf til að hægt sé að útbúa samræmdar skilgreiningar á hinum ýmsu sviðum 

almannatengsla.  

Kvarðarnir níu eru eftirtaldir: 30

1. Almannatengillin hefur tvo sem snúa að stjórnunarlegum þáttum almannatengsla 

annarsvegar og starfsþróun og starfsaldri hinsvegar. Mælieiningar sjást á mynd 3.  

 

2. Almannafyrirtækið hefur sömuleiðis tvo skala sem snúa að þörfum viðskiptavina 

við gerð áætlana og stærð og umfangi almannatengslastofu. Mælieiningarnar sjást 

á mynd 3.  

3. Bransinn eða almannatengslageirinn er svo með fimm kvarða sem snúa að 

framlögum til samtaka, fagaðila í viðskiptum, fagstöðlum, hæfni útskrifaðra 

almannatengla, mikilvægi vottaðs náms og samkeppni. Mælieiningarnar sjást á 

mynd 3.   

Almannatengsl þurfa mælitæki og reynsluna til þess að meta umfang og skilgreina þau 

öfl sem knýja þau áfram. Rannsóknin var til þess að átta sig á gögnum, og gögn greind til 

þess að komast af því af hverju almannatengsl samanstanda og hvernig hinir ýmsu þættir 

tengjast innbyrðis.31 Grunnmarkmið stjórnenda, vinnubrögð, breytilegar þarfir 

viðskiptavina, hörð samkeppni, þjálfun og kunnátta starfsfólks, mat á frammistöðu og 

staðlar innan almannatengslageirans eru einungis partur af þeim grunnþáttum sem rúmast 

innan almannatengsla.32

                                                 

30 Lages og Simkin 2003. Bls 298-330. 
31 Lages og Simkin 2003. Bls 298-330. 
32 Lages og Simkin 2003. Bls 298-330. 

 Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að búinn var til víðtækur 
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mælikvarði fyrir almannatengsl með gögnum frá breskum almannatengslaráðgjöfum og 

yfirgripsmikilli tölfræðilegri úrvinnslu.33

2.5 Vettvangur almannatengsla og tengsl mismunandi þátta 

  

Ein leið til þess að átta sig á séreinkennum almannatengsla er að líta á staðsetningu þeirra 

í hringiðju mismunandi aðgerða. Þau liggja á milli hagsmuna viðskiptavina (hver sem 

tengsl almannatengils og viðskiptavinar eru) og þekkingar og skoðana almennings. Til 

þess að varpa ljósi á skilning almannatengils á því verkefni sínu að koma skilaboðum á 

árangursríkan hátt, má skírskota til þessarar staðsetningar með hugtakinu ,,árangursrík 

skilaboð“. Árangursrík tengja skilin á milli viðskiptavinarins og almennings. Þegar er 

litið til tengsla við almenning hafa almannatengsl áhrif á þekkingu og skoðanir 

almennings sem hér segir: 34

• Vekja áhuga almennings á sköpun og dreifa skilaboðum. 

 

• Almenningsálit hefur sífellt vaxandi áhrif á aðgerðir okkar. 

• Að breyta viðhorfum er einn erfiðasti hluti almannatengsla. 

Málefni skírskotar í þessu módeli til skoðanaskipta og baráttu milli mismunandi 

hagsmunahópa og eins og almannatengslin sem slík tengja skilin á milli viðskiptavinarins 

og almennings.35

Á vettvangi fyrirtækja í módelinu eru málefnin reifuð undir formerkjum um 

samfélagslegrar ábyrgðar og ábyrgðar á gagnvart eiginhagsmunum. Kröftunum er á 

endanum beint að orðsporinu, þar sem er tekið tillit til viðskiptalegra og 

  

                                                 

33 Lages og Simkin. 2003. Bls 298. 
34 Pieczka. 2005. Bls 312-313. 
35 Pieczka. 2005. Bls 312-313. 
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óviðskiptatengdra mála. Almannatenglar líta þannig a hlutverk sitt með eftirtöldum hætti: 

36

• Hlutverk okkar er að ráðleggja fyrirtækjum eins vel og hægt er.  
 

• Hlutverk okkar er að vita hverju þarf að koma á framfæri til að viðhalda góðu 

orðspori fyrirtækis.  

• Hugmyndir hagsmunaaðila varðandi almannatengsl rammast ekki einungis innan 

hefðbundins ramma heldur í tengslum við aðra starfsemi i náinni samvinnu við 

forstjóra við samhæfingu þekkingarstjórnunar, setja í samhengi afkomutölur fyrir 

hluthafa eins og framleiðni, nýsköpun, gæði, ánægju viðskiptavina með orðspori, 

og þróun aðferðafræði til þess að tengja málefni sem fyrirtæki til fyrirtæki eru að 

rekast á því svæði en á þessi hefðbundnu risar gera.  

Sérfræðingur í almannatengslum á vettvangi viðskiptavina þá er það orðspor, stefna og 

málefni sem gilda þar.37

                                                 

36 Pieczka. 2005. Bls 312-313 
37 Pieczka. 2005. Bls 312-313 
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Mynd 4. Vettvangur almannatengsla og tengsl milli mismunandi þátta í almannatengslum.  

 

Síðasti þátturinn í þessu módeli eru fjölmiðlar og samskipti, sem endurspeglar 

almannatengla viðhorfið ,,að vinna með fjölmiðlunum er megin þáttur almannatengsla“. 

Innan módelsins eru fjölmiðlar og samskipti mitt á milli mismunandi áhugaþátta og allt 

til þeirra hagsmuna sem þeir standa fyrir. Til skýringar eru almannatengsl sýnd sem 

miklir áhrifavaldar á fjölmiðla og samskipti en þetta  gengur  á báða vegu.38

                                                 

38 Pieczka. 2005. Bls 312-313 
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2.6 Tengsl milli lykil þátttakenda almannatengsla  

Staðsetning huglægrar þekkingar borin saman við annarskonar þekkingu má sjá á mynd  

5. 

 

Mynd 5. Almannatengsl brúa bilið á milli þess huglæga og þess efnislega.  

 

Þetta módel fangar tengsl milli sumra lykil þátttakenda, hugmynda, og „verkfæra“ sem 

tengjast almannatengslum séð innan frá fyrirtækinu. Í kjarna fyrirtækisins eru 

starfsmennirnir og í kringum þá er fyrirtækjamenningin og einkenni fyrirtækisins sem 

tengjast hagsmunaaðilum á beinan hátt. Þeir hafa hinsvegar ákveðna skoðun á fyrirtækinu 
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sem að sem að má kalla orðspor fyrirtækisins. Í þessari uppsetningu eru mörk 

fyrirtækisins nokkuð óskýr en liggja nokkurn veginn þar sem einkenni og orðspor 

mætast. 39

Einnig verður að hafa í huga að þetta er sýn þess sem horfir utan frá, inn að fyrirtækinu. 

Þó að grunnur fyrirtækisins sé starfsfólk þeirra og utan um það sé fyrirtækjamenningin og 

ímyndin, þá er það áætlun sem miðað að „öðrum hagsmunahópum“ eins og hluthöfum. 

Hluthafar hafa sína ímynd og upplifun á fyrirtækinu sem byggir á þeirra sýn. Með 

þessum táknrænu sviðum eru skil fyrirtækisins svolítið þokukennd, en sýnist liggja í hvað 

þau standa fyrir og ímynd þess.

 

40

 Hugtök úr einkenna- rammanum vega upp á móti hinum hefðbundnu viðskiptahugtökum 

sem skapa stöðu fyrirtækisins með þessum hætti: Orðspor/vörumerki, 

einkenni/fjárhagsleg afkoma, menning/samkeppnishæfni og ímynd/afurð. Módelið sýnir 

þá staðreynd að í raun er litið fram hjá þessum andstæðum, hið huglæga er saumað saman 

við hið efnislega, þar sem almannatengsl eru nálin. 

 

41

2.7 Hlutverk almannatengsla 

 

Meginhlutverk almannatengsla er að hafa umsjón með og koma á og viðhalda sambandi 

við ytra umhverfi fyrirtækisins eða hagsmunaaðila (samkeppnisaðila, birgja, starfsmenn, 

sveita- og ríkisstjórn og samfélagið). Almannatengsl snúast um það að koma auga á þær 

upplýsingar sem gætu komið að góðum notum til hópa og almennings og koma þeim til 

skila með þeim leiðum sem eru færar. Það mætti segja að almannatengsl séu til þess fallin 

                                                 

39 Pieczka. 2005. Bls 314-315. 
40 Pieczka. 2005. Bls 314-315. 
41 Pieczka. 2005. Bls 314-315. 
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að koma sjónarmiðum fyrirtækisins á framfæri í þeirri von að almenningur muni skilja 

þeirra sjónarmið og styðja það. Mikið af vinnu almannatengla er á faglegum grunni, 

plana og hanna útkomu sem á að styðja lokamarkmiðið. Út frá þessu má draga þá ályktun 

að almannatenglar séu tjáningarstarfsmenn sem sérhæfa sig í samskiptum til þess að 

upphefja fyrirtæki, benda á og búa til rök með eða á móti og beita hæfilegri herkænsku til 

þess að ná fram markmiðum. Það er skilningur almannatengsla að það sé magn 

fréttatilkynninga, greina og fleira sem telur frekar en uppbygging og innhald efnisins. 42

Almannatengsl hafa í för með sér ,,merkingar-stjórnun“; hvað þýða hlutirnir, hvað standa 

þeir fyrir sem hefur málvísindalegt, sálfræðilegt, táknrænt, menningarlegt og 

samfélagslegt gildi. Þessi óræða samskiptatækni getur falið slóð almannatengslafólks í 

samfélaginu. 

 

43

Sumir segja að munur sé á milli hlutverks almannatengsla og verksviðs 

markaðsfræðinnar og auglýsinga þó svo framþróunin og vöxturinn í faginu gefi þá 

mynd.

 

44

Árið 1976 fann Rex Harlow yfir 470 skýringar á orðinu almannatengsl. Almannatengsl er 

nátengd stjórnun og hjálpa til við að halda boðskiptum í lagi, skilningi, viðurkenningu og 

samvinnu milli fyrirtækis og almennings. Þau fela í sér stjórnun vandamála eða umræðu, 

hjálpa stjórnendum að upplýsa fólkið í landinu og hafa áhrif á almenningsálitið. Þau lýsa 

og leggja áherslu á ábyrgð stjórnenda við að svala upplýsingaþörf almennings, hjálpa 

  

                                                 

42 L'Etang. 2004. Bls 3. 
43 L'Etang. 2004. Bls 3. 
44 L'Etang. 2004. Bls 3. 
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stjórnendum að gera breytingar samhliða því að vera í forystu og nota rannsóknir og 

siðfræðilegar aðferðir sem sínar megin stoðir í samskiptum.45

Hlutverk almanatengsla er að reyna að koma á fót eða viðhalda góðvilja (viðskiptavild) 

og skilningi milli fyrirtækja og almennings.

  

46

 

  

2.8 Mótun almenningsálitsins, fjórða valdið 

Fjölmiðlar hafa mikil áhrif á daglegt líf fólks. Fastur liður á hverju heimili er að horfa á 

fréttir, lesa blöðin og hlusta á útvarp. Vefsíður tengdar áhugamálum, stjórnmálum og 

öðru hafa sprottið upp og margir nota spjallþræði til að tala sín á milli um heimsins mál. 

Lesendur eru ekki lengur bara notendur blaðanna heldur geta þeir sagt sína skoðun. Til 

eru dæmi þess að efni af bloggsíðum landsmanna rati inn í hefðbundna fjölmiðla sem 

fréttaefni. 47

Í Bandaríkjunum skrá þúsundir sig inn á fréttasíður-hópa á netinu, til að geta sagt skoðun 

sína á fréttum, í hverjum mánuði og skiptast á upplýsingum, 30.000 þessara notenda 

  

 

Sem dæmi má nefna fréttir af framgöngu styrkjamáli Sjálfstæðisflokksins þar sem 

Guðlaugur Þór var dreginn inn í hringiðuna og var að svara fyrir sig í fjölmiðlum 

landsins, líklegt er að almannatengill hafi skrifað yfirlýsingu frá Guðlaugi Þór, en fréttina 

má sjá í Viðauka 1. og þá má sjá fjölda fólks einnig blogga og sýna sína skoðun á málinu.   

                                                 

45 L'Etang. 2004. Bls 3.  
46 L'Etang. 2004. Bls 3. 
47 Nefnd menntamálaráðherra. 2005. Bls 16. 
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blogga um það sem þeir sjá og heyra í þessum fréttahópum. Þarna er kjörið tækifæri fyrir 

fyrirtæki að koma auga á hvaða málefni eru í umræðunni til að vera skrefinu á undan.48

• „Að hafa áhrif á almenningsálit er eitt af viðfangsefnum okkar“. 

 

Hér eru nokkrar setningar sem almannatenglar hafa notað til þessað lýsa starfsemi sinni:  

49

• „Að breyta almenningsálitinu er eitt af því erfiðasta sem almannatenglar taka sér 

fyrir hendur.“

 

50

Óteljandi atburðir gerast í heiminum á hverjum degi og ómögulegt er að vita nákvæm 

deili á þeim öllum. Oft er sagt að almenningsálitið sé sterkasta afl lýðræðissamfélags en 

ef svo er, hvernig myndast þetta svokallaða almenningsálit? Við getum tæpast haft álit á 

atburðum sem við höfum enga vitneskju um. Þegar við myndum þetta mat hljótum við að 

byggja það á þeim upplýsingum sem við fáum um tiltekinn atburð og þessar upplýsingar 

fáum við langoftast frá utanaðkomandi aðila þar sem við getum ekki verið á staðnum og 

séð með eigin augum alla mögulega atburði. Það er því algerlega á valdi þessara 

utanaðkomandi aðila að færa okkur þær upplýsingar sem við notum svo til að mynda 

álit.

 

51

Fyrirtæki sem eru stór á fjölmiðlamarkaði, hafa ráðandi áhrif á fréttaumfjöllun, 

upplýsingar, almenningsálit, dægurmenningu og afstöðu til stjórnmála. Sömu fyrirtæki 

hafa veruleg áhrif á stjórnvöld, sérstaklega þar sem þau móta hugmyndir 

 

                                                 

48 PR News. 1998.  
49 Pieczka. 2005. Bls 314. 
50 Pieczka. 2005. Bls 314. 
51 Croteau,1997. Bls 105. 
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áhorfenda/lesenda um opinbera stjórnsýslu, þar á meðal hugmyndir um stjórnmál og 

stjórnmálamenn eins og þeir koma fyrir – eða koma ekki fyrir – í fjölmiðlum.52

Hlutdrægni í fjölmiðlum verður iðulega umræðuefni. Stjórnmálamenn saka fjölmiðlafólk 

um að gera upp á milli málsaðila, þeir saka þau um að taka afstöðu, hafa of miklar 

skoðanir eða að draga taum ákveðinna hagsmunaaðilla af gömlum vana. Hlutdrægni 

þegar fólk talar sín á milli um fréttir líðandi stundar þykir sjálfsögð. Algengt er að fólk 

felli þannig dóma um menn og málefni. 

 

53

Michael Schudson skilgreindi hlutlægni sem trú á staðreyndir, vantrú á gildismat og 

loforð um aðskilnað þeirra“

 

54

Að gæta hlutleysis er vandamál sem flestir blaða- og fréttamenn þurfa að glíma við og á 

hlutlægni veltur oft það traust sem fjölmiðillinn vinnur sér. Fræðimönnum verður tíðrætt 

um vandann við að gæta hlutleysis í fréttum enda vandi sem er mjög nálægur og 

umdeildur hjá starfandi fréttamönnum. Með hlutlægni er átt við að komið sé til móts við 

ákveðnar kröfur, þá eigenda eða stefnu um að gæta hlutleysis. Þá þurfi frásagnir að vera 

réttar og nákvæmar, jafnvægi skuli vera á milli málsaðila, túlkun aðgreind frá sjálfum 

fréttaflutningnum, heimildaöflun opin og afstaða ekki tekin. Ekki eru allir á eitt sáttir um 

hlutlægniskröfuna. Sumum finnst það vera óraunhæf krafa. Hin sanna hlutlægni sé í raun 

tálsýn og því eigi ekki að gefa neitt annað í skyn. Þá eigi allar fréttir sér ákveðnar 

 

                                                 

52 Bagdikians. 1990: 4-5. 
53 Croteau.1997. Bls105.  
54 Croteau.1997. Bls105. 
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hugmyndafræðilegar rætur og hlutlægniskrafan einungis sögð vera ein tegund 

hugmyndafræði. 55

„Fjölmiðlar eru oft nefndir „fjórða valdið“ í 

lýðræðisþjóðfélögum og því miður hefur ekki tekist að skipa 

starfsemi þeirra með lögum, sem samræmast réttarvitund alls 

þorra fólks um eignarhald og eðlilega hagsmunagæslu. Það eru 

til dæmis ótrúleg tíðindi, ef það er talið samrýmast eðlilegri 

skipan fjórða valdsins, að sami eigandi sé að þungamiðjunni í 

verslunarrekstri í landinu og öllum fjölmiðlum nema RÚV og 

Viðskiptablaðinu…..Þegar Alþingi ætlaði að koma böndum á 

fjórða valdið sumarið 2004 greip Ólafur Ragnar Grímsson til 

þess óþurftarverks að synja lögunum staðfestingar og tóku þau 

aldrei gildi.

 

Björn Bjarnason fyrrverandi ráðherra segir á bloggsíðu sinni um fjórða valdið:  

56

Þannig má, með nokkurri einföldun, segja að þessi utanaðkomandi aðili móti álit okkar. 

Þessi aðili er oftar en ekki fjölmiðill. Sjónvarp, dagblöð, útvarp og netsíður færa okkur 

upplýsingar að miklu leyti. Þar sem atburðirnir eru mjög margir og ekki tími til að 

innbyrða upplýsingar um fjarlæga atburði verðum við oft að láta okkur nægja litlar 

upplýsingar um hvern atburð til að mynda álit á þeim. Fjölmiðlar gegna því lykilhlutverki 

í að mynda almenningsálit og menn eins og Gunnar Smári Egilsson hljóta að vera mjög 

 

                                                 

55 Þorbjörn Broddasson. 2005. Bls 32.  
56 www.bjorn.is 9.11.2008. 

http://www.bjorn.is/�
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einfaldir ef þeir halda staðfastlega í þá skoðun að fjölmiðillinn sé „spegill þjóðfélagsins” 

en „ekki mótunarafl” 57 Í bók eftir Bourdieu sem heitir Almenningsálitið er ekki til talar 

hann um að einstaklingarnir í samfélaginu séu fangar samfélagsgerðarinnar. 

,,Alþýðustéttirnar eru ómeðvitaðar um hin sönnu gangvirki samfélagsins.“58 

,,Fjölmiðlamenn og háskólamenn eru upp til hópa fífl eða þjónar valdsins. Flestir eru 

fangar eða fífl - nema helst þeir sem ná tindi „hlutlægra félagsfræðilegra greininga.“ 59

Samfélagsmótun og aðstæður ráða nánast öllu varðandi líf fólksins og hegðun þess. 

Smekkur þeirra er framleiddur. 

 

60

2.9 Ný tækifæri fyrir fyrirtæki og almannatengsl 

 

Á síðustu árum hafa fleiri fyrirtæki og geirar innan viðskiptanna, frá bílaframleiðendum 

til fjármálafyrirtækja, frá nauðsynjavörum til skemmtana, komist að sameiginlegri 

óvæntri niðurstöðu: „Að almannatengsl virka og þau virka betur en annað form 

markaðssetningar með litlum snertikostnaði.“61

• Breytingar í fjölmiðlunum. 

 Breytingar á nokkrum sviðum hafa gert 

almannatengslum kleift að starfa:  

• Minnkun á stórum markaðsherferðum. 

• Breyting á eðli fjölmiðla og siða. 

• Ótakmarkað og auðvelt aðgengi að upplýsingum. 

                                                 

57 Fréttablaðið. 06.01.2004. 
58 Bourdieu. 1971. Bls 73.  
59 Bourdieu. 1971. Bls 104.  
60 Bourdieu. 1971. Bls 33.  
61 Weiner, Mark. 2006. Bls 3.  
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Þessir þættir veita almannatenglum ný tækifæri og eru nú að ryðja sér til rúms 

síbreytilegu starfsumhverfi markaðsfólk og upplýsingamiðlara. 62

2.9.1 Almannatengsl og breytingar á fjölmiðlunum 

 

Í gegnum sögu amerískrar markaðsfræði og upplýsingamiðlunar, hefur hinn hefðbundni 

fjölmiðill gegnt lykilhlutverki í upplýsingagjöf til almennings, hvort sem fyrir það var 

greitt eða ekki. Hvort sem um er að ræða dagblað frá 18.öld, tímarit frá 19.öld, 20. aldar 

útvarp eða sjónvarp eða 21. aldar internet eru tengslin milli markaðsfræða og 

upplýsingamiðla flókin. En umhverfi fjölmiðlanna breytist stöðugt og þróast og með 

breytingum koma tækifæri.63

„Fréttamenn og ritstjórnarfólk þurfa nú að leggja harðar af sér um leið og 

starfsumhverfið versnar, með minni umgjörð fyrir minni pening.“ 

  

Vegna harðrar samkeppni og uppgangs internetsins og annarra nýrra miðla, minni 

auglýsingatekna og fleiri þátta eru fjölmiðlafyrirtæki að dragast aftur úr. Þessi fyrirtæki 

leitast við að lækka útgjöld og fækka starfsfólki í ritstjórnum og á fréttastofum ljósvaka- 

og prentmiðla. 

64

Ný tækifæri opnast í tengdum geirum. Á meðan margir fréttatengdir miðlar gera skýran 

greinamun á fréttum og umfjöllunum gera aðrir það ekki. Þetta opnar góð tækifæri fyrir 

markaðsfólk. Til dæmis ef fjallað eru um varalit í tískutímariti snúa lesendur sér til þeirra 

sem auglýsa í tímaritinu til að fá frekari upplýsingar. 

  

65

                                                 

62 Weiner, Mark. 2006. Bls 5. 
63 Weiner, Mark. 2006. Bls 5. 
64 Weiner, Mark. 2006. Bls 5. 
65 Weiner, Mark. 2006. Bls 6. 
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Niðurstaðan á þessari þróun mála er sú að markaðsfólk nú á tímum leitast við að sameina 

tækni almannatengsla við að segja sögu með auglýsingalegu gildi til þess að hafa áhrif á 

tíðni og tímasetningu. 66

2.9.2 Minnkun á stórum markaðsherferðum 

 

Samkvæmt greiningu fjárfestingafélagsins Veronis Suhler Stevenson Partners um 

samskiptageirann árið 2004, er útlagður kostnaður vegna auglýsinga og kynninga til 

neytenda árlega um 800 milljarðar dala. Frá árunum 1999 til 2004 jókst útlagður 

kostnaður um 5,2% milli ára og ætti samkvæmt því að ná 1,000 milljörðum árið 2009.  

Með 1.000 milljarða dollara í húfi þarf markaðsfólk að svara afar mikilvægum 

spurningum: „Hver er skilvirkni útgjalda minna og hverju eru líklegt að þessi útgjöld skili 

mér í raun?“ Það er ekki furða, með svo mikið í húfi, að mikill þrýstingur sé á 

markaðsfólk að skora sem hæst fyrir sem minnst. Þessi þróun hefur styrkt stöðu 

almannatengsla.67 Jim Stengel, markaðsstjóri Procter & Gamble hefur sagt að 

markaðsmódel nútímans sé ónothæft, að verið sé að nota gamaldags aðferðir og 

hugsunarhátt til þess að ná árangri í nýrri veröld möguleika. Hann er ekki sá eini sem 

efast um hagnýti markaðssetningar. Fræg eru gömul ummæli John Wanamaker um gildi 

auglýsinga: „Helmingur þeirra fjármuna sem ég eyði í auglýsingar fer í til spillis, ég veit 

bara ekki hvor helmingurinn það er.“ 68

Stjórnir, fjárfestar og starfsmenn eru að leita af einhverju haldmeira en „treystu mér“ og 

með svona mikla fjármuni undir eiga þeir rétt á því að vita í hvað peningarnir fara. 

Skilaboð æðstu stjórnenda eru þessi: „Náið teljanlegum árangri fyrir þá fjárfestingu sem 

 

                                                 

66 Weiner, Mark. 2006. Bls 6. 
67 Weiner, Mark. 2006. Bls 7. 
68 Weiner, Mark. 2006. Bls 6. 
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ég hef lagi í markaðssetningu og samskipti.“ Almannatengsl geta skilað mælanlegum 

niðurstöðum og sannað þannig gildi sitt þegar kröfuharðir eigendur geta séð arðsemi 

fjárfestingar sinnar.69

Þegar greining Veronis Suhler er skoðuð má sjá að almannatengsl vega ekki mikið í 

heildarútgjöldum vegna markaðsmála. 

 

70

Tafla 1. Samskiptageirinn í Bandaríkjunum og 5 ára vöxtur á tveimur tímabilum. 

 

 

 

 

Almannatengsl njóta þó sífellt meiri athygli og eru einn af þeim geirum 

markaðsfræðinnar sem spáð er að vaxi hvað hraðast á næstu árum. 71

                                                 

69 Weiner, Mark. 2006. Bls 7. 
70 Weiner, Mark. 2006. Bls 9. 
71 Weiner, Mark. 2006. Bls 10. 
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2.9.3 Breyting á eðli og venjum fjölmiðla 
Einn þáttur sem hin hefðbundna markaðsstarfsemi hefur verið að kljást við er hvernig 

fólk nálgast upplýsingar. Fjölmiðlar og auglýsingabransinn hafa fundið fyrir þessu. 

Fjölmiðlakönnun sem gerð var af BIGreserarch mældi fjölmiðlanotkunn 

Bandaríkjamanna árið 2003. Aðferðin var mjög nákvæm og innihélt þrjár runur af 

viðtölum sem tekin voru við rúmlega þrjátíu þúsund þátttakendur. Rannsóknin leiddi í 

ljós að afar fáir eru með fulla athygli á fjölmiðlum á hverjum tíma. Einnig kom í ljós að á 

heimilum móttekur hver einstaklingur skilaboðin fjölmiðla frekar en fjölskyldan sem 

heild. Notkun fjölmiðla er einstaklingsbundin og oft er sami einstaklingurinn að nota 

fleiri en einn fjölmiðil í einu, t.d. að lesa tímarit á meðan horft á sjónvarp eða tala í 

símann um leið og hlutstað er á útvarpið. Athygli er þannig eins og gjaldmiðill og því 

meiri athygli sem fjölmiðill dregur til sín því verðmætari er gjaldmiðillinn. 72

                                                 

72 Weiner, Mark. 2006. Bls 10. 
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Tafla 2. Samskiptageirinn í Bandaríkjunum og stærðargráða í dölum. Samanburður á 

árunum 2004 og 2009. 

 

 

 

Þegar neytendur eru spurðir hvaða miðlar hafa mest áhrif þegar þeir kaupa neytendavöru 

þá kemur í ljós að sjónvarpið eða sjónvarpstöðvarnar hafa skora hæst.73

                                                 

73 Weiner, Mark. 2006: bls 12. 
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Tafla 3. Hvað hefur áhrif á ákvörðun um kaup. 

 

 

 

Máttur auglýsinganna má sín þó lítils gagnvart „Frá manni til manns“ og „Lestri greina“ 

og hér koma almannatengsl verulega við sögu. Til þess að sýna mátt almannatengsla er 

rétt að skoða dæmi frá fyrirtækinu AT&T. Greining þeirra sýndi að á meðan stærstur 

hluti nýrra viðskiptavina kæmi vegna símasölu og beinnar markaðssetningar næðust jafn 

margir nýir kúnnar með almannatengslum eins og með stórum auglýsingaherferðum. 

Niðurstaðan var sú að almannatengsl eru stökkpallur fyrir önnur markaðssetningartól. 

Þegar fréttir af AT&T voru jákvæðar jukust áhrif beinnar markaðssetningar og símasölu á 

meðan auknar auglýsingar eða símasala hafði ekki áhrif á aðra þætti 

markaðssóknarinnar.74

                                                 

74 Weiner, Mark. 2006. ; bls 12. 
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Mynd 6. Áhrif markaðssetningar við öflun nýrra viðskiptavina.  

 

Þegar litið var til arðsemi fjárfestingar í mismunandi markaðssetningarleiðum komu í ljós 

athyglisverðar tölur. Þegar AT&T báru saman kostnað við að ná hverjum nýjum 

viðskiptavini með símasölu, beinni markaðssetningu, auglýsingum og almannatengslum 

kom í ljós að lang ódýrast var að ná í nýja kúnna með almannatengslum: 

Tafla 4. Hversu  dýrt er að ná í nýja viðskiptavini. 

 

 

 

57%27%

8%

8%

Hlutfallslegur árangur mismunandi leiða 
markaðssetningar við öflun nýrra viðskiptavina

Símasala 57%

Bein markaðssetning 27%

Auglýsingar 8%

Almannatengsl og fréttir 8%
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Almannatengsl hafa sýnt að þau nýtast ekki eingöngu vel til markaðssetningar með 

beinum hætti heldur hafa þau góð áhrif á aðra þætti markaðssetningarinnar og auka 

þannig virði þeirrar fjárfestingar sem lögð var til. 75

2.9.4 Ótakmarkað aðgengi að upplýsingum 

 

Almenningur getur nálgast gríðarlega mikið magn frétta og upplýsinga og við getum 

vænst þess að í framtíðinni verði enn meira magn af upplýsingum á enn meiri hraða. 

Þessi aukning kallar á meiri skilning á fyrirbærum eins og internetinu, sem býður öllum 

upp á jafnan aðgang á öllu efni. 76

Flestir neytendur geta ekki greint á milli raunverulegra frétta, orðróms og áróðurs. Mörg 

almannatengslafyrirtæki fylgjast með fréttum og umræðum um viðskiptavini sína á netinu 

og gera sitt til að leiðrétta rógburð og rangar fréttir og rétta orðspor fyrirtækjanna. 

  

77

2.10 Siðferði í almannatengslum 

 

 

 
Trúverðugleiki fréttamanna og almannatengla í Bretlandi varð fyrir töluverðum skaða 

árið 2004 þegar hin virta fréttastofa BBC birti frétt um að gögn hafi verið rangtúlkuð til 

að réttlæta stríð.78

                                                 

75 Weiner, Mark. 2006.  Bls 13.  
76 Weiner, Mark. 2006.  Bls 13. 
77 Weiner, Mark. 2006.  Bls 14. 
78 Jempson. 2005.  

 Margir hafa ranghugmyndir um hvaða verklag felast í 

almannatengslum og er áríðandi að almannatenglar fari eftir kröfum um persónulegt og 

fagmannlegt siðferði. Innan fyrirtækja verða menn að vera meðvitaðir um siðferðisleg 

gildi fyrirtækisins og gefa hagsmunaaðilum hárrétta stöðu af nákvæmni og hreinskilni. 
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Ekki draga úr og forðast það að ljúga og fela sannleikann.79 Siðareglur íslenskra 

almannatengla er að finna hjá Almannatengslafélagi Íslands. Þar segir að 

almannatenglar skuli ástunda persónuleg og fagleg heilindi í starfi sínu. Með 

persónulegum heilindum er átt við hegðun sem er í samræmi við góða almenna 

siðferðisvitund. Með faglegum heilindum er átt við hegðun sem er í samræmi við 

siðareglur félagsins. Að almannatengill virði í starfi hagsmuni almennings. Að félagi veiti 

ekki af ásetningi villandi eða rangar upplýsingar. Að félagi taki ekki að sér verkefni sem 

séu til þess fallin að rýra traust almennings á starfi og virðingu stéttarinnar. Að félagi 

leitist ávallt við að gefa raunsanna mynd af þeirri stofnun, félagi, einstaklingi eða 

fyrirtæki sem hann vinnur fyrir. Að félagi skaði ekki af ásettu ráði faglegt orðspor eða 

starfsemi annarra félaga eða samstarfsmanna. Einnig eru siðareglur um framkomu 

gagnvart viðskiptavinum og vinnuveitendum. Þar segir að félagi hafi þá almennu skyldu 

að sýna viðskiptavinum og vinnuveitendum, núverandi og fyrrverandi, fyllstu sanngirni 

og trúnað. Einnig að félagi megi ekki taka að sér verkefni fyrir beina keppinauta 

viðskiptavinar án vitundar viðkomandi. Að í starfi sínu beiti félagi ekki aðferðum sem 

gera lítið úr viðskiptavinum eða vinnuveitendum annarra félaga eða sem geta verið 

niðurlægjandi fyrir þá. Og að síðustu að félagi skuli ekki taka við greiðslu fyrir sama verk 

frá tveimur eða fleiri aðilum án vitundar viðkomandi aðila.80

 

 

 

                                                 

79 Seitel. 1998.  
80 http://almannatengsl.is/?section=5  

http://almannatengsl.is/?section=5�
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3 Saga almannatengsla 

Þriðji kafli fjallar um sögu almannatengsla, fyrsti hlutinn fjallar um sögu almannatengsla 

í Bandaríkjunum, þar er farið yfir fjögur helstu líkön almannatengsla.  Næst er sagt frá 

almannatengslum á  Íslandi . Í lok þriðja kaflans er drepið á tengslum almannatengsla og 

ímyndar.  

3.1 Saga almannatengsla í Bandaríkjunum 

Almannatengsl hjá hinu opinbera í Bandaríkunum hófst árið 1830, þegar Andrew 

Jacskon, sem þá var forseti í Bandaríkjunum réði til sín fyrrverandi blaðamann til að hafa 

samskipti við almenning.81 Í byrjun 20.aldar réðu stórfyrirtæki til sín 

almannatengslafulltrúa til að vera sig fyrir stjórnvöldum og fjölmiðlum. Einnig til að 

koma skilaboðum til almennings til að koma í veg fyrir það að hertar yrðu reglur á 

stórfyrirtæki.82 Edward Luis Bernays sem er talin vera faðir nútíma almannatengsla ásamt 

Ivy Lee, skilgreindi almannatengsl á fyrri hluta 19. aldar þannig að þau væru stjórntæki 

sem mótuðu skoðanir almennings, útskýrðu stjórnmál og vektu áhuga fyrirtækja sem 

leituðust við að ávinna skilning almennings og samþykki þeirra.83 Ivy Lee stofnaði eitt 

fyrsta almannatengslafyrirtækið árið 1919 sem kallaðist Ivy Lee & associates.84

                                                 

81 Cutlip. 2003. Bls 3. 
82 Cutlip. 2003. Bls 3. 
83 http://wikipedia.org.  
84 Caywood.1997. Bls 25-26. 

 Fleiri 

almannatengsla fyrirtæki ruddu sig til rúms og mörg hugtök urðu til eins og „power of 

public opinion“ og „specialized knowledge“. Rannsókn Gallup Roll, sem var framkvæmd 

árið 1930 um niðurstöður forsetakosninga árið 1936. Roosevelt fyrrverandi forseti 

Bandaríkjanna var þá álitinn leiðtogi á sviði almannatengsl. Hann var talinn hafa lag á því 
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að koma skilaboðum til fólksins í gegnum blöðin og útvarpsstöðvarnar. 85 Kerfið sem er 

enn við lýði í Bandaríkjunum í dag var byggt upp af honum.86 Taflan hér á eftir  sýnir 

hvernig almannatengsl voru notuð áður fyrr og hvernig þau breyttust á síðustu öld. Ef við 

gefum okkur það að það erfitt sé að útskýra almannatengsl kemur ekki á óvart að sagan sé 

full af götum.87

Tafla 5. Fjögur líkön af almannatengslum. 

 

 

 

 

James Gruning og Todd Hunt (1984) litu á sögu almannatengsla með því að nota fjóra 

flokka af samskiptum við almenning í sögulegu samhengi (töflu 5.).88

Líkan 1: Umfjöllun fjölmiðlafólks 

  

                                                 

85 Caywood.1997. Bls 27-28. 
86 Caywood,1997. Bls 27-28. 
87 Theaker . 2004.  
88 Theaker. 2004. 
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Sennilega sá geiri sem flestir tengja við almannatengsl. Blaðamaður, fréttamaður eða 

útgefandi lofar að koma á framfæri frétt eða umfjöllun, ekki endilega sannleikanum 

heldur fer fögrum orðum um vöruna. Þessi gerð almannatengsla er mest notuð í 

dægurmála- og skemmtanaiðnaðinum þar sem einstaklingar eru auglýstir og blásnir út 

með fréttaflutningi. Gruning og Hunt bentu á að þeir sem ynnu í þessum geira væru að ná 

sem mestri umfjöllun fyrir í fjölmiðlum fyrir sína viðskiptavini.89

Skilningur er ekki megin þema í almannatengslum, þar sem árangur má mæla í 

dálksendimetrum eða sýningartíma í sjónvarpi. Upplýsingafulltrúar eru þungamiðjan í því 

að „framleiða“ áhuga og hafa einnig verið kallaðir blaðafulltrúar af blaðamönnum.

 

90

Dæmi úr sögunni: Gruning og Hunt bentu á dæmi um þessháttar almannatengslamál í 

bandarísku fjölleikahúsi þar sem eigandinn, P.T Barrium, auglýsti: „Besta sýning á 

jörðinni“ árið 1850. Hann fór eftir kjörorðinu „það er ekkert til sem er slæm athygli“ og 

notaði brellur eins og hjónaband sirkusstjarna til þess að fá mikla fjölmiðlaumfjöllun. 

Hann gaf líka hluta af innkomu opnunarkvölds til góðgerðamála til þess að fá fleiri til að 

koma og gaf miða til blaðamanna og fréttamanna til þess að tryggja að þeir kæmu og 

fjölluðu um sýningarnar hans. Tækni sem enn er notuð í dag. 

  

91

Nútíma dæmi: Koma Davids og Victoriu Beckham til Bandaríkjanna var skipulögð af 

almannatengslafólki. Almannatengslafulltrúi fræga fólksins lét fjölmiðla, blöð og dagblöð 

vita að þau væru væntanleg og útbjó tilbúið efni fyrir blöð eins og Hello! Now og OK!. 

  

92

Líkan 2: Upplýsingar til almennings 

 

                                                 

89 Theaker. 2004. 
90 Theaker. 2004. 
91 Karlberg. 1996. Bls 271. 
92 Theaker. 2004. 
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Þessi tegund af almannatengsla varðar upplýsingagjöf til almennings. Hér er nákvæmni 

afar mikilvæg. Hér er ekki verið að reyna að hafa áhrif á skoðanir eða hegðun fólks. Þeir 

sem starfa í þessum geira vita oft ekki mikið um þá sem fá upplýsingarnar og eru 

samskiptin oftast einhliða samskipti, frá sendanda til viðtakanda.93

„Þetta er ekki leyni fréttastofa. Vinna okkar er opin öllum. Okkar markmið er að miðla 

fréttum. Þetta er ekki auglýsingastofa. Ef þú heldur að við breytum staðreyndum sem eiga 

við um fyrirtækið þitt, ekki nota okkur. Nánari útskýringar munu birtast fljótlega og 

hverri frétt mun fylgja hver skrifaði fréttina. Blaðamaður mun fara varlega og mun vinna 

af heilindum að staðreyndum til þess að fréttir verða réttar.“ 

 

Dæmi úr sögunni: Gruning and Hunt vitnuðu í verk Ivy Leadbetter Lee í byrjun 20. aldar. 

Hann var viðskiptablaðamaður sem reyndi að fá upplýsingar um leynilega starfsemi 

bandaríska iðnaðarsambandsins. Það hafði einokaði viðskiptalífið á þessum tíma. Lee 

fannst þessi leynd slæm og stofanaði þess vegna fyrirtæki með eftirfarandi gildi: 

94

Líkan 3: Gagnvirk ósamhverf almannatengsl 

 

Þetta módel sýnir hugmyndir um endurgjöf eða gagnvirk samskipti. Þau eru samt sem 

áður ósamhverft eða í ójafnvægi vegna þess að markmiðið er að breyta viðhorfum eða 

hegðun ákveðins hóps fólks án þess að starfsemi fyrirtækisins breytist. Þetta er einnig 

útskýrt sem „samskipti til að sannfæra“ og geta til dæmis verið herferðir til að bæta 

heilsu. 95

                                                 

93 Theaker. 2004. 
94 Karlberg. 1996. Bls 271. 
95 Theaker. 2004. 
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„Samskipti til að sannfæra“ reiða sig á að þekkja hegðunarmynstur og hugsanir þess 

markhóps sem ætlað er að ná til og því eru skipulagning og rannsóknir mikilvægur hluti 

af þessari tegund almannatengsla.96

Dæmi úr fortíðinni: „Samskipti til að sannfæra“ voru þróuð af brautryðjendum eins og 

Edward L. Bernays sem var einn af ráðgjöfum bandarískra stjórnvalda í fyrri 

heimstyrjöldinni. Bernays lýsti öflugum stríðsáróðri þeirra sem svo:

 

97

Stanslausar áróðurssprengjur sem höfðuðu til rökhugsunar og tilfinninga fólks dundu á 

Bandaríkjamönnum sem við það æstust upp. Þær komu frá öllum hliðum – auglýsingar, 

fréttir, ræðumenn, veggspjöld, skólar, leikhús; við milljónir heimila var flaggað fána með 

merki hersins. Markmiðum stríðsins og hugmyndafræði var stöðugt haldið að augum og 

eyrum almennings.

  

98

Líkan 4: Gagnvirk samhverf almannatengsl 

   

Þessu módeli er oft lýst sem „hinu kjörna“ líkani almannatengsla. Það sýnir og stendur 

fyrir jafnrétti í samskiptum sem ekki er oft að finna í lífinu, þar sem hvor aðilli er tilbúinn 

til að breyta hegðun sinni til þess að umbera þarfir hvors annars. 99

Meðan önnur líkön eru flokkuð sem einræða eins aðila er þetta samhverfa módel byggt á 

hugmyndum um samræður. Það gæti leitt fyrirtæki til þess að taka tillit til fleiri hópa en 

bara þeirra sjálfra og almenningur gæti komið skoðunum sínum og hugmyndum á 

framfæri. Samskiptin eru gagnkvæm og máttur tengsla er jafn. Hugtökin „sendandi“ og 

„viðtakandi“ eiga ekki við hér þar sem markmiðið gagnkvæmur skilningur.

 

100

                                                 

96 Theaker. 2004. 
97 Theaker. 2004. 
98 Karlberg. 1996. Bls 271. 
99 Karlberg. 1996. Bls 271. 
100 Theaker. 2004.  
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3.2 Almannatengsl á Íslandi 

Saga almannatengsla á Íslandi er tiltölulega stutt, en Flugleiðir og Loftleiðir höfðu 

upplýsingafulltrúa hér á áttunda áratugnum. Almannatengslafyrirtækið KOM var stofnað 

árið 1986 og er eitt elsta almannatengslafyrirtækið á Íslandi. Kjörorð þeirra er „Gott 

orðspor“ sem er ein verðmætasta eign hvers fyrirtækis, stofnunar eða samtaka. „Starf 

okkar snýst um að skapa viðskiptavinum gott orðspor og trausta ímynd. Það gerum við 

með því að tryggja að skilaboð þeirra nái til almennings eða skilgreindra hópa.“ 101

Undir almannatengslaflokkinn hjá þeim falla: „Í upphafi skyldi endirinn skoða“, 

samskipti við fjölmiðla, útgáfa á prenti, rafræn boðskipti, kynningarherferðir, samskipti 

við stjórnvöld, boðskiptagreining og samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja. Einnig gefa þeir sig 

út fyrir að vera með ráðgjöf við áfallastjórnun, skipulag mannamóta, námskeið og 

fleira.

  

102

,,Þegar áfallið dynur yfir er mikilvægt að stjórnendur fyrirtækja kunni að bregðast vel við 

og senda út rétt skilaboð út í umhverfið. Kröfur um upplýsingagjöf af hálfu fyrirtækja og 

stofnana fara sífellt vaxandi. Almenningur og þeir sem hagsmuna gæta sætta sig ekki við 

að fá ekki svör og upplýsignar. Fjölmiðlar eru aðgangsharðari en áður“

  

103

Þeir telja að ef ekki sé brugðist rétt við áfallinu innan ákveðins tíma muni fyrirtækið bera 

álitshnekki.

.  

104 

Fleiri almannatengslafyrirtæki hafa sprottið upp á Íslandi á síðustu árum og það færist í 

aukana að fyrirtæki séu með upplýsingafulltrúa á sínum snærum.105

                                                 

101 

  

www.kom.is/um-okkur/ 
102 www.kom.is/um-okkur/ 
103 www.kom.is/um-okkur/ 
104 www.kom.is/almannatensl/  
105 www.almannatengslafelag.is 
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Almannatengsl eru gríðarlega margbreytileg og falla undir ýmiss konar markaðstarfsemi. 

Til dæmis má nefna auglýsingar, skrif, fréttatilkynningar og uppákomur sem skipulagðar 

eru með það í huga að fanga athygli fjölmiðla og neytenda og tryggja þannig góða ímynd 

og ásjónu viðkomandi aðila í umfjöllun fjölmiðla án þess að greiða sérstaklega fyrir það. 

Það væri þó mikil einföldun að segja að almannatengsl gangi eingöngu út á það að fá 

ókeypis umfjöllun. Sem dæmi um íslensk almannatengslafyrirtæki má nefna AP 

almannatengsl, Athygli, Bæjarútgerðina, GCI‚ GSP, Íslensk almannatengsl og KOM. 106

Fyrir nokkrum árum var Almannatengslafélag Íslands stofnað í þeim tilgangi að mynda 

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

að fræðslumálum varðandi almannatengsl og ýmsum hagsmunamálum stéttarinnar. Fyrir 

nokkum árum voru frumherjar fáir en nú starfa yfir hundrað manns í stéttinni. Félagið var 

stofnað þann 27. september 2001, en fyrr um sumarið hafði verið haldinn 

undirbúningsfundur með þátttöku um 40 manna úr stétt almannatengla.

 

107

Samkvæmt lögum geta allir gerst aðilar að félaginu sem starfa við almannatengsl eða 

hafa menntun á sviði almannatengsla og/eða sinna kennslu í faginu.

  

108

Sumir félagar vinna á sérstökum almannatenglastofum, aðrir fyrir einstök fyrirtæki, félög 

eða stofnanir. Enn aðrir vinna sjálfstætt. 

 

109

Á sama hátt og erlendis er sérhæfing að þróast á Íslandi. Almannatengsl eru stunduð víða 

í samfélaginu, meðal annars hjá hinu opinbera, fyrirtækjum, hagsmunasamtökum, 

félögum og fyrirtækjum sem sérhæfa sig í almannatengslum. Þau geta tekið á sig ólíka 

  

                                                 

106 http://is/wikipedia.org/Almannatengsl  
107 www.almanantengslafelag.is  
108 www.almanantengsl.is  
109 www.almanantengsl.is  
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mynd, jafnvel innan sama fyrirtækisins. Almannatengsl felast til dæmis í upplýsingagjöf 

og margháttuðum samskiptum við almenning, fjölmiðla, hluthafa, fjárfesta, starfsmenn 

og aðra hópa sem og ýmis konar ráðgjöf og stefnumótun.“ 110

Ein verðmætasta eign fyrirtækis er ímynd þess og ásjóna. Það tekur áratugi að byggja upp 

sterka ímynd en það getur tekið örskamma stund að rústa henni. Sterk ímynd skapar 

góðvild og viðskiptatryggð. Ýmsum ráðum er hægt að beita til að byggja upp góða ímynd 

fyrirtækis, s.s. með ritun fréttabréfa, fréttatilkynninga, birtingu auglýsinga og samskiptum 

við fjölmiðla svo aðeins nokkuð sé nefnt.

 

111

,,Ímynd bæjarfélaga skiptir ekki síður máli en ímynd fyrirtækja. 

Hafnarfjarðarbær leggur áherslu á gott og uppbyggilegt mannlíf og því 

skiptir máli hvernig fjölmiðlaumfjöllun um bæjarfélagið er. Því fáum 

við greiningu á umfjölluninni frá Fjölmiðlavaktinni og getum þannig 

fylgst nákvæmlega með hvernig þróunin er“.

  

112

Jón Hákon Magnússon, framkvæmdastjóri KOM skrifaði grein sem heitir  ,, Sterk ímynd 

Íslands er hrunin. Þar sagði hann meðal annars að ásjóna Íslands væri hrunin. „Traust á 

Íslendingum og íslenskum fyrirtækjum er fokið út í veður og vind. Trúverðugleikinn, sem 

var sterkur, er ekki upp á marga fiska núna.“ 

 

113

Hann talaði um að erlendir fjölmiðlar sem höfðu, til skamms tíma, mikinn áhuga á öllu 

sem íslenskt var, geri nú grín að þjóðinni. Það sem verra er að þjóðin hafi gert lítið sem 

ekkert að til að verja ímynd lands og þjóðar. Hann segir að traust, ímynd og ásjóna sé ein 

 

                                                 

110 www.almannatengsl.is/?section=3 
111 www.kom.is  
112 Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri Hafnarfirði. www.fmv.is  
113 Jón Hákon. 2008.  
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dýrmætasta eign einnar þjóðar rétt eins og gott orðspor er verðmætasta eign hvers 

einstaklings. Hann talaði um að það taki marga áratugi að byggja upp trausta ímynd og 

gegnheilt orðspor, en hinsvegar örskamma stund rústa því.114

„Orðspor okkar hrundi á fáeinum dögum eftir áratuga vinnu við að 

skapa Íslandi verðugt sæti í fjölskyldu þjóðanna“. 

 

115

                                                 

114 Jón Hákon. 2008. 
115 Jón Hákon. 2008. 
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4. Svið almannatengsla 

Ein leið til að skilja almannatengslin er að lýsa hlutverki almannatengla. Tafla 6. hér að 

neðan sýnir að nokkru leyti hvaða starfsvið almanntengslafulltrúi hjá dæmigerðu 

fyrirtæki getur haft. Þó eru fleiri flokkar eins og markaðstengsl og internetið sem eru 

einnig svið innan almannatengsla. 116

Tafla 6. Tegundir og einkenni almannatengsla og dæmi um þau. 

 

 

 

 

                                                 

116 Belch og Belch, 2007.  
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Af sjálfsögðu er auðveldara að útskýra hvað þú gerir ekki, en oft er almannatengslum 

ruglað saman við markaðsfræði. Sem er kannski skiljanlegt, munurinn og línan þar á milli 

er ekki oft skýr. Almannatengsl eru knúin áfram af væntingum og reynslu á mörgum 

sviðum. Þar skarast mörg svið og miðast er við að innleiða frekar en að útiloka. Það er 

styrkur almannatengsla sem greinar, en veikleiki þegar kemur að lýsingu og 

skilgreiningu.117

4.1 Starfsmannasvið - innri samskipti 

 

Innri samskipti snúast um samskipti innan fyrirtækis, fréttabréf innan fyrirtækisins, 

hugmyndakassa hverskonar og halda ímynd fyrirtækis á lofti. Sum fyrirtæki notar slíkan 

almannatengil sem undirbýr starfsfólk fyrir hvers konar viðburði. Sem dæmi þegar 

fermingar eru á næsta leyti er þekkt að starfsfólk fyrirtækja, sem eru í krísu, sé markvisst 

boðað á námskeið hjá almannatengli fyrirtækisins. Þar er það undirbúið undir erfiðar 

spurningar sem geta komið á mannamótum. Starfsmenn eru beðnir um að halda ímynd 

fyrirtækisins á lofti hvarvetna. Rýr ímynd kallar á slæmt umtal, sem getur leitt til 

niðurskurðar, svo hver og einn starfsmaður er hlekkur í því að halda ímynd fyrirtækisins 

á lofti. 118

Innri samskipti fela í sér innri tengsl við starfsmenn fyrirtækisins. Útbúa þarf fréttabréf 

fyrir starfsmenn og einnig kynningarefni fyrir nýja starfsmenn, til þess að taka vel á móti 

þeim. Þetta ræðst af því hversu stórt fyrirtækið er og hversu mikið umfang þess er. 

Aðalmarkmið almannatengslaáætlana í innri samskiptum er að viðhalda góðum anda og 

 

                                                 

117 Theaker . 2004. 
118 Theaker . 2004. 
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sýna árangur starfsmanna. Fréttabréf, allskyns upplýsingar sem hengdar eru upp innan 

fyrirtækis, tölvupóstur o.fl. er notað til að ná til starfsmanna.119

4.2 Almanntengslasvið - almannatengsl fyrirtækis 

 

Þeir aðilar sem sjá um almannatengsl fyrir fyrirtæki sjá um samskipti fyrir hönd 

fyrirtækisins. Þeir eru ekki að kynna vöru eða þjónustu, heldur að koma árskýrslum á 

framfæri, sjá um ráðstefnur, að siðareglur séu sýnilegar og þeim sé framfylgt. Einnig að 

tryggja að auðkenni fyrirtækisins séu sýnileg og myndir séu aðgengilegar. 120

4.3 Fjölmiðlasvið - samskipti við fjölmiðla 

  

Án fjölmiðla væru almannatengsl erfiðari en þau eru í dag. Þeir sem starfa á sviði 

fjölmiðlasamskipta eiga samskipti fyrir hönd fyrirtækis eða annars aðila við 

rannsóknarblaðamenn og sérfræðinga og gefa þeim rétta stöðu og veita réttar upplýsingar. 

Samskipti geta átt sér stað við fjölmiðlafólk frá héraðsfréttamiðlum, landsmálamiðlum og 

alþjóðlegum miðlum, frá dagblöðum, tímaritum, sjónvarpi eða vefmiðlum. Þeir sem 

vinna á þessu sviði útbúa og senda út fréttatilkynningar, skipuleggja ljósmyndatökur á 

viðburðum fyrirtækisins, þeir halda blaðamannafundi fyrir fjölmiðlafólk og sjá um öll 

óformlegu samskipti við fjölmiðla.121

Eftirspurn fréttamanna og fjölmiðla hefur aukist og þeir eru háværari og beinskeyttari. 

Fyrirtæki stækka að sama skapi, boðleiðir lengjast og þau verða þröngsýnni og þyngri í 

 

                                                 

119 Belch og Belch. 2007.  
120 Theaker. 2004. 
121 Theaker. 2004. 
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svörum. Tilsvör eins og „Get ekki svarað þessari spurningu“ kallar á neikvæða 

umræðu.122

Í mörgum löndum er fjölmiðlun stjórnað af ríkinu, ekki einungis í Norður Kóreu, Kína og 

á Kúbu, heldur einnig í mörgum þróunarlöndum og iðnríkjum. Á sumum stöðum er ekki 

óalgengt að ríkistjórnin eigi fjölmiðilinn. Mörg lýðræðisríki í Evrópu bjóða fjölmiðlum 

upp á styrki frá hinu opinbera, til þess að viðhalda fjölbreytni á fjölmiðlamarkaði. Í 

Bretlandi, sem sagt er mekka lýðræðisins, eru hörð viðurlög við því að halda fjölmiðlum í 

skefjum. Franskir blaðamenn hafa kvartað undan því að geta ekki stundað 

rannsóknarblaðamennsku af ótta við viðbrögð stjórnvalda. 

 

123

Rannsókn á sjónvarpsfréttum í Bandaríkjunum á árunum 1980 – 1995 leiddi í ljós að 

notendur almannatenglafyrirtækja í fréttum voru að langstærstum hluta stjórnvöld víða 

um heim og stjórnmálamenn. Meðal annara aðila sem komust á blað voru 

lögfræðiskrifstofur, herinn, olíufélög, flugfélög, tóbaksiðnaðurinn, íþróttasamtök og 

gosdrykkjaframleiðendur.

 

124

4.4 Fyrirtækjasvið - á vettvangi fyrirtækja 

 

Þegar almannatengill starfar á vettvangi fyrirtækja er átt við samskipti við önnur fyrirtæki 

t.d. birgja eða smásala. Mikilvægt er að halda viðskiptavinunum vel upplýstum og það 

má gera með þátttöku í sýningum og öðrum viðburðum, sölukynningum eða 

                                                 

122 Johnson and Goldsmith. 2006.  
123 Merill. 2006. Bls 28.  
124 Keean. 1996.  
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smásýningum. Útgáfa fréttabréfa og dreifing til birgja og smásala heyrir einnig undir 

þennan flokk. 125

4.5 Stjórnmálasvið - opinber málefni 

  

Mikilvægt er að fylgjast vel með hinu pólitíska landslagi og eiga samskipti við 

stjórnmálamenn. Það er gert með kynningum, kynningarfundum, einkasamtölum og 

opinberum ræðum. 126

McQail notar stjórnmál sem dæmi til að sýna fram á áhrifavald fjölmiðla og hvernig er 

best að nýta sér þá. Umfjöllun hans má kannski heimfæra á aðra þætti eins og 

auglýsingaherferðir. Fjölmiðlar hafa það að markmiði að fá sem mest áhorf, áheyrn og 

lestur. Lykilþættir í áhrifavaldinu eru þessir: Í fyrsta lagi að ná til eins stórs hóps 

viðskiptavina og mögulegt er. Í öðru lagi að það sé „réttur hópur“. Í þriðja lagi má ekki 

vekja mótspyrnu hjá þeim sem taka á móti skilaboðunum. Fjórði þátturinn snýr að 

persónulegu hliðinni, að fólk geti tengt framsetningu skilaboðana við sig með einhverjum 

hætti. Þá er fyrirfram vitað að sumt efni fer illa í fólk og þá þarf að ,,matreiða“ það á 

réttan hátt og selja það. 

 

127

4.5.1 Lobbýismi 

  

Í pólitísku umhverfi geta almannatengsl verið notuð bæði sem verkfæri fyrir þrýstihópa 

eða fyrirtæki og sem rödd stjórnvalda. Stjórnvöld nota almannatengla til að koma 

                                                 

125 Theaker. 2004 
126 Theaker. 2004 
127 Mcquail. 1990. Bls 24.  
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sjónarmiðum sínum á framfæri. Lobbýismi128 þekkist víða og er mikið stundaður í 

Bandaríkjunum. Þar reyna fyrirtæki og þrýstihópar að hafa áhrif á ákvarðanatöku 

stjórnvalda. Þetta er almennt í nútíma lýðræði. 129 Í grein um setningu ramma yfir 

lobbýisma kemur fram að lobbýismi hefur verið stundaður víða og á vel við ef hann er 

innan ramma laganna. Hann þjónar þeim tilgangi að hafa áhrifa á ákvarðanatöku 

stjórnvalda ef svo ber við og fyrirtæki hafa notfært sér það til að hnika til atriðum í 

reglugerðum í þeim tilgangi að verja hagsmuni sína. Greinahöfundur bendir á í 

seinnihluta greinarinnar að geti stundað lobbiýsma til að hafa áhrif á ákvarðanatöku 

stjórnvalda; almannatenglar, fréttamenn, lögfræðingar, stjórnendur, ábyrgðamenn og 

jafnvel læknar og verkfræðingar ef svo ber við. 130

4.6 Samfélagssvið  

 

Þegar talað er um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja er átt við tengsl fyrirtækis við ytra 

umhverfi þess. Að það leggi eitthvað til ytra umhverfis til þess að bæta ímynd sína. 

Markmið með þessu er að skapa fyrirtækinu viðunnandi vinnuaðstæður í því samfélagi 

sem það starfar í. 131 Almannatenglar sem starfa á þessum grundvelli hafa þá samskipti 

við samfélagið, kjörna fulltrúa, yfirmenn fræðslumála og þá sem eru hagsmunaðilar 

hverju sinni. Þeir sjá til þess að þessir aðilar fá sem mestar upplýsingar um þau málefni 

sem fyrirtækið hefur og halda sýningar, kynningar, skrifar bréf til ráðamanna, boða til 

funda og styrkja ýmis íþróttamál, menningar- og samfélagsmál. 132

                                                 

128 Orðskýring: Lobbyismi er hagsmunagæsla. Lobbyistar er sá sem er fulltrúi þrýstihóps eða 
hagsmunaaðila.  
129 36th session of the Public Governance Committee, 16-17 October 2007. Paris. Bls 12.  
130 36th session of the Public Governance Committee, 16-17 October 2007. Paris. Bls 12. 
131 Belch og Belch. 2007.  
132 Theaker. 2004. 
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 4.7 Markaðssvið - markviss samskipti 

Á sviði markvissra samskipta þarf að átta sig á og greina mismunandi aðstæður og eða 

vandamál sem steðja að og finna viðeigandi lausnir á vandamálum. Koma með fréttir  á 

réttum tíma og koma með skýringar af hverju eitthvað var gert. Finna lausnir sem miða 

að því að ná markiðum fyrirtækisins. Til þess að ná þessum markmiðum snýst starf 

almannatengilsins um það að gera rannsóknir, undirbúa og hrinda af stað herferðum til að 

bæta ímynd fyrirtækisins.133

4.8 Málaefnasvið - málefnastjórnun  

  

Á sviði málefna er nauðsynlegt að því að fylgjast með hinu pólitíska samfélagslega, 

efnahagslega og tæknilega umhverfi. Almannatenglar sem vinna fyrir hið opinbera 

myndu t.d. kanna áhrif bandarísk efnahagslífs og forsetakosningabaráttu á fyrirtæki í 

Bretlandi. Kanna hversu víða áhrifin ná. 134

4.9 Áfallasvið - krísustjórnun 

 

Hvað er krísustjórnun? CM(Crisis management) fæst aðallega við krísur sem verða af 

mannavöldum en svo er til RM (Risk management) fæst við slys af náttúrunnar völdum. 

Svo sem tölvusvindl, umhverfismengun, svindl, gallaðar vörur, kynferðislega áreitni eða 

ofbeldi á vinnustað. Krísur af mannavöldum eru ekki óhjákvæmilegar, þær þurfa ekki að 

gerast. Þess vegna er almenningur mjög dómharður á þau fyriræki sem lenda í krísum af 

mannavöldum. 135

                                                 

133 Theaker. 2004. 
134 Theaker. 2004. 
135 Ian Mitroff. 2001. 
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Krísustjórnun verður sífellt mikilvægari í stjórnun og rekstri fyrirtækja. Það kemur fyrir 

að fyrirtæki hunsa viðvörunarmerki um að krísa sé yfirvofandi. Langflestar krísur hafa 

langan aðdraganda og jafnvel verið á vitorði tiltekinna starfsmanna eða stjórnenda 

fyrirtækisins áður en almenningur fær vitneskju um þær og þá í langflestum tilfellum í 

gengum fjölmiðla. Um þetta eru fjölmörg dæmi hérlendis og erlendis. 136

Áhrif mótlætis á einstaklinga og fyrirtæki eru nú en áður. Þrátt fyrir vaxandi skilning á 

áhrifum þess sem gerist í krísu virðast flest fyrirtæki ekki vera í stakk búin að mæta þeim. 

Ört fjölgandi tilfellum sem þessum í fyrirtækjum gefur til kynna að þörfin fyrir aukna 

fræðslu starfsfólks til að bregðast við krísuástandi er mikil. Samt sem áður hefur lítið 

verið gert til að bæta þar úr. 

 

137

umfjöllun um fyrirtæki, eða skemmd vara fer á markað, sem þarf að kalla til baka. Það er 

trú manna sem skipuleggja þessar áætlanir að það sé hægt að lágmarka skaðann með því 

að koma fram með vel skipulagðar og markvissar aðgerðir. Senda út tilbúnar 

fréttatilkynningar, nota réttu boðskiptin og skipuleggja fyrirfram hvernig á að bregðast 

við hinum ýmsu aðstæðum. 

 

Krísustjórnun felur í sér að gera áætlun um það hvað skuli gera til að bregðast við slæmri 

138

Þegar kemur til krísustjórnunar, eru sum stórfyrirtæki í heiminum með hrikalega sögu. En 

svo þyrfti alls ekki að vera. Lucy Killgren og Paul Edwards athuguðu hvernig fyrirtæki 

flöskuðu á að bregðast strax við og komust að því að oftast leiddi það til að vont 

versnaði.

 

139

                                                 

136 Áslaug Pálsdóttir. 2006.  
137 Wang. 2008.  
138 Belch og Belch, 2007.  
139 Killgren, & Edwards. 1999. 
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Mynd 7. Yfirlit yfir áföll sem dunið geta á fyrirtækjum og stofnunum.  

 

Almannatenglar þurfa að senda út skýr skilaboð í síbreytilegu umhverfi og í 

neyðarástandi, segja rétt og satt frá. Sem dæmi um stjórnun í mótlæti má nefna samskipti 

við fjölmiðla í kjölfar stórs lestarslyss, fyrir hönd lögreglu, sjúkrahúss, eða stjórnvalda og 

eða eiga við fjölmiðla í kjölfar matareitrunar frá vöru sem fór á markað hjá stórfyrirtæki. 

140

Dæmi um slæmt ,,PR“ eru viðbrögð Exxon olíufyrirtækisins árið 1989 þegar eitt af 

olíuskipum þeirra strandaði og út láku um 950 þúsund tonn af olíu í sjóinn. Strandlengjan 

varð menguð af olíu á yfir 1000 km svæði. Yfirmaður Exxon ákvað að skoða 

hamfarasvæðið ekki og logið var að almenningi. Exxon fékk mjög slæma umfjöllun í 

fjölmiðlum vegna þess að þeir brugðust ekki við ástandinu og almenningur snérist gegn 

  

                                                 

140 Theaker. 2004. 

Gerðir krísu

Tæknilegt/Efnahagslegt

Utanaðkomandi Utanaðkomandi
fjárhagslegar árásir upplýsingatengdar árásir

Fjárkúgun Brot á einkaleyfi
Mútur Upplýsingum tapað
Sniðganga Fölsun
Óvinveitt yfirtaka Orðrómur

Geigvænlegt tjón Afleiðingar Ástæða Bilanir

Umhverfisslys Innkallanir
Heilsa Galli í framleiðslu
starfsfólks Bilun í framleiðslusal

Alvarlegt ástand Tölvubilanir Eðlilegt ástand
Sjúkdómar Mistök vegna lélegrar framleiðslustjórnunar

Öryggismál í ólagi
Andlegir brestir

Hryðjuverk
Eftirhermur
Skemmdarverk á vettvangi Óáþreifanlegt
Skemmdarverk utan frá
Mannrán æðstu stjórnenda Orðspor skaðað
Kynferðisleg áreitni
Orðrómur

Mannlegt/Samfélagslegt
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þeim.141 Eða þegar Coca Cola lét 200 franska neytendur vera með svima og höfuðverk, 

því framleiðslan var ekki örugg fyrir neytendur. Yfirmenn Coca Cola kusu að segja sem 

minnst, halda þessu leyndu. Eftir að það kom í ljós að flöskurnar voru ,, skemmdar“ tóku 

Coca Cola um 2,5 milljónir flöskur út af markaðinum í Belgíu og í Frakklandi.142

Til að tryggja góða krísustjórnun er farið að bjóða upp á tryggingar til fyrirtækja í 

Bandaríkjunum til þess að mæta kostnaði sem hlýst af ,,krísustjórnun“ (Crisis 

management). 

 

143

4.9.1 Fyrirmynd af góðu krísustjórnunarkerfi 

 

Fyrir það fyrsta þarf að greina mögulegar krísur og meta hættuna á þeim, því næst að 

þróa viðbragðsáætlun, skilja kerfin sem stjórna því, byggja upp tengsl við hagsmunaaðila 

og meta svo færni með sviðssetningu atburðarása.  

Markmið með því að sviðsetja atburðarás er að auka skilning á hugsanlegri 

framtíðarþróun og helstu óvissuþáttum sem geta breytt atburðarásinni. Þannig eru settir 

upp skalar sem liggja um X og Y ás. Með því að búa til líkan af hinu versta sem getur 

gerst í stöðunni og eiga til úrræði sem og því besta er gott að geta séð heildarmyndina og 

undirbúið ferli almannatengsla. Þannig eykst aðlögunarhæfni stjórnenda á tímum sífellt 

örari breytinga. Sviðsetning atburðarrásar byggist á því að skoða mikilvægustu 

óvissuþættina í umhverfinu og hvað getur gerst ef nokkrir þeirra þróast samtímis í 

mismunandi áttir. Aðferðin hentar vel til að stilla saman skoðunum ólíkra hópa og leggja 

grunn að sameiginlegri stefnumótun. Atburðarásin er sett á svið á „verkstæði” þar sem 

fjöldi þátttakenda getur skipt tugum. Með því að skoða atburði og mál fyrirtækisins út frá 
                                                 

141 Straubhaar, LaRose. 2008.  
142 Killegren & Edwards. 1999. 
143 Mullich, Joe. 1997. 
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ástandinu í dag gegnum gleraugu framtíðarinnar aukum við huglægt svigrúm okkar til að 

koma auga á nýja möguleika og aðferðin gefur okkur heildstæðari sýn á stefnumótunina, 

en aðrar (hefðbundnar) aðferðir.144

4.9.2 Lærdómsferli fyrirtækja í krísuástandi 

  

Í fyrsta lagi þarf að afnema áður viðhöfð vinnubrögð sem er þá skref til 

breytinga. Í öðru lagi þarf að afla upplýsinga um ástandið og í þriðja lagi að 

miðla þeim fróðleik til allra hlutaðeigandi. 

 

Mynd 8. Lærdómsferli fyrirtækja til að takast á við krísuástand. 

 

Fjórði hlutinn hangir saman með þriðja, fimmta og sjötta hlutanum. Það er mjög 

mikilvægt að nýta fróðleikinn sem er búið að afla og festa hann í minni. Miðkassinn 

bindur módelið saman, en þar er sjálf meðhöndlun krísuástandsins þar sem þekking innan 

                                                 

144 Eiríkur Ingólfsson og Sævar Kristinsson . 2007. 
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fyrirtækisins er aukin og nýtt. Í raun myndi krísuástand eða áfall leiða til breytinga í 

kjölfarið sem yrðu þá viðvarandi áfram í fyrirtækinu. 

 ,,Þú verður að segja allar slæmu fréttirnar í einu.“ Segir Barry Mclaughlin forstjóri 

Barry Maclaughlin samsteypunnar og bætir við Eigðu slæman fréttadag ekki slæman 

fréttamánuð.145

Það skýtur skökku við að þótt rétt sé fyrir fyrirtæki að vera með tilbúna aðgerðaráætlun 

til að mæta krísuástandi, þá gáfu 40 % viðstaddra til kynna að þeir væru ekki með slíka 

áætlun.

 

146

4.10 Textasvið - textaskrif 

 

Nauðsynlegt er að koma boðskapi í rituðu máli til mismunandi hagsmunahópa með það 

að markmiðið að boðskapur fyrirtækisins komist til skila. Dæmi um textaskrif eru 

greinaskrif, fréttatilkynningar, vefsíður og ársskýrslur.147 Einnig færist í vöxt að skrifa 

blogg og koma skoðun sinni á framfæri. Stjórnmálamenn, almannatenglar, stjórnendur 

fyrirtækja og aðrir aðilar blogga til að koma umræðu á framfæri og eða fá meðbyr í 

einhverjum málum.148

4.11 Ritstjórnarsvið - stjórnun útgáfu  

 

Þessi tegund almannatengsla miðar að því að hafa eftirlit með útgáfu prentefnis og annars 

útgefins efnis, oft með hjálp nýjustu tækni. Að skilaboð fyrirtækis séu einsleit en ekki 

sundurleit, sami fontur, rétt notkunn á merki félags og svo framvegis. Þetta á við um 

                                                 

145 PR News. Potomac: Feb 23, 1998.  
146 PR News. Potomac: Feb 23, 1998.  
147 Theaker. 2004. 
148 Straubhaar og Larose. 2008:306. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=32945&TS=1239818340&clientId=58117&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD�
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=32945&pcid=784605&SrchMode=3�
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=32945&TS=1239818340&clientId=58117&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD�
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=32945&pcid=784605&SrchMode=3�
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bæklinga, fréttabréf innan fyrirtækis, vefsíður, samræmt útlit undirskrifta í tölvupóstum 

og svo framvegis.149

4.12 Viðburðastjórnunarsvið - viðburðastjórnun 

  

Undir þennan lið almannatengsla falla allir viðburðir og sýningar, svo sem aðalfundir, 

afmæli, kynningar fyrir fjölmiðlafólk og sýningar sem fyrirtækið tekur þátt í.150

1. Undirbúningur: felur í sér tillögu að hugmynd, gerð rammaáætlunar og 

heimildarvinnu, skipuleggja vinnuteymi og fyrirkomulag viðburðsins, skipulagningu 

og  gerð framkvæmdaráætlunar, gerð kynningaráætlunar, gerð fjárhagsáætlunar, því 

næsta þarf að framkvæma áætlun um styrkaðila, leyfisveitingar og tryggingar, 

áhættumat ef þarf og hafa  samskipti við alla hlutaðeigendur.

 

Viðburðarstjórnun er stór grein innan almannatengsla. Mesta vinnan liggur í 

undirbúningnum. Það eru nokkrir grundvallarþættir sem þurfa að vera til staðar. Að hafa 

góða hugmynd og sjá hlutina fyrir, vera með smáatriðin á hreinu, tryggja sér gott 

starfsfólk sem hefur hæfileika og koma viðburðinum á framfæri. Viðburðastjórnun 

flokkast í nokkra liði: 

151

2. Gátlisti: sem inniheldur dagskrá, bókanir og miðapantanir, varaáætlun.  Gátlista þarf 

einnig um  viðburðinn sjálfan, tímaáætlun og dagskrá, starfsmannahald, aðstöðu á 

mótsstað eða viðburðarstað, stjórnun ákvörðunartöku, muna að láta fjölmiðla vita, 

  

                                                 

149 Theaker. 2004. 
150 Theaker. 2004. 
151 Miller.  2006. 
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styrkveitendur og heldri gesti, kanna hvort samgönguleiðir séu í lagi, hafa ávalt 

fagmennsku í fyrirrúmi og hafa öryggismál á hreinu.152

3. Matskýrsla: svo að loknum viðburði þá má ekki gleyma að vera með áætlun fyrir 

hreinsunaraðgerðir, gera matskýrslu, fá viðbrögð styrktaraðila, kanna viðbrögð 

fjölmiðla. Svo skal þakka öllum sem lögðu hönd á plóginn, gera uppgjör og 

skipuleggja næsta viðburð. 

 

153

 

 

4.13 Fjárfestasvið – tengsl við fjárfesta 

Á þessu sviði flokkast öll samskipti við einstaklinga og fyrirtæki sem stunda fjárfestingar, 

með fréttabréfum, kynningum og viðburðum.154 Fjárfestatengsl (e. Investor Relations, 

IR) eru samskipti fyrirtækis við innlenda og erlenda markaðsaðila vegna upplýsinga sem 

geta haft áhrif á verð og viðskipti með hlutabréf. Þar á meðal uppgjörstilkynningar, gerð 

glærukynninga og kynningarefnis auk undirbúnings og umsjónar með fundum. Einnig eru 

fjárfestatengsl samband við fjárfesta, gerð kynningarefnis fyrir fjármálamarkað og 

fjölmiðla og aðstoð við formlega upplýsingagjöf til Kauphallar.155

4.14 Markaðssvið - almannatengsl og markaðsmál fyrirtækja 

  

Markaðsfræði, auglýsingar og miðlun eru nátengd. Oft er hugtökunum „markaðsfræði“ 

og „almannatengsl“ ruglað saman og ekki að ástæðulausu þar sem markaðsfræðin reiða 

sig á almanntengsl þar sem þau er partur af ,, marketing mix“ eða söluráðunum. Notkun á 

                                                 

152 Miller.  2006. 
153 Miller.  2006.  
154 Theaker. 2004. 
155 www.appr.is  

http://www.appr.is/�
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almannatengslum til þess að auglýsa vörur og þjónustu er stundum kallað 

markaðsalmannatengsl (Marketing public relations) eða MPR. Þau eru notuð þegar verið 

er að markaðsetja og auglýsa vörur og um leið og áætlanir eru gerðar um samskipti.156

En hvernig geta markaðsalmannatengsl stutt sölu? Þau geta aukið meðvitund um vöruna. 

Sérstaklega þegar um nýja tækni er að ræða, þegar viðskiptavinir þurfa að vita hvað þessi 

nýja tækni býður upp á áður en þeir fara að velja á milli vörumerkja. Í markaðsherferð á 

kæliskápum á sínum tíma þurfti að útskýra virkni kæliskápa. Eins þurfti markaðurinn 

meira á kennslu á DVD og WAP tækninni heldur en hjálp við að velja á milli 

vörumerkja. Wilcos bendir á nokkra þætti í almannatengslum sem styðja 

markaðsherferðir, með því að fanga athygli með forsíðum á blöðum eða fanga athygli 

þáttastjórnenda og búa til sölubæklinga.

  

157

Hver er þá munurinn? Stofnun markaðsfræðinnar skilgreinir markaðssetningu þannig: 

Markaðssetning er stjórnun ferlis sem byggir á að fullnægja þörf viðskiptavina á 

hagkvæman hátt.

 Meðan markaðfólkið útbýr tilboð og 

söluherferðir, sér fólkið forsíður blaða, umfjöllun fjölmiðla og viðburði sem tengjast 

vörunni. En saman hefur almannatengslum og markaðsfræðum gengið vel og náð 

heimsathygli, frá síðustu Star Wars mynd til Prozac. 

158

                                                 

156 Theaker. 2004. 
157 Wilcox et al. 2003. Bls16. 
158 Teaker. 2004. 

 Þetta segir okkur það að viðskiptavinurinn á að fá það sem hann 

sækist eftir og fyrirtækið á að hagnast á viðskiptum við hann. Hér er augljóslega um 

skipti peninga og vara að ræða. Viðskiptavinurinn fær vöru gegn greiðslu. Slíkt er mjög 

auðvelt að mæla. Markaðsherferðir eru mjög oft mældar eftir að herferðin hefur verið 
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keyrð í ákveðin tíma. Hafa fleiri keypt vöruna, vita fleiri um vöruna en áður eða er fólk 

líklegra til að kaupa hana núna? 159

Að sama skapi er erfiðara að mæla árangur almannatengslaherferða. Mörg fyrirtæki sem 

stunda þjónustu; góðgerðarstofnanir, sveitar- og bæjarfélög og stjórnvöld hafa t.d. ekki 

vörur eða þjónustu til þess að selja. En þau hafa öll skilaboð til almennings eða fólksins í 

landinu og það sem mestu máli skiptir – að þau komist til skila. Slík fyrirtæki og 

stofnanir verða að halda uppi samskiptum við starfsfólk, þá sem ánafna þeim 

(góðgerðarstofnunum) peninga, þá sem kvarta og þá sem eða kjósa kjörna fulltrúa. Þessi 

tengsl eru of yfirgripsmikil til að hægt sé að beita aðferðum markaðsfræðanna. Þess 

vegna hafa auglýsingafyrirtæki einnig almannatengsladeildir innan sinna fyrirtækja. 

 

160

Almannatengsl og markaðsdeildir eru tvö megin stjórntæki stofnana, en hvernig þær eru 

starfræktar veltur á áherslum í stjórnun og menningarlegum og sögulegum 

sjónarmiðum.

  

161

Markaðsdeildin vinnur að samskiptum viðskiptavinar og fyrirtækis þar sem viðskipti fara 

fram. En á hinn bóginn fjalla almannatengsl um mál sem almenningur þarf að vita um 

fyrirtækið. Markaðsfræði og almannatengsl hafa bæði mikilvæg hlutverk í starfsemi 

fyrirtækis. Þau fyrirtæki sem tengja almannatengsl við markaðssetningu hafa möguleika á 

að ná framúrskarandi árangri og ná samkeppnisforskoti í viðskiptaheiminum. 

 

162

  

  

                                                 

159 Teaker. 2004. 
160 Alison. 2004. 
161 Kitchen. 1997. Bls 28. 
162 Theaker. 2004. 
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4.15 Auglýsingasvið  - almannatengsl og auglýsingar 

Munurinn milli auglýsinga og almannatengsla er skýrari. Auglýsingar eru birtar í 

sjónvarpi, útvarpi, blöðum, tímaritum og víðar. Auglýsingar eru alltaf búnar til af 

auglýsingafólki. En almannatengslafólk reynir að fá blaðamenn til þess að fjalla um 

vöruna þeirra. Þá á forsendum frétta. 163

• Auglýsingar innihalda sannfærandi skilaboð, til að auka sölu, sem eiga að 

endurspegla sem best viðkomandi vöru og þjónustu á sem ódýrastan máta.

 

Samtök auglýsenda skilgreina auglýsingar sem hér segir:  

164

• Almannatengsl eru ekki til þess að auka sölu heldur til þess að auka skilning. Að 

sjálfsögðu gerist það að aukinn skilningur á vöru hefur aukið sölu en 

almannatengsl eru ekki bein afleiðing þess. 

  

165

Samt sem áður finnast grá svæði, til dæmis þegar fyrirtæki kaupa auglýsingapláss í 

tímariti eða dagblaði eða framleiða sjónvarpsefni til þess að koma að skilaboðum um 

fyrirtækið sjálft, ekki vörur þeirra, á framfæri. Þessi skilaboð geta verið þess eðlis að 

dásama fyrirtækið fyrir að vera umhverfisvænt eða þjóðfélagslega ábyrgðarfullt. Einnig 

getur verið um að ræða sjónarmið stjórnenda í viðskiptalegri rökræðu eða við yfirtöku. 

Tilgangur skilaboðana er líklega almannatengsladrifinn, tengdur stefnu fyrirtækisins 

frekar en vöru og þjónustu.

 

166

 

 

 

                                                 

163 Theaker. 2004. 
164 Theaker. 2004.  
165 Theaker. 2004. 
166 Theaker . 2004. 
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 4.16 Rafrænt svið - almannatengsl og internetið 

Almannatengsl hafa breyst. Nú er hægt með tilkomu interntesins að eiga bein samskipti 

við viðskiptavininn. Internetið hefur leitt til þess að almannatengsl urðu vinsæl á ný. Eftir 

að hafa stöðugt einblínt á fjölmiðlana eru nú komnar nýjar leiðir með tilkomu bloggsins, 

og fréttaveita á netinu, og annars forms rafræns efnis sem býður fyrirtækjum og 

stjórnmálamönnum að tala beint til viðskiptavina sinna og hagsmunahópa.167

Bloggið veitir stjórnmálamönnum og þeim sem vinna í almannatengslabransanum 

tækifæri til að koma af stað hugmyndum og spjalli um ýmis málefni, sem geta svo gefið 

málefnunum byr undir báða vængi.

 

 

168 Tölvupóstur er nú helsta tæki almannatengla og 

með honum hefur skapast svigrúm til að senda eftirtektarverðari fréttatilkynningar til 

fjölmiðla“. 169 Einnig hefur netið þau áhrif að það gerir fyrirtækjum og stofnunum, litlum 

sem smáum, tækifæri til að koma upplýsingum sínum beint til skila til almennings.170

Internetið er ekki tæknin sjálf heldur snýst það um fólkið og samskipti þess á netinu.

  

171

                                                 

167 Scott. 2007. 
168 Straubhaar and LaRose. 2008. 
169 Straubhaar and LaRose. 2008.  
170 Scott. 2007. 
171 Scott. 2007. 
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5. Forkönnun 

Til að átta sig á landslagi almannatengsla á Íslandi ákvað höfundur að framkvæma 

forkönnun. Þannig fengist gleggri mynd af því hvað væri vænlegt að rannsaka í 

meistararitgerð og út frá hvaða sjónarhorni best væri að rannsaka það.  

5.1 Rannsóknarspurningar:  

Meginmarkmið með forkönnuninni var að skoða „dægurmálahlið“ fréttanna, þ.e. 

snertipunkta almannatengsla við sjónvarpsþættina Kastljós á RÚV, 6 til 7 á Skjá 1 og 

Ísland í dag á Stöð 2. Væru almannatengsl nauðsyn eða áreiti sem virkaði letjandi fyrir 

þáttastjórnendur? Reynt var að öðlast skilning þáttastjórnandans og hvernig hann ynni úr 

því magni fyrirspurna sem berast á borð hans á degi hverjum. Síðast ekki síst var reynt að 

fá innsýn í þau ágreiningsmál sem koma upp þegar val á almannatengslamálum er 

annarsvegar.  

Hlutverk almannatengsla í dægurmálaþáttum? Er það mikið eða lítið, hvert er hlutverk 

almannatengsla yfir höfuð, hvert er viðhorf þáttastjórnenda til almannatengsla, er það 

brýn nauðsyn eða hreint nöldur? Þessar spurningar lagði skýrsluhöfundur reyndar ekki 

upp með í byrjun heldur var dægurmálahlið fréttanna skoðuð út frá almannatengslum 

sérstaklega. Forkönnunin var unnin í námskeiðinu Eigindlegar rannsóknaraðferðir 1 á 

Bifröst haustið 2006. Megin rannsóknarspurningar voru eftirfarandi:  

• Hvert er hlutverk þáttarins? 

• Hvernig er þátturinn uppbyggður? 

• Er erfitt að velja hvað fær að fara í þáttinn? 

• Almannatengsl, eru þau nauðsyn eða nöldur? 
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• Fréttagildi, skiptir það máli ?  

• Skiptir máli ef fyrirtæki eru með almannatengslafulltrúa? 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, rannsóknaraðferðum sem 

beitt var og helstu niðurstöðum.  

5.2 Gagnasöfnun og greining rannsóknargagna 

Gagnasöfnun hófst í september 2006 og lauk þremur mánuðum síðar, seint í nóvember. 

Alls voru tekin þrjú viðtöl við þáttastjórnendur dægurmálaþátta í sjónvarpi. Hvert viðtal 

tók 25 til 38 mínútur. Viðtölin voru tekin upp á minidisk með leyfi viðmælenda og afrituð 

orðrétt að þeim loknum. Öll viðtölin fóru fram á vinnustað viðmælenda. Eftir viðtölin 

hafði höfundur 94 blaðsíður af efni til þess að vinna með.   

Fyrsta greining eða frumgreining rannsóknargagna fór fram eftir hvert viðtal þar sem 

höfundur fór yfir gögnin og skrifaði hjá sér hvað kom fram í viðtalinu sem honum fannst 

áhugavert.  

 5.3 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum hafði höfundur samband sína óska viðmælendur. Hann vildi fá 

fulltrúa stræstu sjónvarpsmiðlanna og hafa hlutfall kynja eins jafnt og mögulegt var. 

Skýrsluhöfundur sendi væntanlegum þátttakendum tölvupóst og fékk strax jákvæð 

viðbrögð. Lagt var upp með að nöfn þátttakenda yrðu ekki birt svo þeir héldu ekki aftur 

af sér í viðtölunum.  

Greining gagna fór fram eftir að fyrstu vettvangsnótur voru gerðar, en þá voru þær 

kóðaðar og settar í samhengi. 
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5.4 Helstu niðurstöður 

Við gerð þessarar rannsóknar lá beint við að byrja á því að kanna hlutverk 

dægurmálaþátta sem sendir eru út frá kl. 18.00 til 20.00 á kvöldin. Eins og komið hefur 

fram voru þátttakendur í rannsókninni þrír, reyndir þáttastjórnendur í íslensku sjónvarpi. 

Einn viðmælandi var frá RÚV, annar frá Stöð 2 og sá þriðji frá Skjá 1. Í rannsókninni eru 

þættirnir aðgreindir með bókstöfunum A, B og C í engri sérstakri röð. 

Tveir viðmælendur skýrsluhöfundar voru sammála um það að hlutverk þátta sinna væri 

að vera fréttatengdur dægurmálaþáttur en einn þeirra skar sig úr og sagði að hlutverk 

þeirra væri að vera skemmtiþáttur fyrir þá sem vildu léttari efnistök á þessum tíma. Hann 

talaði um að þetta væri léttur þáttur, lífstílsþáttur, sem tæki á uppeldi, mannlífi og 

hjónalífi. Allir viðmælendur voru sammála um að þeir vildu hafa áhrif á að móta sinn þátt 

og koma hugmyndum sínum um gott sjónvarpsefni á framfæri. Þeir vildu koma að þeim 

málefnum sem þeim þætti áhugaverð og fylgja þeim eftir, en láta aðra ekki hafa áhrif á 

efnistök, t.d. með ágirni. Frekja eða ýtni hefði ekki góð áhrif á þáttastjórnendur.   

5.4.1 Hvernig eru dægurmálaþættir í sjónvarpi uppbyggðir? 

Þættir viðmælenda voru árið 2006 annað hvort hálftíma eða klukkutíma langir, sendir út 

rétt fyrir eða strax á eftir fréttum. Á dagskrá þeirra voru blanda af dægurmálum, fréttum, 

fréttatengdu efni og léttu efni. 
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5.4.2 Val á umfjöllunarefni í dægurmálaþáttum 

 

Mikill munur reyndist vera á því hvernig fólk bæri sig að við að koma málefnum sínum á 

framfæri hjá þáttastjórnendum. Því ágengara sem fólk væri, því minni líkur væri á því að 

það kæmist að í þáttunum. Allir þáttastjórnendur voru sammála um að almannatenglar, 

eða þeir sem ynnu að almannatengslum hjá fyrirtækjum, þyrftu að matreiða betur það efni 

sem þeir vildu koma á framfæri, þannig að upplýsinga-, fróðleiks- eða skemmtanagildi 

fyrir áhorfendur væri augljóst. Einn viðmælandi orðaði þetta þannig að „P.R fólk ætti að 

spá í því hvort það vildi sjá þetta, sem þau eru að koma með, í sjónvarpi, ekki bara að 

selja fyrirtækið sem þau eru að vinna fyrir“. Einnig voru þeir sammála um að þeir sem 

vildu koma efni á framfæri þyrfti að setja sig betur í spor þáttastjórnenda og finna vinkla 

sem stuðlað gætu að því að fólk hefði áhuga á að horfa á þáttinn.  

Þáttastjórnendur og fréttamenn eiga það til að verða afhuga fólki og fyrirtækjum sem bera 

sig ekki rétt að við koma sínum málum á framfæri. Fólk sem kemur sér að með dónaskap 

eða frekju er fljótt að eyðileggja „kontaktinn“ eins og viðmælandi B sagði: „Lélegur 

almannatengslafulltrúi er mjög fljótur að eyðileggja kontaktinn.“ Viðmælandi kæmi þá 

ekki fleiru að, hversu gott sem það væri og færi á bannlista sem hengdur væri upp á vegg 

hjá fjölmiðlafyrirtækinu! 

Viðmælandi A sagði:  

„Það er eitt fyrirtæki sem hringir hér inn; við erum með kynningu 

á miðvikudaginn, ætlið þið ekki að koma, eða hvenær á ég að 

koma í viðtal. Segir þetta með þvílíkri frekju. Svona fólk fær ekki 

að komast að hjá okkur.“ 
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Þegar þáttastjórnendur voru spurðir hvort þeim fyndust almannatengsl vera nauðsyn eða 

nöldur voru þau sammála um það að þau væri blanda beggja. Áreiti væri mikið en engu 

að síður þyrftu þáttastjórnendur á almannatengslum að halda. 

5.4.3 Mikilvægi gildis umfjöllunarefnis 

Næsta rannsóknarspurning var um mikilvægi þess að umfjöllunarefnið hefði gildi 

gagnvart áhorfendum. Allir þáttastjórnendur voru sammála um mikilvægi þess, hvort 

efnið væri upplýsandi eða hefði eitthvert gildi fyrir áhorfandann, en það mætti ekki virka 

of auglýsingalegt. Einn þáttastjórnandi sagði að það væru eingöngu þau mál sem hefðu 

upplýsinga-, fræðslu, eða skemmtigildi sem kæmust að. 

5.4.4 Skiptir máli hvort fyrirtæki eru með almannatengslafulltrúa? 

það skiptir, að mati viðmælenda, miklu máli að sérstakir almannatengslafulltrúar sjái um 

mál fyrirtækja. Þeir kynnu á boðleiðirnar og kynnu að „matreiða“ efnið og bera það rétt 

fram. Það væru allt of margir sem kynnu ekki samskiptaleiðirnar. Þáttastjórnendum berst 

gríðarlegur fjöldi erinda í tölvupósti sem þeir hafa ekki kost á að svara. Í stað þess að 

fylgja tölvupósti eftir með símtali eru margir sem móðgast við að fá ekki svar og senda 

skammir í kjölfarið til þáttastjórnenda eða yfirmanna. Slíkt er ekki líklegt til árangurs. 

Góður almannatengill fylgir fréttatilkynningu eftir, hringir, athugar púlsinn á 

þáttastjórnendum og þakkar fyrir sig. Einnig kom fram að þeir sem eru þjóðþekktir eiga 

auðveldara með að komast að en aðrir. Sömuleiðis stjórnmálamenn og þeir sem „hentu 

sprengjum“ í þjóðfélagsumræðuna. 
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5.5 Umræða 

Þáttastjórnendur voru meðvitaðir um mátt þáttanna, hvað þeir gætu gert fyrir fyrirtæki og 

stofnanir, eða hvernig þættirnir móta almenningsálitið. Viðmælandi C sagði:  

,,Oft þegar við tökum að okkur eitthvað málefni sem við kryfjum 

til mergjar koma stjórnvöld vikunni á eftir og leggja 

málaflokknum auka fjárveitingu eða eitthvað, það er gott þegar 

við höfum áhrif“  

Stjórnendur þátta sem fjalla um málefni líðandi stundar lenta öðru hvoru í þeirri stöðu að 

þurfa að breyta dagskrá þáttanna með litlum fyrirvara þegar óvæntir og fréttnæmir 

atburðir verða í þjóðfélaginu. Viðmælandi B sagði: 

,,Um leið og eitthvað merkilegt gerist og þarf að komast í þáttinn 

þá er öllu cocopuffsinu hent út“.  

Máttur dægurmálaþátta er ótvíræður og hlutur almannatengsla, þó lítill sé í þessum 

þáttum, er nokkur. Mikilvægast, fyrir þá sem vilja koma sínu á framfæri, er að matreiða 

það eins vel og hægt er, benda á gildi efnisins, og finna góðan vinkil. Vægi 

almannatengsla kann að virðast lítið gagnvart mati þáttastjórnenda en viðmælendur voru 

allir sammála um að almannatengsl væru nauðsynleg. 
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6.Rannsókn 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir framkvæmd meginrannsóknarinnar, þeim 

rannsóknaraðferðum sem beitt var og helstu niðurstöðum. Tekin voru viðtöl við níu 

einstaklinga sem allir hafa mikla reynslu af almannatengslum frá mismunandi 

sjónarhornum. Skýrsluhöfundi tókst ekki að finna neinar hliðstæðar rannsóknir á þessu 

viðfangsefni hér á landi. 

6.1 Rannsóknarspurningar 

Sjónarhornið beinist að fyrirtækjum og stjórnmálum. Meginmarkmið rannsóknarinnar 

eru:  

Að skoða og draga lærdóm af mikilvægi almannatengsla í fyrirtækjum og í stjórnmálum, 

hlutverki og starfsemi þeirra á erfiðum tímum.  

Megin rannsóknarspurningin er: 

„Hversu mikilvæg eru almannatengsl á erfiðum tímum?“ 

Auk þess eru settar fram þrjár undirspurningar sem miða að því að svara megin 

rannsóknarspurningunni í rannsókninni: 

1. „Hvert er hlutverk almannatengsla?“ 

2. „Hversu mikil áhrif geta almannatengsl haft á ímynd fyrirtækja eða 

stjórnvalda?“ 

3. „Hvert er hlutverk fjölmiðla í almannatengslum?“ 

Megintilgátur rannsóknarinnar eru eftirfarandi: 

1. Að almannatengsl eru mikilvæg á erfiðum tímum.  
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2. Að mikilvægi almannatengsla og þörf fyrir almannatengsl muni aukast á 

næstu árum.  

3. Að hlutverk almannatengsla sé að aukast í fyrirtækjum og í stjórnmálum.  

4. Að  almannatengsl geta haft mikil áhrif á ímynd  skjólstæðings. 

6.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir  

Áfram var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir (einnig nefnt leitarnám eða leitandi 

rannsóknir) þar sem aðleiðslan er grundvallaraðferð.172 Eins og í forathuguninni voru 

tekin opin viðtöl við valinn hóp þátttakenda og gerð greining á fréttatímum og þáttum í 

sjónvarpi. Rannsóknin er leitandi rannsókn (Exploratory,) sem á vel við þegar ekki er 

mikil þekking á efninu eða ekki liggja fyrir miklar upplýsingar um það. Byggist aðferðin 

á litlum úrtökum og hefur hún að markmiði að veita innsýn og skilning á 

viðfangsefninu.173

Við aðleiðslu er unnið út frá opnum rannsóknarspurningum. Slík vinna felur í sér að 

gögnum er safnað, þau flokkuð með því að leita að einkennum sem sameina og greina í 

sundur. Síðan þarf að grípa til hugtaka eða jafnvel búa þau til svo hægt sé að gefa 

flokkunum nafn og lýsa þeim og að lokum er hægt að nota hugtökin til að meðhöndla 

nýja þekkingu og setja fram reglur. Dæmigerð vinnubrögð við aðleiðslu eru að flokka 

gögn, lýsa flokkunum, mynda hugtök, nota hugtökin til að meðhöndla ný gögn og nýja 

þekkingu, kanna (orsaka)tengsl milli flokka og setja fram tilgátur og kenningar.

  

174

                                                 

172 Trochim. 2003. 
173 Sekran, Uma. 2003. Bls. 119-120. 
174 Trochim. 2003. 
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Við afleiðslu (megindlegum rannsóknum þar sem tölfræðilegum aðferðum er beytt) er 

unnið út frá því sem er gefið og talið þekkt. Unnið er út frá ákveðnum fullyrðingum, 

reglum eða flokkunum sem almennt eru viðurkenndar og taldar gilda. Það verður þess 

vegna að byrja á því að kenna flokkana og reglurnar og síðan er leitast við að fella þau 

gögn sem verið er að vinna með að þessari fyrirframgefnu flokkun.  

 

6.3 Gagnasöfnun og greining rannsóknargagna 

Fyrstu stigs gögn eða gögn sem lágu fyrir voru sótt í bækur, tímarit, blaðagreinar, efni á 

veraldarvefnum og greinar tengdar þessu efni. Annarstigs gagnaöflun hófst í október 

2008 og lauk í mars 2009 með viðtölum sem byggð voru á aðferðum eigindlegrar 

rannsóknaraðferða. Áhersla var lögð á  lýsingar í orðum fremur en tölulegar mælingar. 175

Tekin voru svokölluð hálf opin viðtöl (semi structured interviews). Slík viðtöl eru frekar 

opin sem gefur svigrúm fyrir einbeitt tveggja manna samtal. Viðfangsefnið er skoðað 

opinskátt og viðmælandi fær tækifæri til að tjá sig með sínum eigin orðum. Markmiðið 

var að reyna að öðlast skilning á því hvernig aðrir upplifa almannatengsl. Þetta er ólíkt 

hinum megindlega spurningarlista þar sem spurt er fyrirfram ákveðinna spurninga. 

Viðtalið hefst á almennum spurningum um efnið. Fundin eru viðeigandi málefni og 

möguleg tenging á milli þessara málefna. Spurningar eru ekki samdar fyrirfram heldur 

verða flestar spurningar til í viðtalinu, en bæði sá sem tekur viðtalið og viðmælandi hafa 

 

                                                 

175 S.Michael.2003. 
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möguleika til spyrja um málefnið. Sá sem tekur viðtalið stýrir því og tryggir að verið sé 

að ræða viðeigandi efni og leiðbeinir viðmælanda í rétta átt.176

Kosturinn við þessi viðtöl er að þau hvetja til gagnvirks samtals. Viðmælendur geta líka 

spurt þann sem spyr. Viðtöl sem þessi geta staðfest það sem nú þegar er vitað en veita 

líka tækifæri til lærdóms. Upplýsingarnar sem fást veita ekki aðeins svör heldur líka 

ástæður fyrir svörunum. Þegar tekin eru einkaviðtöl við einstaklinga eiga þeir auðveldara 

með að tjá sig heldur en í stærri hóp og hægt er að nálgast betur hugsanir viðmælenda. Þó 

verður að hafa í huga að oft segir fólk eitt en gerir annað.

 

Ástæðan fyrir því að notast var við viðtöl sú að skýrsluhöfundur taldi þetta rétta nálgun til 

að svara rannsóknarspurningum. Skýrsluhöfundur gekk út frá því að viðmælendur vissu 

mikið um almannatengsl og gætu varpað ljósi á mikilvægi þess á erfiðum tímum í tveggja 

manna tali, frekar en í megindlegum stöðluðum spurningum.  

177

6.3.1 Söfnun gagna 

  

Fyrsta greining, eða frumgreining, rannsóknargagna fór fram eftir hvert viðtal þar sem 

skýrsluhöfundur fór yfir gögnin og dró út það sem þótti áhugavert. 

Viðtölin voru tekin í febrúar, mars og apríl 2009. Beiðni um viðtal var gerð með 

tölvupósti eða símtali. Flestallir viðmælendur tóku vel í að veita viðtal og vel gekk að 

finna tíma fyrir það. Skýrsluhöfundur fór á vinnustað viðkomandi þátttakenda og tók 

viðtölin inni á lokuðum skrifstofum. Lestur og greining gagna átti sér stað í mars og apríl 

2009. 

  

                                                 

176 Drever, Eric. (1995). 
177 Drever, Eric. (1995). 
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6.3.2 Gagnaúrvinnsla 

Viðtölin voru tekin upp rafrænt á minidisk og stóð hvert viðtal 25 til 38 mínútur. Viðtölin 

voru tekin upp með leyfi viðmælanda og afrituð orðrétt í textaskrár að þeim loknum. Alls 

hafði skýrsluhöfundur 310 blaðsíður A4 af gögnum til að vinna úr þegar afritun var lokið.   

Næst voru viðtölin lesin yfir. Þá voru svör viðmælenda kóðuð með litum eftir 

umfjöllunarefni. Að lokum voru svör viðmælenda um sama málefni dregin saman í 

þemakafla og umorðuð í samfelldan texta. 

6.4 Þátttakendur 

Rannsóknin náði til stjórnmálamanna, almannatengla og stjórnenda fyrirtækja. Notast var 

snjóboltaúrtak (t.d. samskiptanet), sem þýðir að þeir sem fyrstir koma í viðtal benda á 

aðra sem væri hægt að ræða við um málefnið. 178

Snjóboltaúrtak er ekki líkindaúrtak, heldur er gert ráð fyrir að kerfisbundin skekkja sé í 

úrtakinu og því síður hægt að álykta um þýðið. Hægt er þó að réttlæta þetta val þar sem 

markmið rannsóknarinnar er ekki að alhæfa um þýðið heldur markmiðið frekar að fá 

aukinn skilning á málefninu; mikilvægi almannatengsla á erfiðum tímum. Þetta úrtak 

byggir ekki á slembiaðferð, heldur valdi skýrsluhöfundur fyrsta viðmælandann sem benti 

á  fleiri og þannig koll af kolli þangað til úrtakið var orðið nægilega stórt.

 

179

Meginkostir þessarar tegundar úrtaks er að hún veitir aðgang að nokkuð duldu þýði. Hún 

hefur verið talin skilvirk, áhrifarík og fjárhagslega hagkvæm. Einnig er hún talin veita 

nákvæmar niðurstöður. Meginkosturinn er þó að þessi aðferð getur hjálpað til við að fylla 

upp í göt í ákveðnum málefnum. Sömuleiðis gagnast þessi aðferð vel ef erfitt er að 

 

                                                 

178 Allyn & Bacon , 2003 
179 Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson (2003) Um úrtök og úrtaksaðferðir 
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nálgast viðmælendur og kanna á viðkvæmt málefni.180 Þetta málefni er kannski ekki 

mjög viðkvæmt, en nokkuð af viðkvæmum upplýsingum komu fram í viðtölunum. Var 

því einnig ákveðið að nöfn viðmælenda minna yrðu ekki gefin upp. 181

Megingalli þessarar aðferðar er að þetta er ekki líkindaúrtak og því er ekki hægt að 

alhæfa um þýðið. Eins geta gæði gagnanna verið minni. Hér er ekki um slembiúrtak að 

ræða heldur huglægt val skýrsluhöfundar. Þá eru flest snjóboltaúrtök hlutdræg vegna þess 

að tengsl geta verið á milli viðmælenda. Þar að auki er hætta á að persónuleg skoðun 

rannsakanda hafi áhrif. 

 

182

6.4.1 Úrtak rannsóknarinnar:  

 

Í þessari rannsókn samanstóð þýðið af stjórnmálamönnum, stjórnendum og 

almannatengslafulltrúum fyrirtækja og ráðgjöfum á almannatengslastofum á Íslandi. 

Til að velja þátttakendur í úrtak bað skýrsluhöfundur fyrsta viðmælanda að benda á aðra 

líklega viðmælendur. Úr varð hópur níu viðmælenda:  

• Tveir ráðgjafar í almannatengslum  

• Tveir stjórendur í fyrirtækjum 

• Tveir almannatengslafulltrúar stórra fyrirtækja 

• Þrír stjórnmálamenn 

Viðmælendum var heitið trúnaði og nafnleynd. Ekki hefðu fengist jafn góðar upplýsingar 

ef þátttakendur hefðu komið fram undir nafni. 

  

                                                 

180 Vogt, W. P. 1999. 
181 Vogt, W. P. 1999. 
182 Vogt, W. P. 1999. 
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6.4.2 Viðmælendur 
Viðmælendur skýrsluhöfundar komu víðsvegar að úr stjórnmálum og viðskiptalífi. þeir 

starfa við almannatengslaráðgjöf, í fjármálageiranum, orkugeiranum og sjávarútvegi eða 

við stjórnmál . Hér að neðan er tafla yfir viðmældur í rannsókninni.  

Tafla 7. Listi yfir þátttakendur í rannsókninni. 

 

 

6.5 Helstu niðurstöður 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru almannatengsl mjög mikilvæg á erfiðum 

tímum því þörfin fyrir upplýsingar, bæði fyrir fyrirtæki, stjórnvöld og almenning er mikil. 

Hlutverk almannatengsla er að greint sé rétt frá staðreyndum máls og ekki draga neitt 

undan. Einnig kom fram í rannsókninni að hlutverk fjölmiðla í almannatengslum stórt og 

ættu þeir að fara vel með vald sitt.  Hér að neðan má sjá niðurstöður úr 

rannsóknarspurningunum fengnar úr þeim viðtölum sem skýrsluhöfundur tók við 

viðmælendur sína.  

6.5.1 Hversu mikilvæg eru almannatengsl fyrirtækja á erfiðum tímum 

Nafn viðmælanda Starf
Viðmælandi A Ráðgjafi hjá almannatengslafyrirtæki
Viðmælandi B Ráðgjafi hjá almannatengslafyrirtæki
Viðmælandi C Stjórnmálamaður
Viðmælandi D Stjórnmálamaður
Viðmælandi E Stjórnandi í fyrirtæki
Viðmælandi F Almannatengslafulltrúi í stóru fyrirtæki
Viðmælandi G Stjórnandi í fyrirtæki
Viðmælandi H Stjórnandi í fyrirtæki
Viðmælandi I Almannatengslafulltrúi í stóru fyrirtæki
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Viðmælendur voru sammála um að almannatengsl á erfiðum tímum væru mjög mikilvæg. 

Eftir bankahrunið gengi ekki lengur að fyrirtæki veittu ekki upplýsingar, eða gerðu ekki 

grein fyrir sínum málum. Nú væri ómögulegt að þagga niður mál eins og tíðkaðist 

stundum áður, að svara sem minnstu og leyfa tímanum að líða þangað til önnur mál tækju 

yfir athygli fjölmiðla. Nú væri sú krafa gerð að fyrirtæki svöruðu fyrir erfiðar ákvarðanir, 

uppsagnir, breytingar, misferli, styrki, laun forstjóra og fleira. Einnig voru viðmælendur 

sammála um að þörfin fyrir upplýsingar á erfiðum tímum væri enn meiri en við 

venjulegar aðstæður.  

Viðmælandi B sagði:  

„Mér finnst þau eiginlega mjög mikilvæg, þau eru alveg ómissandi og 

hafa alltaf verið, fólk þyrstir í upplýsingar á erfiðum tímum og eru 

náttúrulega alltaf mikilvæg. En það sem þau eru skilgreind sem fagleg 

nálgun, en eru algengari á erfiðum tímum því menn eru að vanda sig í 

krísustjórnun“.  

Krísustjórnun er eitt af sviðum almannatengsla og töldu viðmælendur að sá þáttur væri að 

aukast mikið, að öll íslensk fyrirtæki væru að fara í gegnum einhverjar breytingar og 

þyrftu á krísustjórnun að halda. Viðmælendur voru sammála um að öll stærri fyrirtæki 

ættu að hafa almannatengslafulltrúa sem væri tengiliður milli æðstu stjórnenda og 

hagsmunaaðila svo sem starfsmanna, viðskiptavina, almennings, hluthafa og stjórnar. 

Almannatengslafulltrúi þurfi ekki endilega að tala fyrir hönd æðstu stjórnenda en hjálpi 

til við að bæta ímynd þeirra gagnvart hagsmunahópum. Dæmi um það er að tengja saman 

stjórnendur og starfsfólk, undirbúningur fyrir stjórnendur, samtöl við starfsfólk og 

hvatning, því það skiptir máli hvaðan skilaboðin koma. Opinber fyrirtæki eru bundin 

skyldum samkvæmt lögum um upplýsingagjöf.  
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Viðmælandi I sagði:  

,,Í okkar fyrirtæki eru þau margskipt, við erum að sinna lögbundnum 

skyldum ríkisins að upplýsa fólk og þau eru ómissandi á erfiðum tímum. 

Við verðum að bregðast við og koma með fréttir á undan, ef eitthvað 

gerist, annars missum við trúverðugleikan“.  

Einn viðmælandanna nefndi dæmi um ófagleg almannatengsl þegar stjórn HB-Granda 

ákvað að greiða út arð á sama tíma og starfsmenn höfðu fallið frá umsömdum 

launahækkunum til að sýna samstöðu með fyrirtækinu á erfiðum tímum. Slíkt hafi verið 

„skandall“.  

 

Annar viðmælandi taldi almannatengsl aldrei mikilvægari en á krísutímum, því þá væri 

svo mikil óvissa í samfélaginu. Þá gerðu menn aldrei nóg af því að veita upplýsingar. 

Viðmælendum fannst mikilvægt að leiðrétta ranghermdar fréttir, hvort sem leiðrétting 

birtist eður ei, því nauðsynlegt sé að sá sem skrifar ranga frétt fái að vita að það hafi verið 

staðreyndarvillur í henni. Einnig kom fram í viðtölunum að allir sem einn töldu að 

„októberhrunið“ hafi skollið á með svo miklum mætti að þeir sem stjórnuðu landinu hafi 

fallist hendur og ekki vitað hvernig ætti að taka á málinu. 

6.5.2 Hversu mikilvæg eru almannatengsl fyrir stjórnvöld á erfiðum tímum? 

Allir viðmælendur voru sammála um að íslensk stjórnvöld höfðu sofið á verðinum í 

bankahruninu hvað varðar upplýsingagjöf til almennings og til erlendra aðila. Það væri 

meginástæðan fyrir rangfærslum í erlendum fjölmiðlum, því íslensk stjórnvöld sinntu 

ekki eftirlitsskyldum sínum varðandi almannatengsl erlendis sem og á Íslandi.  

Viðmælandi C sagði: 
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,,Það er alveg ljóst að Íslensk stjórnvöld, þau vissu bara ekki hverju 

þau voru að lenda í, þeir gerðu ekki ráðstafanir, sem sýnir að 

almannatengsl eru mjög mikilvæg á erfiðum tímum, sem við stóðum 

okkur ekki í, en við myndum gera þetta örðuvísi í dag. Það var engin 

með rétta mynd af ástandinu, fjölmiðlar og þjóðin voru í afneitun“. 

„Þjóðin lenti í hvirfilbil“ nefndi einn viðmælandi skýrsluhöfundar og í auga stormsins 

hefði allt lamast, stjórnvöld vissu lítið sem ekkert, þjóðin fékk skell og forsætisráðherra 

sagði ,,Guð blessi Ísland“. Viðmælendur höfundar höfðu mikla skoðun á þessari 

spurningu og töldu að ef hægt væri að spóla til baka til þessa örlagaríka októbermánaðar, 

yrði farið örðuvísi að.  

Viðmælandi D sagði: 

,, þau eru  rosalega mikilvæg, eins og sýndi sér í því að þegar allt skall 

á þá var sett upp Media centre, og hvað svo - það gerðist ekkert meira, 

en blaðamennirnir sem komu ekki til landsins þeir fengu ekki neitt og 

fréttamannafundir haldnir, sem engar upplýsingar komu fram, þetta var 

ekki markvisst verið að segja frá mikilvægum upplýsingum. Ég held að 

ríkisstjórnin hefði átt að upplýsa fólkið í landinu meira, fara í ,,Hard 

Campaign“ til að koma upplýsingum áleiðis“.  

Þeir stjórnmálamenn sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála um að almannatengsl á 

erfiðum tímum væru mjög mikilvæg og töldu að stjórnvöld hefðu ekki verið undir það 

búin að fá allt þetta fjölmiðlaflóð yfir landið, að svör hefðu einkennst af ringulreið. 

Stjórnmálamenn væru vanir því að einstök mál lifðu í fjölmiðlum í mesta lagi í nokkra 

daga en þetta varði svo vikum og mánuðum skipti. Einnig vildu stjórnmálamenn minnast 

á að fjölmiðlar færu oft ekki rétt með staðreyndir máls. Einn hafði á orði að í gegnum 
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tíðina hefði þurft að leiðrétta hverja einustu frétt sem birtist um ráðuneyti sem hann 

starfaði í og ekki lagaðist slíkt á þessum tímum. Fjölmiðlar hafi farið í einhvern ham, 

múgæsing skapast, og umfjöllun hefði einkennst af ónákvæmni og hlutdrægni.  

Aðrir viðmælendur höfðu uppi stór orð viðbrögð stjórnvalda, hvað almannatengsl varðar, 

í kjölfar bankahrunsins. Þau hafi ekki staðið sig framan af eins og viðmælandi I komst að 

orði: 

„Þeir gerðu sér ekki grein fyrir að eftir að allt datt niður þá var áfram 

eftirspurn eftir upplýsingum, eftir reglulegum tengilið við stjórnvöld og 

ég held að þessi miklu mótmæli undir lok árs og byrjun þessa árs, séu 

að miklu leyti afleiðingin af því að eitt stykki þjóð gargaði á 

upplýsingar.“ 

Allir voru sammála um að það mætti draga lærdóm af því sem gerðist þegar 

bankakreppan skall á. Upplýsingastreymi hafi verið ábótavant og nokkrir töldu að 

erlendir fjölmiðlar hefðu ekki getað gert þjóðina að fífllum ef krísustjórnun og 

almannatengsl hefðu verið í lagi hjá stjórnvöldunum. Margir töldu að þessi mál væru ekki 

enn komin í lag hjá stjórnvöldum.  

Viðmælandi B sagði :  

,,Ég nefni nú bara ,,PR“ skandalinn í síðustu viku þar sem 

viðskiptaráðherra sagði 200 manns upp í Sparisjóðnum i beinni 

útsendingu“.  

Aðrir töluðu um að stjórnvöld væru hreinlega ekki að átta sig á mikilvægi almannatengsla 

í stjórnmálum. Menn hefðu talað í mótsögn hver við annan sem gerði það að verkum að 

fólk missti trú á því sem stjórnvöld voru að segja. Forsætisráðherra þurfti margsinnis að 

koma fram og segja að innistæður almennings væri að fullu tryggðar. Þrátt fyrir það tók 
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fólk út reiðufé í stórum stíl, eða stofnaði reikninga fyrir alla fjölskyldumeðlimi og dreifði 

sparifé sínu á þá. Trú og traust á stjórnvöld var ekkert.  

Viðmælandi H sagði:  

,,Mér fannst þeir ekki standa sig vel í þessu, það vissi bara enginn neitt, 

þetta var svona upplýsingar um eitthvað og eitthvað, forsætisráðherra 

vissi lítið, svona er þetta þegar forsætisráðherra veit jafn lítið og 

maðurinn á götunni þá gat það ekkert verið neitt betra en  „Guð blessi 

Ísland“.  

6.5.3 Hvert er hlutverk almannatengsla?  

Allir viðmælendur voru sammála um að hlutverk almannatengsla væri að greina satt og 

rétt frá staðreyndum máls, ekki draga neitt undan og ekki reyna að fegra mál eða eigendur 

fyrirtækja, heldur koma réttum upplýsingum til skila. Það væri einnig hlutverk 

almannatengsla að grípa inn í og viðhalda ímynd fyrirtækis, greina rétt frá og vera skrefi 

á undan þegar vandamál koma upp. Einnig að leiðrétta misskilning og rangfærslur til að 

hafa upplýsingar sem réttastar. „… að grípa strax inn í áður en boltinn verður of stór.“183

Nokkrir þátttakenda nefndu að hlutverk almannatengsla hefði breyst á þessum erfiðu 

tímum. Hér áður fyrr var það meiningin að svara sem minnstu, að ef menn væru yfir 

höfuð að svara þá kæmi flóðið yfir þá. En nú væri öldin önnur, nú þyrftu fyrirtæki, 

stofnanir og stjórnmálamenn að upplýsa, tjá sig af einlægni, deila öllu með þjóðinni; 

áhyggjum sínum og jafnvel veita innsýn í þankagang sinn. Nauðsynlegt er að geta 

rökstutt allar ákvarðanir sem teknar eru og deila því með þjóðinni, halda þjóðinni 

upplýstri.  

  

                                                 

183 Viðmælandi H.  
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Stjórnvöld þyrftu að setja upp miðlæga almannatengslaskrifstofu sem gætti hagsmuna 

þjóðarinnar, þar sem réttar upplýsingar væru til staðar um land og þjóð. Þessi skrifstofa 

ynni gagngert í því að leiðrétta og koma réttum upplýsingum til alþjóðasamfélagsins. 

Orðspor íslands væri í húfi og við þyrftum að laga þetta. 

Viðmælandi I sagði: 

„Erlendir fjölmiðlar leituðu náttúrulega til íslenskra fjölmiðla og fengu 

oft aðeins brot af heildarmynd frétta og byggðu sínar fréttir á því. 

Hraðinn er svo mikill að íslenskir blaðamenn hafa leyft sér að birta 

brotið, sem kallar á eftirspurn eftir meiri og meiri upplýsingum. 

Stundum eru þessi brot ekki rétt og þetta hefur alvarlegar afleiðingar í 

för með sér.“ 

Viðmælandi G tók dæmu um að ímynd Íslands hefði sokkið aðeins dýpra í Skandinavíu 

þegar sænsk heimildarmynd dró upp dökka mynd af makrílveiðum og 

fiskimjölsframleiðslu á Íslandi auk þess sem Íslendingar voru kynntir sem morðóðir 

villimen. Gæði upplýsinga til erlendra blaðamanna hafi ekki verið mikil í þessu tilviki. 

Þetta þyrftu fyrirtæki og stjórnmálamenn að hafa í huga sem veganesti inn í nýja öld, öld 

endurreinsnar.  

6.5.4 Mikilvægi almannatengsla fyrir almenning?  

Allir viðmælendur skýrsluhöfundar voru sammála um að almannatengsl væru mjög 

mikilvæg fyrir almenning. Þau væru forsenda þess að skapað verði gott upplýst þjóðfélag 

og þá yrðu allir aðilar að miða að því að hafa hag almennings að leiðarljósi og greina satt 

og rétt frá upplýsingum. Nú mætti ekki nota almannatengsl til að fegra og blekkja. 

Viðmælandi B sagði:  
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„Almannatengsl eru eins og stórt píanó, þar eru fjölmiðlar, 

markaðsfólk, auglýsingar, miðlanir, internet, hönnuðir, og allt þar á 

milli, almannatenglar. Að hafa samskipti við fólk er að hafa 

almannatengsl. Þeir sem eru með auglýsingarnar spila á svörtu flottu 

nóturnar, svo eru það fréttamennirnir sem spila á djúpu nóturnar og 

svo eru það almannatenglarnir sem spila á háu nóturnar. Á hverju ári 

bætast nótur við píanóið, þetta tónverk er allt mikilvægt fyrir 

almenning“.  

6.5.5 Hversu mikil áhrif geta almannatengsl haft á ímynd skjólstæðings 

Þátttakendur voru einhuga um að almannatengsl séu gríðarlega mikilvæg þegar kemur að 

ímynd. Varðandi ímynd Íslands eftir bankahrunið skiptust þeir í tvo hópa. Annar 

hópurinn taldi að almannatengsl, eða skortur á þeim, hafi skipt miklu máli, fréttir hafi 

ekki verið leiðréttar og ímynd landsins beðið hnekki í augum umheimsins. 

Viðmælandi A sagði: 

Hefur rosalega mikil áhrif, fjölmiðlar hefðu ekki getað gert okkur að 

fíflum. Þetta hefði ekki gengið svona langt, ímyndin hefði ekki sokkið 

svona ef ísland hefði haft almannatengil. Ímyndin er engin núna, 

heildsalar kvarta yfir því að það nú er ekkert traust, þeir fá ekki að 

kaupa vörur núna.   

 Hinn hópurinn vildi gera minna úr meintum ímyndarbresti landsins í heild, einungis hafi 

orðið skaði á sviði viðskipta og stjórnmála. ,,Ég meina það koma ekkert færri á tónleika 
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hjá Björk og Sigurrós, svo ég er algjörlega ósammála þeirri fullyrðingu að ímynd Íslands 

sé sköðuð á öllum sviðum“184

6.5.6 Hlutverk fjölmiðla í almannatengslum 

 

Viðmælendur skýrsluhöfundar voru sammála um að fjölmiðlar hefðu mikil áhrif á álit 

almennings. Þeir voru sammála um að hraðinn væri svo mikill í fjölmiðlunum að 

óvönduð vinnubrögð tíðkuðust víða, að blaðamenn væru að birta brotin, en ynnu ekki 

rannsóknarvinnuna til að sjá heildarmyndina. Þátttakendur voru á einu máli um að 

fjölmiðlar spiluðu sitt hlutverk í almannatengslum yfir höfuð ekki vel og að blaðamenn 

mættu endurskoða sig. Algengt væri að leiðrétta þyrfti fréttir frá fyrirtækjum og 

ráðuneytum. Stjórnmálamennirnir voru sammála um að skortur væri á góðum 

blaðamönnum sem gætu tekið á móti upplýsingum og farið rétt með þær Allir 

viðmælendur höfðu orð á því að blaðamenn væru ekki hlutlausir, tækju afstöðu í málum 

og kæmu þá þeirri skoðun að hjá almenningi sem væri ekki gott. Þeir töluðu einnig um að 

blaðamenn vildu yfirleitt negla einhvern en ekki komast að kjarna málsins. Sumir töluðu 

um að blaðamenn hefðu tekið þátt í „partýinu“ og sofið á verðinum. Þeir hafi ekki verið á 

tánum, gagnrýnt og fylgt málum eftir, eins og kollegar þeirra í Evrópu gerðu. Íslenskir 

fjölmiðlamenn hafi átt sinn hlut í stærð bólunnar þegar hún sprakk, að þeir hefðu lofað og 

prísað útrásarvíkingana og talið þá þunglynda sem gagnrýndu stöðu Íslands og bankanna.  

Viðmælandi D sagði: 

,,Því miður var atgervisflóttinn sem veikti blaðamannastéttina. Þeir sem 

gátu eitthvað réðu sig sem almannatengil eða upplýsingafulltrúa hjá 

                                                 

184 Viðmælandi I.  
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fyrirtækjum og þeir lélegu sátu eftir og þeir hika ekkert við að leiðrétta 

ekki ef svo ber undir. Eitt sem ég hef lært er að gagnrýna aldrei 

fjölmiðil, þá fer hann í herferð gegn þér“. 

Það kom einnig fram hjá viðmælendum að þeim fannst mál gleymast í fjölmiðlunum. 

Fyritæki og fólk geti komist upp með að gera eitthvað af sér án þess að fjölmiðlar fylgi 

því eftir. Íslenskir blaðamenn þyrftu að vera gagnrýnni og spyrja betri spurninga, þó 

erfiðar séu. 

6.5.7 Er einhver leið út úr þessari krísu? 

Viðmælendur voru nokkuð sammála um að það væri leið út úr krísunni en fyrst þyrfti 

Ísland og íslensk stjórnvöld að viðurkenna vandann, biðja alþjóðasamfélagið afsökunar 

og byggja ímyndina sem hvarf á nokkrum klukkustundum upp aftur. „Ísland sem var 

þekkt fyrir að vera hlustað á, byggðist upp frá 1944, nú er það allt hofrið“185. „Ekki kenna 

einhverjum auðmönnum um, það þarf að byrja upp á nýtt, byrja á traustum stoðum, 

forðast ákvörðunarfælni og byggja á verðmætum landsins, þetta er eina leiðin út úr 

vandanum.“186 „Við eigum lítið inni hjá alþjóðasamfélaginu, við þurfum að byggja upp 

traustið aftur.“187

„Við lögum þetta ekki með neinum ímyndartrixum, við verðum að hefja 

okkur upp á okkar eigin forsendum og verðleikum, atvinnulífið verður 

að fara aftur í gang, nýta náttúruauðlindirnar, nýta aflið í fólkinu. Það 

er margra ára uppbyggingarstarf framundan og það hjálpar ekki til 

 

Viðmælandi B sagði: 

                                                 

185 Viðmælandi C.  
186 Viðmælandi I. 
187 Viðmælandi G.  
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hvað við erum óákveðin í öllum málum. Það verður að koma festa, 

borga skuldirnar okkar eða gefa yfirlýsingar um að við ætlum að 

standa við það.“ 

6.6 Réttmæti og áreiðanleiki 

Með orðinu réttmæti þá er verið að vísa í grunnforsendur rannsóknarinnar, hvort verið sé 

að rannsaka það sem ætlunin er að rannsaka. Með áreiðanleika er verið að vísa í 

nákvæmnina, hversu nákvæmlega tekst að mæla það sem ætlunin er að rannsaka. 188

                                                 

188 Cooper, R. D. og Schindler, S. P.(2003) .Bls. 231-236 

 

Þar sem úrtakið er snjóboltaúrtak en ekki tilviljanakennt þá er vitað að skekkja getur 

myndast vegna þess. Ekki er hægt að alhæfa niðurstöðurnar yfir á þýðið. Einnig er 

úrtakið mjög lítið, aðeins níu viðmælendur, enda ekki hugsað sem tölfræðilegt úrtak. 

Það sem þarf einnig að hafa í huga er að umræðuefnið getur verið frekar viðkvæmt fyrir 

viðmælendur. Viðmælendur ítrekuðu í mörgum viðtalanna hvort nafnleynd yrði ekki 

örugglega virt. Einnig þarf að hafa í huga að erfitt getur verið fyrir viðmælendur að 

viðurkenna vanþekkingu sína á efninu ef hún er til staðar.  
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7. Greining frétta í sjónvarpi og fréttatengdra 

dægurmálaþátta 

Í þessum kafla eru dægurmálaþættir og fréttatímar í sjónvarpi greindir. 

Dægurmálaþættirnir eru frá október til nóvember 2008 en fréttirnar frá febrúar 2009. Í 

dægurmálaþáttunum var sérstaklega skoðað þegar þáttastjórnendur veltu fyrir sér hvernig 

ímynd Íslands væri og áhrif hrunsins á hana.   

7.1 Er ímynd Íslands ónýt 

Mannamál var á dagskrá 26.október 2008 og voru þáttastjórnandi og viðmælendur hans 

að fjalla um ímynd íslands, hvort hún væri ónýt eða ekki. Talað var um að dæmisögurnar 

væru skrýtnar frá síðustu dögum, til dæmis að hlegið væri að Íslendingum í Noregi, að 

Íslendingar fengju ekki leigt í Svíþjóð, það hafi verið hrækt á Íslendinga í Danmörku og 

að Íslendingar væru hryðjuverkamenn í Bretlandi. Til svara voru þeir Sigmundur Davíð 

Gunnlaugsson og Magnús Árni Skúlason, stofnendur vefsíðunnar www.indefence.is sem 

sett var á laggirnar til að bæta ímynd landsins. Sigmundur Davíð talaði um að því miður 

væri þetta búið að þróast eiginlega bara miklu verr heldur nokkur hefði getað ímyndað 

sér. Hann sagði að í Bretlandi væri ímyndin nær ónýt og Íslendingar þyrftu að byrja alveg 

frá grunni. 189

                                                 

189 Mannamál.2008 

 

http://www.indefence.is/�


  

 99 

Hann hélt áfram og sagði að hættan hafi verið að þessi að orðstýr okkar til 

langs tíma hafi eyðilagst, meðal annars af völdum andvaraleysis íslenskra 

stjórnvalda. Sigmundur sagði einnig: 

„Ég hef svo sem lýst því yfir áður að það er líklega stór hluti þess að við 

förum af stað með þetta að okkur fannst stjórnvöld vera sein til og ekki 

gera nógu mikið þarna í upphafi. Við vonum að það sé að breytast og 

okkur er sagt að svo sé. En nú þarf náttúrulega svo mikið til að það sé 

tekið eftir málsstað íslendinga það dugar ekkert að fá smá leiðréttingu 

á síðu 20 í dagblaði.“190

Magnús Árni benti á að ímynd Íslands byggðist á því að vera hreinasta land í heimi, að 

hér væri fallega fólkið og við værum enn með fallegasta landið og fallega fólkið, en með 

óhreint mjöl í pokahorninu.

  

191

Sigmundur Davíð benti á að honum þætti svolítið merkilegt að Bretar höfðu frumvæðið 

að því að ræða við lögmenn og Financial Times um það að þetta hafi ekki verið í lagi 

(beiting hryðjuverkalagana á íslenska banka) og velt fyrir sér hvort Íslendingar ætluðu 

ekki að gera neitt. Svo hafi breskir fjölmiðlar, af eigin frumkvæði, haft samband hingað 

heim og spurt Íslendinga hvort þeir myndu láta þetta yfir sig ganga.

 

192

Magnús Árni talaði um að í besta falli, hefðum við íslendingar ótrúleg tækifæri, við 

gætum einbeitt okkur að því sem við höfum, orku, ferðamannaiðnaðinn og ýmislegt eins 

og mikinn mannauð og menntun. Mikilvægt væri að halda áfram að efla þessa þætti. 

 

                                                 

190 Mannamál. 2008. 
191 Mannamál. 2008. 
192 Mannamál. 2008. 
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Hann tók dæmi um og austurríska vínið, sem bragðaðist áður eins og frostlögur en er nú 

talið það besta í heimi að mati sérfræðinga. Þó sé ímynd þess enn þannig að það bragðist 

sem frostlögur. „Við megum ekki verða frostlögur Norður-Atlantshafsins við verðum að 

breyta því.“ 193

7.2 Forsetahjónin deila 

 

Athyglisvert viðtal við íslensku forsetahjónin birtist í vefútgáfu bandaríska 

viðskiptatímaritsins Condé Nast Portfolio þann 9. febrúar 2009. Þar kvaðst forsetafrúin, 

Dorrit Moussaief, margoft hafa varað forsetann við yfirvofandi bankahruni. Heit 

skoðanaskipti forsetahjónanna, um hvað beri að segja og gera opinberlega og hvað ekki, 

voru einnig birt í greininni: 

„Ég hef lengi varað við fjármálahruninu og minntist á það í hvert skipti 

sem nýr banki var opnaður á undanförnum árum“, segir forsetafrúin. 

Forsetinn Ólafur Ragnar Grímsson ekur sér í sætinu. Hann var oft 

viðstaddur slíkar opnanir og studdi bankana opinberlega. ,,Já, en 

Dorrit, þú getur ekki látið hafa þetta eftir þér“ sagði hann. ,,Hver segir 

það?“ svaraði hún. „Ég segi það – kemur ekki til mála.“. Moussaieff 

ypptir öxlum og lætur dæluna ganga. ,,Ég sagði við Jeffrey Sachs í 

hádegisverðarboði hér árið 2006 ... getið þið ekki gert eitthvað, er ekki 

hægt að fá alþjóða gjaldeyrissjóðinn til að koma hingað og kanna 

ástandið hérna?“ Svipur Ólafs Ragnars stirðnar og hann brýnir 

röddina „Dorrit, þú getur heldur ekki látið hafa þetta eftir þér“. „Ég 

                                                 

193 Mannamál. 2008. 
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var að segja þetta“ svarar Dorrit.  „Já en þú getur það samt ekki. Þú 

bara getur það ekki.“ 

Að þessu loknu lýsir blaðamaður Dorrit sem skólastúlku sem starir niður á diskinn sinn 

eins og skömmustuleg skólastúlka. Síðan bætti forsetafrúin við: 

„Mig dauðlangaði á mótmælin (Búsáhaldabyltinguna á Austurvelli) en 

maðurinn minn leyfði mér ekki að fara. Ég er eins og arabísk 

eiginkona.“ 

Viðtalið var einnig birt í febrúarhefti Condé Nast Portfolio. Á síðasta ári lásu um 415.000 

manns hvert tölublað að meðaltali. Þrjár milljónir lesa vefútgáfu þeirra í hverjum mánuði. 

Forsetahjónin vildu ekki tjá sig um málið.194

7.3 Blaðamaður Financial Times misskilur forsetann?  

 

Blaðamaður Financial Times segist ekki getað hafa skilið orð forseta Íslands á annan veg 

en að Íslendingar hefðu ekki ætlað að greiða erlendum innistæðueigendum Kaupþings. 

Blaðamaður frá Finanacial Times var á Íslandi í byrjun febrúar vegna aðstöðu þýskra 

reikniseigenda hjá Kaupþingi og hann átti í kjölfarið viðtal við forseta Íslands á 

Bessastöðum sem birt var í blaðinu. Eftir yfirlýsingu forsetans þar sem hann vísaði 

þessum fullyrðingum á bug var upptaka af viðtalinu m.a. birt í sjónvarpsfréttum RÚV. 

Þar kom hvergi fram berum orðum að íslendingar ætluðu ekki að borga.195

                                                 

194 RÚV.  9.febrúar. 2009. 
195 RÚV.  9.febrúar. 2009. 
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Hér að neðan er þýtt brot úr viðtalinu sem tekið var upp af þýska blaðamanninum og 

spilað í sjónvarpsfréttum:  

“Það sem almenningur á íslandi á eilítið erfitt með að skilja er að 

þegar við, fjölskyldur okkar, feður, mæður, afar og ömmur, 

góðgerðastofnanir, skólar og aðrar stofnanir sem hafa tapað 

umtalsverðu fé; af hverju skyldum við þá þurfa að bæta öllum 

utan landsteinana allt að fullu?“ 196

7.4 Forsetinn í krísu? 

 

Í sjónvarpsfréttum þann 10. febrúar síðastliðinn var herra Ólafur Ragnar Grímsson 

spurður út í áðurgreint viðtal þar sem var haft eftir honum að Íslendingar ætluðu ekki að 

greiða þýskum sparifjáreigendum sparifé sitt.197 Forsetinn sagði að samskipti við 

fjölmiðla hafi reynst sér og konu sinni dýrkeypt lexía. Hann taldi að rangt haft eftir sér í 

þýsku viðskiptablaði um að þýskir viðskiptavinir Kaupþings fengju ekki endurgreitt. 198 

Ólafur Ragnar talaði um að ummæli sín hafi ekki verið birt í réttu samhengi. 199 Hann 

bætti við að það væri kannski eðlilegt vegna stærðargráðu Þýskalands að það tæki lengri 

tíma að greiða skuldirnar. Það væri því af og frá að hann hefði gefið einhverja slíka 

yfirlýsingu.200

                                                 

196 RÚV. 10. febrúar. 2009. 
197 RÚV. 10. febrúar. 2009. 
198 RÚV. 10. febrúar. 2009. 
199 RÚV. 10. febrúar. 2009. 
200 RÚV. 10. febrúar. 2009. 

 Fréttamaðurinn spurði þá hvort ekki væri hættulegt að forseti væri að tjá 

sig um svona stór málefni sem væru stórpólitísk og eldfim. Ólafur svaraði:  
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,,Jú það mætti kannski segja að það væri hættulegt en það gæti 

líka verið hættulegt ef forseti neitar alfarið að tjá sig. Þá er líka 

hugsanlega hægt að túlka það á hinn versta veg.“ 201

7.5 Almannatengsl og ímynd Íslands 

 

Ólafur Ragnar Grímsson forseti stóð í ströngu þennan dag við að leiðrétta allan 

misskilninginn í þýskum fjölmiðlum. Á sama tíma lýsti íslenska ríkisstjórnin því yfir að 

hún stæði við skuldbindingar sínar gagnvart erlendum eigendum sparifjár í íslenskum 

bönkum. 

Í þættinum Ísland í dag varð fyrst vart við umræðu um almannatengsl og ímynd íslands 

eftir bankahrun. Gestir þáttarins voru Ómar Valdimarsson almannatengill og Róbert 

Marshall sem á sæti í nefnd sem hefur það verkefni að endurvekja traust á Íslandi. Sölvi 

spurði viðmælendur sína um allan þennan skaða sem orðið hafði á ímynd íslands og 

spurði hvort hann væri að einhverju leyti óafturkræfur. Viðmælendur hans svöruðu því til 

að það sú væri raunin að einhverju leyti, en töldu að þjóðin gæti unnið sig út úr 

vandanum. Ekki væri hægt að byggja hús í nákvæmlega sömu mynd og það var 

upphaflega, en það væri hægt að komast ansi nálægt því og það er það sem þyrfti að 

gerast með ímynd Íslands. Nú þyrfti að fara í markvissar aðgerðir til þess að byggja upp 

ímyndina og afmá þann neikvæða stimpil sem væri á Íslandi og Íslendingum í útlöndum. 

Sýna að við séum ekki fólk sem borgar ekki eða stendur ekki skil á sínum 

skuldbindingum.202

                                                 

201 RÚV. 10. febrúar. 2009. 
202 Ísland í dag. 2008. 
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Þeir voru sammála um að ímynd Íslands hefði beðið verulega hnekki og það myndi taka 

langan tíma að byggja upp orðsporið, sem féll á svo skömmum tíma sem raun bar vitni. 

„Við Íslendingar, við gerum okkur grein fyrir því að það á eftir að taka mikinn tíma að 

endurheimta það traust það sem við höfðum hérna,“ sagði Róbert Marshall m.a. 203

Sölvi Tryggvason, þáttastjórnandi, benti á að ímynd landsins væru verðmæti sem væru að 

glatast frá klukkutíma til klukkutíma. Íslendingur í London í október 2008 væri álíka 

vinsæll og múslimi í New York eftir 11. september 2001.

 

Í þættinum kom fram að óformlegur starfshópur á vegum ríkisstjórnarinnar væri að búa 

til aðgerðaáætlun sem miðaði að því að endurheimta þetta traust, og að landið væri undir 

svona aðstæður búið. Ríkisstjórnin hafi ekki gert ráð fyrir taka að sér rekstur þriggja 

banka og lenda í milliríkjadeilu á sama tíma. „Við munum læra af þessu og við munum 

átta okkur á því hvað fór úrskeiðis og af þessu ferli“, bætti Róbert við. 

204 Í þættinum var rætt um 

aðgerðaáætlanir sem stjórnvöld væru að koma á fót til að mæta viðlíka fjölmiðlafári og 

kom upp þegar bankarnir féllu og lýstu áhyggjum af fjölda staðreyndarvilla í greinum 

erlendis um íslenskt efnahagslíf. Þeir töldu að af sjálfsögðu þyrfti að meta það innan slíks 

aðgerðahóps hvort svara ætti öllum rangfærslum um Ísland eða hvort einungis ætti að 

fylgja ákveðinni áætlun varðandi hvað Ísland er og hvað við stöndum fyrir. 205

Einnig kom fram viðtalinu að Íslendingar eru því miður í þeirri stöðu núna að það er horft  

á landið og íbúa þess sem eina heild. Menn voru sammála um að það skipti megin máli að 

 

                                                 

203 Ísland í dag. 2008. 
204 Ísland í dag. 2008. 
205 Ísland í dag. 2008.  
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skilja á milli þjóðar sem býr friðsamlega á fallegu landi og þeirra fáu viðskiptamanna sem 

léku illa úr sínum spilum. 206

Sem dæmi um árangursrík almannatengsl má nefna að starfsmaður KOM almannatengsla 

rak augun í fyrirsögn í danska dagblaðinu Berlingske Tidende þar sem stóð: ,,Ísland 

stendur frammi fyrir gjaldþroti.“ Almannatengillinn hafði samband við dagblaðið sem og 

viðskiptablaðið Börsen og krafðist leiðréttingar. Bæði blöðin vísuðu í frétt Ritzau og 

neituðu að leiðrétta fréttir sínar. Þá var haft beint samband við Ritzau sem brást skjótt við 

og sendi út leiðréttingu seint sama dag sem birtist í dönskum vefmiðlum. Í nýju fréttinni á 

Berlingske Tidende var fyrirsögnin nú „Haarde: Ísland stóð frammi fyrir gjaldþroti", í 

stað "Haarde: Ísland stendur frammi fyrir gjaldþroti," 

  

207

7.6 Ræddi ekki við Brown 

 

Geir H. Hardee þáverandi forsætisráðherra ræddi ekki við Gordon Brown 

forsætisráðherra Breta eftir sá síðarnefndi ákvað að frysta eigur Landsbankans í Bretlandi 

í október. Svör Geirs við spurningu Stephen Sackur hjá BBC, hvers vegna hann hefði 

ekki haft samband við Brown, vöktu athygli: „Well, maybe I should have.“  

Viðtalsþátturinn „Hard talk“ á bresku sjónvarpsstöðinni BBC World News er einn virtasti 

fréttaskýringaþáttur í heimi. Þar eru stjórnmálamenn og annað málsmetandi fólk tekið á 

beinið og nú var komið að forsætisráðherra Íslands.  

Þýðing á hluta viðtalsins frá BBC Wold News: 

                                                 

206 Ísland í dag. 2008.  
207 www.kom.is/frettir/nr/1000790/ 
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Geir: „…en það sem gerðist snemma í október var algerlega 

óafsakanlegt frá hendi breskra yfirvalda að mínu mati, alger óþarfi og 

gerðist fyrirvaralaust“.  

Spyrill: „Sagðir þú Gordon Brown það?“  

Geir: ,,Ég hef ekki rætt við hann síðan.“ 

Spyrill: „Af hverju? Ef þér þykir hann hafa komið illa fram og valdið 

því að kreppan ykkar dýpkaði svo mjög, af hverju hafðir þú ekki 

samband við hann strax og tjáðir honum hug þinn?“  

Geir: „Líklega hefði ég átt að gera það.“  

Síðar í viðtalinu spurði Sackur hvaða stefnu Íslendingar myndu taka í Evrópumálum og 

hvort þeir hygðust taka upp evru. Geir svaraði því til að lexían sem Íslendingar hefðu lært 

af þessu væri sú að ekki væri lengur hægt fyrir litla þjóð að hafa fullkomlega opið 

hagkerfi og frjálst flæði fjármagns með eigin gjaldmiðil.208

7.7 Fréttir vikunnar ræddar í Kastljósi 

  

Kjartan Ragnarsson, Lára Hanna Einarsdóttir og Sölvi Tryggvason voru gestir hjá Helga 

Seljan viku eftir að alræmd viðtöl erlendra fréttamanna við forsetahjónin sem og við 

forsætisráðherra komust í hámæli.209

„Dagarnir eru bara fullir af fréttum. Og það sem er mér ferskast í 

minni er viðalið við Geir á BBC í gær. Það er nýlegast og stærst 

og sagði ansi mikið.  Eins og tildæmis bara það hann ... hvenær 

setur Brown á okkur hryðjuverkalögin, í byrjun október? Hann er 

  

Lára talaði um að efst í huga sér úr fréttum vikunnar væri:  

                                                 

208 RÚV. 12.febrúar.2009 
209 Kastljós.  2009. 
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ekki enn farin að tala við hann… ?  Það er búið að vera að kalla 

á eftir viðbrögðum.“ 

Spyrill: „Heldur þú að það hafi breytt einhverju? Eitthvað prívat 

spjall við forsætisráðherra?“ 

Lára: „Hvað vitum við…? En eðlilegast hefði verið að 

forsætisráðherrann okkar hefði tekið upp símann og sagt: 

Heyrðu, hvað ertu að gera? Og rætt málin við hann, athugað 

hvort væri hægt að finna einhverja lausn þannig að við hefðum 

ekki hrunið svona rosalega.“  

Helgi spurði Sölva hvort hann væri sammála þessu og hvort honum hafi fundist mikil 

frétt í þessu ,,Hard Talk“ viðtali. Sölvi taldi að Geir hafi sagt álíka mikið í þessu viðtali 

og hann hafi sagt í viðtölum við íslenska fjölmiðla.   

Sölvi heldur áfram:  

„…það er að segja, hér um bil ekki neitt. Það stóð upp úr hjá 

mér. Mér fannst spyrillinn hjá BBC mjög góður. En það hefur 

verið sama sagan eins og í viðtölum hér, að hann nær að drepa 

málin nokkuð á dreif, nema í þetta eina skipti sem hann, hérna ... 

þar sem hann sagði ... þegar hann spyr hann um hvort hann hafi 

talað við Gordon Brown. Þá segir hann, jæja ... kannski hefði ég 

bara átt að gera það.“  

Spyrillinn er sammála og Sölvi heldur áfram: 

 „Já, það var svona tíðindin í viðtalinu að ... já, maður fékk 

pínulítinn aulahroll yfir því að forsætisráðherra skuli segja 
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svona. Að ja, kannski hefði ég átt að gera þetta, var svona eins og 

hann hefði ekkert hugsað um þetta. Svarið var einhvern veginn 

þannig … en mér finnst nú … annað sem mér fannst áhugavert í 

vikunni var annað viðtal við útlönd. Það er eins og allar 

fréttirnar komi frá útlöndum … og það er Ólafur og Dorrit. Já 

viðtalið við þau, það var ansi skemmtilegt.“   

Spyrillinn vísaði þá til viðtals við Ólaf og Dorrit þar sem þau rifust en ekki viðtalið við 

Ólaf sem kom í Financial Times daginn eftir. Sölvi staðfesti að hann væri að tala um 

rifrildaviðtalið.   

Síðan var spjallað um pólitíska ábyrgð og fréttamennirnir Sölvi og Helgi spyrill voru 

sammála um að fréttastéttin hefði móðgast ef Geir hefði beðist fyrst afsökunar á hruninu í 

erlendum fjölmiðlum. Kjartan setti ofan í við fréttamennina og benti á að málið snérist 

ekki um þá.  

Sölvi sagði: 

„Ég held að íslenskum fjölmiðlamönnum hafi verið svolítið létt 

yfir því að fólk …hefur talað svolítið ... að við séum algjörir 

aumingjar ... og erlendir fjölmiðlar séu miklu betri. Það kom 

mjög lítið út úr þessu viðtali í gær, þannig að það sýndi að meira 

að segja bestu spyrlar í heiminum ná ekki einu sinni neinu upp úr 

Geir Haarde.“ 

Umræðuefnið í þættinum beindist næst að efnahagsbrotadeild lögreglunnar og hinum 

„sérstaka saksóknara“. Sölvi sagðist hafa verið í þrjá daga að hjálpa erlendum 

fréttamönnum sem ynnu fyrir Dan Rather í 60 mínútum. Þeim hafi fundist mest sláandi 
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hve stutt á veg rannsókn á hruninu var komin. Saksóknarinn væri enn að mála 

skrifstofurnar og væri með eitt mál til rannsóknar. 

7.8 Niðurstöður úr greiningu frétta og þátta í sjónvarpi 

Það tekur langan tíma að byggja ímynd upp en það tekur bara mínútu að rústa henni. Ef 

við tökum niðurstöður saman úr þátttökuathugunum þá kemur bersýnilega í ljós að ímynd 

Íslands hefur beðið verulega hnekki í alþjóðasamfélaginu. Erlendir fréttamenn skildu ekki 

ástandið á Íslandi, eða misskildu ráðamenn okkar. Fréttamenn og almannatenglar voru 

sammála um að ráðamenn væru lítið sem ekkert að gera í almannatengslum fyrir landið, 

það ætti að leiðrétta mishermdar fréttir og staðreyndarvillur svo ímynd landsins myndi 

ekki skaðast eins mikið.  
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8. Niðurstöður og umræður 

Þessi rannsókn hefur gefið örlitla sýn inn í hugarheim íslenskra almannatengla, 

stjórnenda í fyrirtækjum, stjórnmálmanna, almannatengslafulltrúa og fréttamanna. Hún er 

ekki tæmandi og gefur ekki alhæfingargildi um viðhorf heildarinnar til málefnisins. 

Hinsvegar má draga nokkrar ályktanir af þeim niðurstöðum sem komu fram í þeim 

athugunum sem lýst hefur verið í köflum 5-7 hér að framan. 

8.1 Almannatengsl og mikilvægi 

Ein af megintilgátum rannsóknarinnar var að mikilvægi almannatengsla væri mikið og 

því muni vægi almannatengsla aukast á næstu árum. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar eru mikilvægi almannatengsla á erfiðum tímum mjög mikilvæg, bæði á 

vettvangi fyrirtækja og stjórnvalda. Viðmælendur skýrsluhöfundar voru sammála um  að 

það væri aldrei meiri þörf fyrir góð almannatengsl eins og á erfiðum tímum, fólk þyrsti í 

upplýsingar.  

8.2 Eiga almannatengsl eftir að aukast hjá fyrirtækjum og í 

stjórnmálum 

Önnur tilgátan var að almannatengsl ættu eftir að aukast hjá fyrirtækjum og stjórnvöldum 

í framtíðinni. Niðurstaðan er sú að flest bendi til þess að almanatengsl séu 

óhjákvæmilegur fylgifiskur nútímasamfélags, enda bæði notuð til upplýsingagjafar við 

eðlilegar markaðsaðstæður (þjóðfélagsaðstæður) og við erfiðar aðstæður. Breytingar í 

þjóðfélaginu verða sífellt hraðari og ekki þarf krísuástand til að sýna fram á aukið 

mikilvægi almannatengsla. Upplýsingagjöf verði að vera góð, ekki þýði fyrir fyrirtæki og 
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stofnanir að halda upplýsingum frá fólkinu í landinu. Þörfin og eftirspurnin eftir 

upplýsingum sé svo mikil. Réttar og sannar upplýsingar verði að koma fram, lygin komist 

alltaf upp að lokum.  

Breytingum í stjórnmálum verður að fylgja eftir með ,,herferðum“ til að koma 

upplýsingum á framfæri. Skortur á upplýsingum getur framkallað ringulreið. Fyrirtæki og 

stjórnvöld verða að hafa upplýsingagjöf í lagi hjá sér.  

8.3 Góð almannatengsl geta haft áhrif á ímynd fyrirtækja og stjórnmál 

Þriðja tilgátan var sú að góð almannatengsl geti haft áhrif á ímynd fyrirtækja, stjórnmála 

og stjórnmálamanna. Niðurstaðan er sú að því betri sem almanntengsl eru því meira er 

fólk upplýst og verður þá jafnframt sáttara við fyrirtæki og stjórnmálamenn. Ef fyrirtæki 

og stjórnmálamenn halda hagsmunaðilum sínum upplýstum, þá er skellurinn einnig minni 

ef stjórnmálamanni eða fyrirtæki verður á. 

8.4 Fjölmiðlar og almenningsálitið 

Fjórða tilgátan var að komast að því hvort fjölmiðlar væru miklir áhrifavaldar. 

Rannsóknin sýndi fram á að fjölmiðlar hafa mikil áhrif á almenningsálitið og 

viðmælendur höfðu allir sem einn lítið álit á fjölmiðlum. Þeim fannst að fjölmiðlar mættu 

standa sig betur í að komast að kjarna málsins og fylgja málum eftir, sérstaklega í ljósi 

áhrifamáttar síns gagnvart almenningi. Hraðinn og keppnin er orðin svo mikil í að 

fjölmiðlar eru farnir að birta brot í stað heildarmyndar, til þess að vera á undan með 

fréttirnar.  

Einnig voru viðmælendur sammála um að fjölmiðlar væru ekki að vinna sitt verk, þegar 

kæmi að almannatengslamálum. Skýrsluhöfundur komst að því í forkönnun að 
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þáttastjórnendur í fréttatengdum dægurmálaþáttum vildu frekar gera sinn þátt eftir sínu 

höfði og mikið áreiti væri af almannatenglum og málum sem fyrirtæki og stjórnvöld vildu 

koma að.  

8.5 Nýting niðurstaðna fyrir atvinnulífið 

Skýrsluhöfundur hefur velt fyrir sér hvernig best væri að nýta þessar niðurstöður fyrir 

almannatengsl í fyrirtækjum. Ljóst er að ekki eru öll fyrirtæki með almannatengil og 

einhverjum fyrirtækjum finnst ekki vert að koma upplýsingum sínum á framfæri, frekar 

segja ekki neitt og þá muni umræðan fjara út. En þar sem nýtt landslag er framundan fyrir 

fyrirtæki og stofnanir eru almannatengsl að verða mikilvægari og mikilvægari í okkar 

samfélagi. Fólk vill réttar upplýsingar frá fyrirtækjum og fyrirtækin hafa hag af því að 

upplýsa hagsmunaaðila og viðskiptavini. Það er mikilvægt fyrir minni fyrirtæki sem ekki 

hafa ráð á almanantengli í fasta stöðu að leysa það á annan hátt t.d. með því að skilgreina 

almannatengsl sem eitt hlutverk einhvers stjórnanda t.d. markaðsstjóra eða 

forstjóra/framkvæmdastjóra. Einnig er mikilvægt að kalla strax til almannatengil ef 

fyrirtæki lendir í erfiðum aðstæðum eða neikvæðum atvikum. Einnig má nýta 

almannatengil tímabundið í stærri atburðum t.d. stórum viðskiptasamningum. 

8.6 Nýting niðurstaðna fyrir stjórnmál 

Skýrsluhöfundur vonar að rannsóknin komi að notum í stjórnmálum á komandi tímum, 

að við lærum af mistökunum en gerum þau ekki aftur og aftur. Ein leið væri að koma upp 

almannatengslateymi fyrir stjórnvöld sem sæi um upplýsingagjöf til almennings, leiðréttu 

fréttir erlendis frá sem varðar Ísland og myndi sjá um að erlendir blaðamenn fengju réttar 
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upplýsingar um land og þjóð. Einnig gætu stjórnvöld nýtt mátt almannatengsla til að vera 

á undan almannarómi og veita réttar upplýsingar á réttum tíma. 

8.7 Nýting niðurstaðna fyrir fjölmiðlana 

Fjölmiðlar mættu taka til sín mikla gagnrýni sem þeir fengu hjá viðmælendum 

skýrsluhöfundar. Vegna smæðar rannsóknar má ekki alhæfa um að öll fyrirtæki og allir 

stjórnmálamenn séu á sama máli, en þetta gefur þeim mynd af skoðunum þeirra. 

Fjölmiðlar þurfa að nýta vald sitt á sanngjarnan hátt gagnvart fyrirtækjum og 

stjórnvöldum og líta á upplýsingahlutverk sitt á hlutlægan hátt með hagsmuni allra 

hagsmunaaðila, ekki síst almennings, í huga. 

8.8 Nýting niðurstaðna fyrir almenning 

Skýrsluhöfundur vonar að rannsóknin bendi almenningi á skoða fréttir og almannatengsl 

undir gagnrýnu sjónarhorni, taka ekki öllu sem sjálfgefnu, efast og spyrja spurninga. 

Vonast höfundur til að hagsmunaaðilar sem nýta sér niðurstöðurnar muni öðlast meiri 

skilning á almannatengslum, mikilvægi þeirra og hlutverki. Sá skilningur mun vonandi 

nýtast almenningi vel og mun höfundur leggja sitt af mörkum til þess í framhaldinu. 

8.9 Lokaorð 

Margt sem kom fram hér á undan bendir til þess að almanantengsl geti skipt verulegu 

máli fyrir, fyrirtæki, stjórnvöldu og almenning. Önnur atriði orka tvímælis, eins og 

aðkoma fjölmiðla. Hana mætti rannsaka hann betur og ekki verður fleiru svarað um þátt 

fjölmiðla í þessari rannsókn. Það eru annmarkar á rannsókninni og hún sýnir ekki á 

tæmandi hátt hvað fyrirtækjum, stjórnmálamönnum og almannatenglum sýnist um 
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málefnið. Hún getur hinsvegar vel gefið vísbendingar um ákveðna þætti hjá 

stjórnvöldum, stjórnun fyrirtækja og fjölmiðlum. Höfundur telur að einnig hefði mátt 

vinna meira úr gögnum í viðtalskönnuninni því margt kom fram sem tengdist 

almannatengslum en ekki endilega rannsóknarspurningunni sjálfri. Það mætti rannsaka 

þessi mál nánar, með eigindlegum rannsóknum, bæði í fjölmiðlageiranum, 

fyrirtækjageiranum og hjá stjórnvöldum. Það er áhugavert að rannsaka á næstu misserum 

hvernig fyrirtæki og stjórnvöld bregðast við þeim erfiðu aðstæðum sem nú eru uppi. 

Einnig mætti gera samanburð við erlend fyrirtæki. Eru þessi mál á einhvern hátt öðruvísi 

á litla Íslandi með sín kunningjatengsl og návígi? 

Þessi rannsókn sýnir tvímælalaust að þörf fyrir almannatengsl mun aukast, og hefur 

aukist. Einnig kom fram í rannsókninni að fjölmiðlar hafa mikil áhrif á almenningsálitið 

og mættu fara gætilega með það vald.  Áhugavert væri að rannsaka beitingu þessa valds 

og hlutlægni fjölmiðla nánar. 
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