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Ágrip 

 

Ritgerð þessi fjallar um siðferði almannatengla í starfi. Hvers konar viðmiðum þeir starfa eftir 

þegar kemur að siðferðilegum álitamálum í starfi. Rannsakað er hvort viðmiðin séu formleg 

eða óformleg og þá er leitað svara við því hvort þeir fari síðan í raun og veru eftir slíkum 

viðmiðum. Til þess að ná fram svari við þessum atriðum er ritgerðin byggð á heimspekilegu 

efni og fræðilegu, ritrýndum fræðigreinum ásamt öðru sem gagnaðist við úrvinnslu hennar. Að 

auki voru tekin viðtöl við fjóra almannatengla og viðhorf þeirra til siðferðis í starfi könnuð.  

Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að almannatenglar á Íslandi starfa eftir persónulegum og 

óformlegum viðmiðum. Þá er misjafnt hvort þeir fylgi viðmiðunum í raun og veru í starfi. 

Helmingur viðmælanda sagðist gera það á meðan hinn helmingurinn benti ýmist á að þegar 

öllu er á botninn hvolft þá er það viðskiptavinurinn sem borgar eða að lokaábyrgðin á því sem 

þeir senda frá sér liggi ekki hjá þeim heldur yfirmönnum þeirra. 
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Abstract 

 

This dissertation covers the ethics of Icelandic professionals working in the field of public 

relations. It covers what kind of values they follow when facing ethical issues at work. It 

examines whether those values are formal or informal and whether they follow them when 

facing an ethical crisis. To achieve an answer to those questions in this dissertation it is based 

on theoretical content as philosophy, peer-reviewed articles and other material that concluded 

my findings. Additionally, it is based on interviews with four professionals in the field of public 

relations and their attitudes towards ethics at work.  

The findings indicate that public relations professionals in Iceland work by informal and 

personal values. It differs whether they actually follow through with those values when it comes 

to it as half of the participants said they, while the other half either said the liability rests on the 

shoulders of their company directors or that when it comes down to it, ultimately the client 

pays for a certain service.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaritgerð til B.A. prófs í Miðlun og almannatengslum við Háskólann á Bifröst. 

Hún var skrifuð á haustönn 2017 og gildir sem 14 eininga lokaverkefni. 

Ég vil koma áleiðis miklu þakklæti til leiðbeinanda míns, Sævars Ara Finnbogasonar, sem 

hefur gefið mér góða handleiðslu. Hann hefur komið með mikilvægar ábendingar og leiðbeint 

mér í gegnum það ferli sem það er að skrifa lokaritgerð. Þá vil ég þakka viðmælendum mínum 

fyrir að gefa sér tíma til þess að sitja viðtölin og fyrir að svara spurningum mínum 

samviskusamlega. Án þeirra hefðu engar niðurstöður fengist. Einnig vil ég þakka fjölskyldu 

minni og vinum gríðarlega þolinmæði og ómetanlega hjálp á meðan þessari vinnu stóð. Þá hafa 

fjölskylda og vinir hvatt mig áfram í gegnum námið síðastliðin tvö og hálft ár og staðið þétt 

við bakið á mér, bæði í orðum og með aðstoð. Sérstakar þakkir fær bróðir minn Sumarliði 

Veturliði Snæland Ingimarsson fyrir að vekja upp hugmyndina að þessu verkefni. Að lokum 

vil ég þakka systur minni Kristínu Ósk Óskarsdóttur fyrir yfirlestur sem hún sinnti af 

vandvirkni og natni.  

Ég staðfesti hér með að verkefni þetta er unnið af mér og er mín hugarsmíð. Ég hef eftir bestu 

sannfæringu gætt þess að tilgreina heimildir þar sem við á og fylgt eftir leiðbeiningum og 

reglum um ritun lokaritgerða í grunnámi við Háskólann á Bifröst. 

 

 

 

Reykjavík,    

 

 

Ingunn Heiða Ingimarsdóttir  
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1. Inngangur 

Síðan ég byrjaði í námi í Miðlun og almannatengslum við Háskólann á Bifröst hef ég tekið eftir 

þeim sjónarmiðum víða í samfélaginu sem halda því fram að stétt almannatengla sé siðlaus. 

Að vinna þeirra snúi fyrst og fremst að því að fegra það sem ekki er gott til þess að blekkja 

almenning. Virðist þessi skoðun óma víða og skiptir þá ekki máli hvort almannatenglarnir vinni 

fyrir fyrirtæki, stjórnmálaflokka eða -menn eða ýmiskonar samtök. Þess vegna ákvað ég að 

rannsaka hvort fyrir þessum skoðunum væru einhverjar forsendur. Til þess aflaði ég mér bæði 

fræðilegra heimilda um siðferði, hvað í því felst og hvað felist í starfi almannatengla. 

Ennfremur tók ég viðtöl við fjóra almannatengla til þess að fá fram sjónarmið og reynslu 

starfandi almannatengla til að bera bera saman við hin fræðilegu sjónarmið. 

 

1.1 Lýsing á viðfangsefni 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að kanna hvaða hlutverk siðferðileg viðmið spila í störfum  

almannatengla, upplýsinga- og fjölmiðlafulltrúa. Hér eftir kallaðir almannatenglar. Leitast 

verður við að fá svör við því hvort slík mörk séu til staðar og þá hver þau eru. Einnig verður 

kannað hvort og þá hvernig þeir gera viðskiptavinum sínum grein fyrir því að það sem þeir 

kunna að biðja um fari yfir slík mörk. 

 

1.2 Rannsóknarmarkmið og rannsóknarspurningar  

Rannsóknarspurningarnar sem leitast er við að svara í þessari ritgerð eru eftirfarandi:  

• Hverjar eru hugmyndir almannatengla á Íslandi um siðferðileg viðmið í starfi sínu?  

• Virða þeir þau viðmið þegar kemur að þeim verkefnum sem þeir taka að sér?  

Markmið ritgerðarinnar er að kanna hvar þeir sem starfa við almannatengsl draga mörkin í 

siðferðilegu tilliti. Því verður meðal annars leitast við að svara eftirfarandi spurningum:  

• Starfa almannatenglar almennt eftir einhverjum siðareglum? 

• Hverjir setja þeim slíkar reglur? 

• Flokka almannatenglar einhverjar óskir viðskiptavina sem ósiðlegar/siðlausar?  

• Ef svo er, hvernig bregðast almannatenglar þá við slíkum óskum frá viðskiptavinum 

sínum? 

• Taka almannatenglar að sér verkefni sem þeim sjálfum þykir fara yfir mörkin? 

• Verða almannatenglar varir við pressu frá viðskiptavinum um að gera hluti sem þeim 

finnst ekki við hæfi? 
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Tilgangur ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hugarfar og afstöðu almannatengla á Íslandi til 

verkefna sinna, en ekki er til mikið efni um greinina hérlendis þar sem nám í almannatengslum 

er tiltölulega nýtilkomið. Enn sem komið er, er það aðeins kennt í einum háskóla á Íslandi. Von 

mín er sú að ritgerð þessi skapi umræður og vangaveltur og verði jafnvel kveikja að frekari 

rannsóknum á sviði almannatengsla.  

 

1.3 Fræðileg nálgun 

Til þess að geta svarað rannsóknarspurningunum þurfti að byrja á því að skilgreina hutökin 

traust og siðferði. Það var gert með því að skoða siðfræðikenningar sem gagnaðist við þær 

skilgreiningar. Þá sankaði ég að mér ýmiskonar fræðilegu efni um siðferði almannatengla í 

starfi og öðru efni sem varpar ljósi á störf almannatengla. 

 

1.4 Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 

Ástæða þess að ég valdi þetta efni er áhugi á efninu enda er ég að klára Bachelor nám í Miðlun 

og almannatengslum. Þegar ég valdi fyrrgreint nám heyrðust raddir um að þessi grein væri 

siðlaus og að þeir sem störfuðu á þessum vettvangi væru brúðumeistarar sem snéru 

sannleikanum sér í hag. Eftir að hafa stundað nám í almannatengslum og í því námi lært 

siðfræði og aðra heimspeki hefur vaknað mikill áhugi hjá mér. Langaði mig því að heyra frá 

þeim sem starfa á þessum vettvangi varðandi það hvort þeir vinni eftir einhvers konar 

siðferðilegum viðmiðum eða siðareglum, formlegum eða óformlegum, og þá hverjar þær eru 

og í hverju þær felast fyrst og fremst.  

 

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er farið yfir starfsvettvang almannatengla og orðspor þeirra. Þá 

eru hugtökin traust og siðferði skilgreind í ljósi siðfræðikenninga. Meðal annars er rýnt í 

siðfræði út frá Aristóteles, Kant og Mill og seinni tíma hugmynda um hlutverkabundna ábyrð 

og ábyrgð starfsstétta. Þá fjallar kaflinn einnig um siðareglur félags almannatengla á Íslandi 

sem og í Ameríku, rætt hvort nauðsyn sé á slíkum reglum og ef svo er hvernig eigi þá að 

framfylgja þeim. Að lokum greinir kaflinn frá öðrum rannsóknum og fræðilegu efni um 

viðfangsefnið.  

Þriðji kafli fjallar um aðferðarfræði eigindlegrar rannsóknar og framkvæmd hennar. Í honum 

er farið yfir þær aðferðir sem notaðar voru til þess að afla heimilda og hvernig eigindleg 

rannsókn var framkvæmd. Þá geri ég grein fyrir réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar, fer 
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yfir siðferðilegt réttmæti hennar. Að lokum skýri ég svo stöðu mína innan rannsóknarinnar og 

fer yfir þá annmarka sem hún kann að hafa. 

Í fjórða kafla eru viðtöl þemagreind og helstu niðurstöður kynntar. 

Fimmti kafli inniheldur síðan umræður þar sem niðurstöður viðtala eru tvinnaðar við fræðilegt 

efni ritgerðarinnar.  

Sjötti kafli hefur svo að geyma ályktanir höfundar og dregur saman helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar.  
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2. Fræðileg nálgun og helstu kenningar 

Hér verður fjallað almennt um almannatengla, starfssvið þeirra, hlutverk, sögu þeirra í stuttu 

máli og orðspor. Þegar talað er um almannatengla í þessari ritgerð er átt við almannatengla, 

upplýsingafulltrúa og fjölmiðlafulltrúa. Einnig verður farið yfir helstu kenningar siðfræðinnar 

er snerta störf almannatengla. Þá verður fjallað um tengingu almannatengsla og siðferðis í 

starfi, samtök almannatengla og þær reglur sem þeir kunna að fylgja í gegnum þau. Að lokum 

verður fjallað um rannsóknir á siðferði almannatengla og leiðbeiningar sem þeir geta fylgt við 

ákvarðanatöku. 

 

2.1 Starfsvettvangur almannatengla, kenningarlegur bakgrunnur 

Almannatengsl eru leið fyrirtækja, samtaka og einstaklinga til þess að ná til almennings 

(IPR.org.uk, 2012). Almannatengsl ættu að vera hin einfalda aðgerð að kynnast þeim sem 

viðskiptavinur manns þjónar og koma til móts við þá á faglegan hátt og byggja upp samband 

sem byggist á sameiginlegu trausti (Harvey, 2002, bls. 308-310). Almannatengla- eða 

samskiptaklúður getur kostað fyrirtæki mikið þar sem trúverðugleiki er verðmætur og því 

skipta fagleg vinnubrögð miklu máli (Jempson, 2005, bls. 267-276).  

 

2.1.1 Upphaf almannatengsla 

Saga almannatengsla teygir sig aftur um rúm 100 ár, en Ivy Lee opnaði ráðgjafastofu árið 1904. 

Árið 1906 gaf hann út fyrstu fréttatilkynninguna sem átti að ná til eyrna almennings fyrir hönd 

járnbrautafyrirtækis áður en önnur útgáfa sögunnar kæmist á flug. Níu árum seinna var hann 

ráðgjafi Rockefeller og í því starfi ráðlagði hann auðkýfingnum meðal annars að sýna mjúka 

hlið á sér með því að gefa til fátækra barna. Lee lýsti sér sjálfur sem manni sem kæmi með 

lausnir á tímabundnum vandamálum viðskiptavina sinna og gerði ekki ráð fyrir því að 

atvinnugreinin myndi lifa lengur en hann. Edward Bernays var uppi á sama tíma og Lee og 

notaði almannatengls meðal annars til þess að markaðssetja sígarettur fyrir konur. Bernays nýtti 

sér sálfræði þegar kom að því að nálgast almenning og skipulagði meðal annars viðburði í þeim 

tilgangi. Í tilfelli markaðsetningar á sígarettum fyrir konur fékk hann kvenréttindakonur til þess 

að ganga niður ,,Fifth Avenue“ með Lucky Strike sígarettur á lofti sem einskonar tákn frelsis, 

en konur höfðu nýverið fengið kosningarrétt. Þessi herferð hans þótti ein sú árángursríkasta 

sem hann stóð fyrir. Hann gekk undir nafninu  ,,faðir spunans“ (e. ,,the father of spin“). Árið 

1939 var Harold Lasswell ráðinn sem einn af ráðgjöfum við stjórn Franklin Delano Roosevelt 

Bandaríkjaforseta. Hlutverk þessara ráðgjafa var að koma með andsvar við áróðri nasista. 
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Lasswell bjó þá til fimm spora líkan sem hann setti fram í spurningunni ,,Hver segir hvað, í 

gegnum hvaða rás, við hvern, með hvaða afleiðingum?“ (e. ,,Who says what in which channel 

to whom with what effect?“). Með því að svara öllum spurningunum rétt átti að vera hægt að 

búa til áróður sem hafði áhrif á skoðanir og hegðun fólks, nema eitthvað truflaði boðleiðirnar. 

Líkan hans var notað til þess að framleiða árangursrík áróðurs plaköt, bíómyndir og fleira. 

Síðan þá hefur líkan hans verið notað við kennslu í almannatengslafræðum (Jarboe, 2017). 

 

2.1.2 Vinnuaðferðir almannatengla  

Störf almannatengla eru fjölbreytt og í þeim felst fleira en margur gæti haldið. Í bók sinni 

,,When the Headline is You“ bendir Jeff Ansel (2010, bls. 1-2) á að hraðinn í fjölmiðlum 

nútímans sé svo mikill að erfitt getur verið að rannsaka hlutina í kjölinn áður en þeir birtast. 

Því skiptir miklu máli fyrir fjölmiðla að geta náð í talsmann þess sem verið er að fjalla um og 

fyrir þann einstakling eða það fyrirtæki sem er í eldlínunni að sá talsmaður sé sterkur á sínu 

sviði. Ansel vill meina að fréttir séu það sem selur miðlana og þar af leiðandi rati oft slúður og 

hneykslismál í þær. Því telur hann mikilvægt að almannatenglar kunni að koma fram og segja 

rétt frá hlutunum þannig að ekki sé hægt að taka þá úr samhengi (2010, bls. 16-17). Hann bendir 

einnig á að nú sé almenningur, viðskiptavinir, samkeppnisaðilar og fleiri einnig á vissan hátt í 

hlutverki fjölmiðla þar sem þeir geti dreift fréttum í gegnum blogg og samskiptamiðla um leið 

og þeim sýnist (2010, bls. 10-12). Hann telur mikla nauðsyn á almannatenglum sem kunna sitt 

fag, enda geta jafnvel góð tíðindi endað sem slæmar fréttir í höndunum á röngum aðila, 

einhverjum sem ekki kann að koma fram (2010, bls. 15-16). Ansel leggur áherslu á mikilvægi 

þess að koma fram á hreinskilinn og heiðarlegan máta (2010, bls. 24). Þurfi að færa slæmar 

fréttir skiptir máli að segja frá öllu og gera það hratt því það er mikilvægt að segja fréttina 

sjálfur, áður en einhver annar fer að lýsa aðstæðum eða atburðum. Þannig gefst manni kostur á 

að setja tóninn sjálfur (2010, bls. 61). 

Auglýsingastofur sjá um að skapa vitund um einstaklinga, fyrirtæki og samtök. Þannig 

að markhópur þeirra viti af tilvist þeirra, vöru og/eða þjónustu. Almannatengsl eru svipuð 

auglýsingastofum að þessu leyti en aðferðirnar sem almannatenglar nota eru aðrar. Í stað þess 

að borga fyrir auglýsingar þá nýta almannatenglar sér „fría“ eða „áunna“ umfjöllun (Wynne, 

2013). Hlutverk þeirra getur því verið mikilvægt enda sýna rannsóknir að 93% fólks trúir frekar 

því sem telst til frétta en því sem það sér í auglýsingum og 90% fjárfesta eru líklegir til þess að 

kaupa hlut í fyrirtæki þar sem framkvæmdastjórinn hefur góða ímynd út á við (Ansel, 2010, 

bls. 21). Til þess að sinna starfi sínu sínu þurfa almannatenglar að sjá fyrir, greina og túlka 
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viðbrögð almennings við aðgerðum viðskiptavinar síns. Þeir þurfa einnig að ráðleggja 

viðskiptavinum sínum varðandi stefnumótun og gerð samskipta- og aðgerðaráætlanna. Þeir 

skyldu sífellt vera að rannsaka, meta og framkvæma leiðir til þess að ná sem best til almennings 

og halda honum upplýstum að því marki sem viðskiptavinurinn vill. Hafa ber í huga að 

viðskiptavinir almannatengla eru af mörgu tagi svo sem einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir og 

verkefnin sem þarf að sinna eru fjölbreytileg, allt frá markaðsmálum, þess að standa að 

fjáröflunum, efla starfsfólk og til ýmis konar samskipta við samfélagið og/eða opinberar 

stofnanir. Þeir skipuleggja og framkvæma tilraunir viðskiptavinarins til þess að breyta 

opinberri stefnu sinni en það gerir almannatengillinn meðal annars með því að setja niður 

markmið, gera fjárhagsáætlun og þjálfa starfsfólk. Til þess að sinna þessu öllu notar 

almannatengillinn mismunandi aðferðir en þær eru til dæmis að skrifa og dreifa 

fréttatilkynningum, skrifa ræður, skipuleggja viðburði sem eiga að ná til fjölmiðlafólks og 

annarra markhópa. Þeir gera markaðsrannsóknir á skilaboðum viðskiptavinarins eða viðskipa-

vininum sjálfum, stækka tengslanet viðskiptavinarins með persónulegum samskiptum eða með 

því að mæta á eða halda viðburði. Jafnframt setja saman krísuáætlun, blogga og takast á við 

neikvæða umfjöllun á samfélagsmiðlum og fleira. Almannatenglar eru mikilvægir til þess að 

byggja upp, vernda og viðhalda orðspori viðskiptavina í gegnum hina ýmsu miðla. Þeir ættu 

að geta greint fyrirtæki þannig að þeir finni jákvæð skilaboð til þess að birta á miðlum. Þá er 

hlutverk þeirra einnig að takast á við erfiðar eða slæmar fréttir með þeim hætti að útbúa 

skilaboð sem lágmarka skaðann fyrir viðskiptavini þeirra. Góður almannatengill verður því að 

eiga og viðhalda góðu sambandi við hina ýmsu fjölmiðla (Wynne, 2013). 

Verkfæri almannatengla eru til dæmis fréttatilkynningar, samfélagsmiðlar, fréttabréf og 

opinber framkoma svo fátt eitt sé nefnt. Þessu beitir almannatengillinn til þess að ná til eyrna 

almennings eða þess hóps sem viðskiptavinur hans vill ná til. Markmiðið er að skapa jákvæða 

ímynd og halda góðu sambandi við þann markhóp sem viðskiptavinurinn vill ná til. Jákvætt 

orðspor er mikilvægt fyrir fyrirtæki og til þess að viðhalda því þarf að eiga í góðum samskiptum 

bæði við almenning og fjölmiðla, þar kemur almannatengillinn að góðum notum. Til þess að 

viðhalda góðum orðstír viðskiptavina sinna þurfa þeir að vera góðir í samskiptum og geta 

svarað spurningum sama hversu óþægilegar þær kunna að vera (IPR.org.uk, 2012). Sambönd 

almannatengla einskorðast þó ekki við fjölmiðla og almenning þar sem þeir sinna einnig 

samskiptum við samkeppnisaðila viðskiptavina sinna, hluthafa, stjórnvöld og svo framvegis. 

Til þess að geta sinnt starfi sínu af kostgæfni þurfa almannatenglar að útfæra samskiptaplön 

þannig að hægt sé að bregðast við þeim málum sem upp kunna að koma á faglegan hátt 
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(L'Etang, 2009, bls. 2-3). Almannatenglar nota gjarnan tölvupóst og/eða samfélagsmiðla til að 

deila upplýsingum frítt og fljótlega bæði í formi markpósta en einnig í almennum samskiptum 

við viðskiptavini sína. Kosturinn við samfélagsmiðlana er sá að hægt er að fylgjast með 

dreifingu upplýsinga á þeim.  

Hér áður fyrr þótti það til minnkunar fyrir fjölmiðlafólk að starfa sem almannatenglar 

en í dag hefur það breyst og fylgjast þeir nú hver með öðrum á samfélagsmiðlum (Mudd, 2013). 

Segja má að í hraða nútímans hjálpi almannatenglar fjölmiðlum við að koma fréttum út á 

skilvirkari og árangursríkari hátt en áður var enda skortir oft tíma og mannskap á fjölmiðlum 

til þess að anna eftirspurn eftir fréttum. Þetta gera almannatenglar með því að senda ábendingar 

og jafnvel full unnar greinar til fjölmiðla (Borchers, 2014). 

Samskipti almannatengla einskorðast þó ekki við fjölmiðlafólk á hefðbundnum 

fjölmiðlum, heldur nota þeir bloggara í æ ríkari mæli til þess að koma skilaboðum sínum á 

framfæri. Sumir almannatenglar blogga jafnvel sjálfir fyrir hönd viðskiptavina sinna. 

Snjalltæki hafa gjörbreytt vinnuskilyrðum almannatengla en nú á dögum geta þeir sífellt fylgst 

með tölvupósti sínum, deilt upplýsingum á samfélagsmiðlum og svarað og áframsent það sem 

þeim þykir áhugavert svo fátt eitt sé nefnt. Þess konar nýting á tækninni er nánast orðin algild 

hjá almannatenglum núorðið (Mudd, 2013). Þá hafa ýmiskonar samfélagsmiðlar bæst við og 

ætla má að almannatenglar þurfi ekkert síður að fylgjast vel með þeim og nýta í starfi sínu. 

Vegna þessara samfélagsbreytinga þurfa almannatenglar auðsjáanlega að vera á tánum og 

fylgjast vel með þannig að þeir geti svarað fljótt og örugglega komi eitthvað upp enda er 

aðgengi almennings að þessari tækni jafn auðsótt og almannatenglanna. 

Sem dæmi um almannatenglaklúður nefnir Wilson (2011) viðbrögð United Airlines 

árið 2008. Tónlistamaðurinn Dave Carroll ferðaðist með flugfélaginu og varð vitni að því að 

starfsmenn sem sáu um að taka farangur úr flugvélinni á áfangastað köstuðu hljóðfærum á milli 

sín. Þegar hann fékk Taylor gítarinn sinn í hendurnar kom í ljós að hálsinn var brotinn. Hann 

reyndi að fá gítarinn bættan með því að hafa samband við flugfélagið eftir öllum þeim 

boðskiptaleiðum sem honum datt í hug. Eftir níu mánuði af eltingarleik við bætur og 

síendurtekna neitun af hálfu fyrirtækisins gafst hann upp og samdi lag sem ber heitið ,, United 

Breaks Guitars”. Lagið setti hann síðan á Youtube og síðan þá hefur það fengið áhorf sem 

hleypur á milljónum. Þá hefur hann gert þríleik í formi laga um flugfélagið og öll hafa þau 

hlotið mikla hlustun. Hann hefur einnig farið í sjónvarps- og útvarpsviðtöl vegna reynslu 

sinnar. Við Youtube myndböndin hefur fólk síðan skrifað umsagnir um lagið sem og 

flugfélagið. Í þessu dæmi var þó fyrirtæki sem brást rétt við út frá sjónarhorni almannatengla 
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en það var framleiðandi Taylor gítara. Þeir bættu honum gítarinn með því að gefa honum nýjan 

gítar. Þeir settu síðan stutt myndaband inn á Youtube þar sem þeir upplýstu fólk um 

viðgerðaþjónustu sína og fræddu það um hvernig mætti ferðast örugglega með hljóðfæri. Þeir 

fengu strax mikið áhorf. Þetta dæmi sýnir að með röngum viðbrögðum er hægt að skapa mikið 

neikvætt umtal á stuttum tíma og hvernig mál sem þurfa ekki að verða stór enda á því að vera 

blásin upp á samfélagsmiðlum. En það sýnir einnig að með útsjónasemi og skjótum 

viðbrögðum geta jafnvel óbeinir aðilar máls nýtt sér aðstæður til þess að fá jákvæða umfjöllun 

og vekja athygli á tilvist sinni, oft með litlum tilkostnaði. 

 

2.1.3 Traust 

Traust skiptir fyrirtæki, einstaklinga og samtök miklu máli. Sé það til staðar getur það haft áhrif 

á starfsmannaveltu fyrirtækja og gert fyrirtæki verðmætari til dæmis í formi hlutabréfaverðs, 

aukið hollustu viðskiptavina og ánægju þeirra og opnað á tækifæri til samstarfs með öðrum 

fyirtækjum svo fátt eitt sé nefnt (Harrison, 2013). Því er mikilvægt að skilja hvað traust er og 

hvaða hlutverk það spilar í starfi almannatengla. 

Skilgreining á hugtakinu er þó ekki einföld. Eins og Peter Strawson (1962) bendir á 

gerum við ráð fyrir því að fólk komi fram við okkur með ákveðnum hætti, til að mynda að það 

forðist að valda okkur skaða eða tjóni. Við vitum að aðrir gera samskonar kröfur um hegðun 

til okkar. Við gerum einnig þá kröfu að aðrir komi fram á þennan hátt við þriðja aðila. Þetta er 

í raun lágmarkskrafa siðferðisins, það sem við gætum kallað hinar óskrifuðu grundvallar 

siðareglur samfélagsins. Ef fólk bregst þessum væntingum fellum við siðadóma og áfellumst 

það. Ef fólk bregst ekki þessum kröfum siðferðisins látum við vera að áfellast það. En það er 

hæpið að kalla það eitt og sér traust. Það verður til ef fólk sýnir með einhverjum hætti, í orði 

eða verki, að það skilji til hverskonar hegðunar er ætlast Þegar við förum að reikna með því að 

við getum treyst viðkomandi og því að hann komi heiðarlega fram, þá er hægt að tala um að 

traust hafi skapast. Við treystum viðkomandi í stað þess að vera til dæmis á varðbergi og jafnvel 

forðast að eiga nokkur samskipti eða viðskipti við viðkomandi. Þá er eðlilegt að tala um að 

myndast hafi eitthvað sem við getum kallað traust (bls. 1-25). Í þessu samhengi er þó ætlun 

fólks sem gegnir lykilhlutverki, það er hvort aðgerðir þeirra eru óviljaverk eða ekki. Brjóti 

einhver óvart eða óviljandi gegn þessum siðareglum áfellumst við viðkomandi ekki, en ef við 

teljum að það hafi verið gert vísvitandi eða að viðkomandi hefði átt að vita betur fellum við um 

hann siðadóm og vantreystum viðkomandi (Sævar Ari Finnbogason , 2015, bls. 8-9).  
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Þannig sjáum við að það getur tekið nokkurn tíma að byggja upp traust, en aðeins 

augnablik að glata því. Til þess að fólk geti hegðað sér þannig að slíkt traust skapist, þarf bæði 

að þekkja eigin skyldur, hlutverk og réttindi og þeirra sem málin varða (Henry Alexander 

Henrysson, 2016).  

 

2.1.4 Orðspor almannatengla 

Áhugavert er að velta fyrir sér ástæðu vantrausts gagnvart almannatenglum og að hvaða 

marki þeir þurfa á trausti að halda til þess að sinna starfi sínu.  

Spinwatch.org eru samtök sem fylgjast með og upplýsa um málefni er varða 

almannatengla. Þau láta vita ef almannatenglar vinna ekki siðferðilega, eru að gefa rangar 

upplýsingar eða eru að dreifa áróðri. Með þessu hlutverki sínu telja þeir sig vera að standa vörð 

um lýðræði og mannréttindi. Þeir eru með rannsóknaraðila á sínum snærum en þeir eru einnig 

með wiki síðu þar sem einstaklingar og fyrirtæki hjálpa til við að koma á framfæri fréttum og 

ábendingum af ósiðlegri starfsemi af hálfu almannatengla. (Public Interest Investigations, án 

dags.). Þeir flettu meðal annars ofan af því að nokkrar vestrænar almannatenglastofur væru á 

höttunum eftir samning um verkefni fyrir yfirvöld í Bahrain. Verkefnið fól meðal annars í sér 

að laða að fjárfesta með því að láta landið líta út fyrir að vera kjörið fyrir viðskiptatækifæri. 

Þetta þykir ámælisvert þar sem landið hefur meðal annars verið í fréttum fyrir mannréttindabrot 

(Whitaker, 2013). 

Hlutverk almannatengla er meðal annars að búa til og viðhalda góðu orðspori 

viðskiptavina sinna. Það má því velta fyrir sér af hverju stéttinni sjálfri hefur ekki tekist að 

halda eigin orðspori í lagi. Samkvæmt rannsókn sem gerð var á trúverðugleika opinberra 

persóna sem birt var 1999 kom í ljós að almannatenglar lentu í 42. sæti af 44, en rannsóknin 

var gerð á fimm ára tímabili í formi 2500 viðtala. Almenningur telur almannatengla færa í 

stílinn, aðlaga sannleikann að því sem hentar viðskiptavinum sínum og koma skilaboðum á 

framfæri þannig að þau höfði til almennings. Þeir geti ekki gætt fyllstu hlutdrægni enda á 

launum við að koma vissum skilaboðum á framfæri (Callison, 2001, bls. 219-234). Thomas 

Harvey (2002) telur orðspor almannategla hafa beðið hnekki og að það megi að einhverju leyti 

kenna ópersónulegum vinnubrögðum þar um. Einnig telur hann marga lýta svo á að 

almannatenglar séu atvinnulygarar (bls. 308). 
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2.2 Siðfræði, kenningarlegur bakgrunnur og hugsanleg siðferðileg álitamál 

Siðferðið er viðfangsefni siðfræðinnar. Það er aftur á móti ekki til einhver ein algild 

skilgreining á hugtakinu og endanlegur mælikvarði á það hvað gott siðferði er. Þó má segja að 

lágmarkssiðferði og það sem flestar siðfræðikenningar byggja á í grunninn sé það að breytni 

okkar skyldi byggja á skynsemi okkar og bestu rökunum í hverju máli. Að taka skuli hagsmuni 

allra þeirra er málið varðar með í reikninginn, þó svo að reikniaðferðin, ef svo má að orði 

komast, sé ólík eftir því við hvaða kenningu er stuðst (Rachels, 1997, bls. 15-31). Hér á eftir 

verður farið yfir þrjár grundvallarkenningar siðfræðinnar en þær bjóða upp á mismunandi 

aðferðir til þess að ígrunda siðferðileg álitamál. 

 

2.2.1 Aristóteles  

Samkvæmt dyggðasiðfræði Aristótelesar þá skyldu menn tileinka sér meðallag í þeim 

athöfnum sem teljast til dyggða (Rachels, 1997, bls. 214). Meðallagið finna menn með því að 

finna öfgar hvor á sínum pólnum og taka síðan meðalveginn en til þess að finna hann þá beita 

þeir skynseminni (Aristóteles, 2011, bls. 267). Sem dæmi er hugrekki meðallag heygulsháttar  

og fífldirfsku (2011, bls. 269). Dyggðir eru tvenns konar, annars vegar vitræn dyggð en hana 

er hægt að kenna og hins vegar siðræn dyggð en hana tileinka menn sér eða með því að breyta 

á siðferðilegan hátt. Með öðrum orðum; það að vera dygðug krefst þess að við leggjum okkur 

fram um að breyta alltaf siðferðilega rétt, fremur en að verið sé að horfa á einstaka athafnir 

(2011, bls. 251-252). Aristóteles telur sannsögli meðal annars til dyggða. Það að ljúga eða ýkja 

til þess að falla betur í hópinn og njóta heiðurs er ekki af hinu góða en hins vegar er öllu verra 

að ljúga til þess að afla sér verðmæta (2011, bls. 362-364). Það sem við þurfum að hafa í huga 

er að dyggð er persónuleikaeinkenni sem gott er að búa yfir og miðar að því lifa farsælu lífi. 

 

2.2.2 Immanuel Kant 

Heimspekingurinn Immanuel Kant talaði fyrir skilyrðislausum skylduboðum en þau ganga út 

á það að maður ætti ávallt að haga sér samkvæmt því sem maður vildi að yrði algild hegðun. 

Boðin eru því algild og á þeim eru engar unandtekningar. Eitt af því sem fellur undir þessi 

skylduboð er reglan um að segja alltaf satt (Rachels, bls. 157-165).  Kant (2011, bls. 148-149) 

leggur áherslu á að siðleg breytni ráðist ekki af tilviljun einni saman heldur af vilja okkar til 

þess að breyta rétt. Til þess að rökstyðja mál sitt setur hann fram dæmi. Það er á þá leið að ef 

við stæðum frammi fyrir því að það að ljúga gæti komið sér vel fyrir okkur í eitthvert tiltekið 

skipti að þá skyldum við staldra aðeins við og velta því fyrir okkur hvort við myndum vilja að 



 
 

 

11 
 

lygar yrðu algild hegðun. Hann telur að svar okkar yrði ,,nei“ og þar af leiðandi skyldum við 

ekki ljúga. Kant telur að svar okkar yrði á þá vegu af því að við erum skynsamar verur og með 

því að nýta okkur slíka aðferð í ákvarðanatöku þá muni hún leiða okkur að þeirri niðurstöðu 

sem er siðferðilega rétt (2011, bls. 111-113). Við myndum með öðrum orðum sjá það ef við 

hugsum málið til enda í ljósi skilyrðislausa skylduboðsins að við gætum ekki viljað að lygar 

yrðu að almennu lögmáli því í slíku samfélagi væri ekki hægt að treysta nokkru sem fólk segði. 

 

2.2.3 John Stuart Mill og Nytjastenfnan 

Samkvæmt Nytjastefnu John Stuart Mill er breytni manna siðferðileg svo fremi sem hún skapi 

hamingju fram yfir vanlíðan eða sársauka (2011, bls. 102-103). Þessi hamingja einskorðast þó 

ekki við einstaklinginn heldur skyldi breyta þannig að sem mest hamingja skapist fyrir heildina 

(2011, bls. 110-111). Mill vísar til Jesú í útskýringum sínum á nytjastefnunni þar sem hann 

svarar þeirri mótbáru að nytjastefnan feli í sér allt of flókna nytjareikninga til þess að hægt sé 

að beita henni í daglegu lífi. Að almennt dugi að koma fram við náungann eins og maður myndi 

vilja að náunginn kæmi fram við mann sjálfan til þess að uppfylla skilyrði nytjastefnunnar um 

hámarkshamingju fyrir heildina (2011, bls. 120). Hann telur sannleikann vera grunnstoð 

heilbrigðs samfélags og þar af leiðandi skyldi ávallt segja sannleikann og ekki ljúga til þess að 

vernda eigin hagsmuni. Mill bendir á að þægilegra geti verið að ljúga til þess að koma sjálfum 

sér eða öðrum úr vanda en hann varar við því að tileinka sér slíka breytni þar sem það rýri traust 

á málflutningi manns sjálfs og fólks almennt. Auk þess ætti maður fremur að venja sig á 

sannsögli en það að grípa til lyga í erfiðum aðstæðum þar sem slík tilhneiging geti sljóvgað 

tilfinningu manns fyrir sannleikanum og því sem rétt er að gera. Reglan um sannsögli skiptir 

meira máli en hagsmunir manns sjálfs eða annarra. Mill gerir sér þó grein fyrir því að það geti 

verið undantekning frá reglunni en hann ítrekar að slíkt verði að vera til góðs fyrir heildina. Þó 

ekki í eiginhagsmunaskyni og þá aðeins í ýtrustu nauðsyn. Ýtrasta nauðsyn væri þá að forða 

frá miklu böli (2011, bls. 130-131). Mill telur að siðleg breytni spretti frá ytri og innri hvötum. 

Þær ytri eru löngun fólks til þess að álit almennings á því sé gott. Hinar innri hvatir eru síðan 

tilfinningin fyrir því hvað sé rétt og hvað sé rangt en hann telur þessa tilfinningu eiga uppruna 

sinn í samúð, ótta, ást og samvisku manna (2011, bls. 139-141) . Í Frelsinu fjallar Mill (2009, 

bls. 51) um mikilvægi skoðana- og málfrelsis. Hann leggur áherslu á mikilvægi þess að öllum 

hliðum máls sé varpað upp svo hægt sé að taka afstöðu til þess (2009, bls. 62). Til þess að ná 

fram sannleikanum telur hann nauðsynlegt að taka tillit til allra hliða mála (2009, bls. 108). 

Velta má fyrir sér hvort þetta sé ekki einmitt hluti af starfi almannatengilsins, það er að tryggja 
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að raddir viðskiptavina þeirra heyrist og að sjónarmið þeirra komist að í umræðunni, sama hver 

þau kunni að vera. 

Í störfum almannatengla og í þeim málefnum sem þau snerta má gera ráð fyrir að 

þekking á grundvallarsiðferði sé mikilvæg. Til þess að almannatengill missi ekki sjónar á þeim 

sem málið getur varðað þarf hann að hafa hagsmuni allra sem málið gæti snert í huga. Í 

kaflanum ,,Skortur á fræðslu“ verður fjallað um hugmyndir um hvernig almannatenglar gætu 

nýtt kenningar Kants til þess að komast að siðferðilega réttri niðurstöðu í erfiðum málum. Ætla 

mætti að almannatengill þyrfti að staldra við í erfiðum málum og í fyrsta lagi velta því fyrir sér 

hvort upplýsingar sem hann kann að búa yfir eigi ekki erindi við almenning sem og aðra er 

málið varðar til þess að fólk geti myndað sér upplýsta skoðun eða tekið afstöðu til málsins. 

Einnig mætti velta fyrir sér hvort almannatenglar velti hamingju heildarinnar fyrir sér áður en 

þeir taka að sér mál eða í því hvernig þeir koma þeim frá sér út í samfélagið.  

 

2.3 Samtök Almannatengla og siðareglur 

Samtök almannatengla í Ameríku (PRSA) eru virk félagasamtök í Ameríku sem vitnað er til í 

faggreinum á sviði almannatengla (Gillen, 2016, bls. 14). Samtökin hafa sett sér siðareglur sem 

eiga að gefa stéttinni, svo og öðrum stéttum, gott fordæmi. Hlutverk reglnanna er að leiðbeina 

og hjálpa til við ákvarðanatöku. Fái meðlimur samtakanna dóm frá opinberri stofnun eða er 

dæmdur til fangelsisvistar fyrir eitthvað sem stangast á við siðareglur samtakanna þá kann það 

að valda brottreksri úr félaginu. Það að starfa innan siðferðilegs ramma er það sem samtökin 

telja mikilvægast í greininni enda telja þau að orðspor greinarinnar velti á því að fagleg gildi 

séu í hávegum höfð. Þessi faglegu gildi samtakanna skiptast að mati samtakanna í sex hluta en 

þeir eru málsvörn, heiðarleiki, sérþekking, sjálfstæði, tryggð og sanngirni. Siðareglurnar fjalla 

svo um frjálst flæði upplýsinga, samkeppni, upplýsingagjöf, trúnað, hagsmunaárekstra og 

eflingu trausts og trú gagnvart stéttinni. Meðlimir samtakanna undirrita samning þess efnis að 

þeir muni hlýta þessum gildum og reglum ella eiga á hættu að vera gerðir brottrækir úr 

samtökunum (Public Relations Society of America, 2017). 

Hér á landi er Almannatengslafélag Íslands en samkvæmt Facebook síðu samtakanna 

eru meðlimir þeirra 201, þó má gera ráð fyrir því að fylgjendur síðunnar gefi ekki nákvæma 

mynd af fjölda meðlima (Almannatengslafélag Íslands, 2016). Á síðunni má finna siðareglur 

og lög félagsins. Siðareglunum var síðast breytt í nóvember 2004 en þær skiptast í þrjá kafla. 

Fyrsti kafli ber heitið ,,Persónuleg og fagleg heilindi“ og undir honum eru sex reglur. Fyrsta 

reglan kveður á um að félagi í Almannatengslafélagi Íslands skuli starfa eftir persónulegum og 
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faglegum heilindum eða samkvæmt góðri almennri siðferðisvitund. Hegðun í starfi skuli vera 

í takt við siðareglur félagsins. Í annarri reglu kemur fram að hagsmunir almennings skuli virtir. 

Þó er ekki farið nánar í að útskýra með hvaða hætti það skuli gert eða hvað það í raun og veru 

þýðir. Þriðja regla tekur fyrir að veittar séu rangar eða villandi upplýsingar. Fjórða reglan 

kveður á um að almannatengill skuli ekki taka að sér verkefni sem kunni að valda vantrausti 

almennings á stéttinni eða rýra virðingu hennar. Í reglunum er ekki útskýrt nánar hvers konar 

verkefni kunna að falla undir þann flokk eða hvaða einkenni þau bera. Þar af leiðandi má ætla 

að það fari eftir túlkun meðlima félagsins. Fimmta regla kveður á um að sú mynd sem 

almannatengill birtir af viðskiptavini sínum skuli vera raunsönn. Sjötta regla segir svo til um 

að félagi skuli ekki af ásettu ráði skaða orðspor eða starfsemi annarra almannatengla eða 

samstarfsmanna. Annar kafli heitir ,,Framkoma gagnvart viðskiptavinum og vinnuveitendum“ 

og undir hann falla fjórar reglur. Sú fyrsta fjallar um þá trúnaðarskyldu sem almannatengill 

hefur gagnvart núverandi sem og fyrrverandi viðskiptavinum sínum og vinnuveitendum. Önnur 

regla kveður á um að almannatengill skuli upplýsa viðskiptavini sína um það ef hann hyggst 

taka að sér verkefni fyrir samkeppnisaðila viðskiptavinarins. Þriðja regla fjallar um það að ekki 

skuli beita aðferðum sem kunni að smækka eða vera niðurlægjandi fyrir viðskiptavini annarra 

í félaginu. Í fjórðu reglu er tekið fyrir að þiggja greiðslu fyrir sama verkefnið frá fleiri en einum 

aðila án þeirra vitundar. Síðasti kaflinn kallast ,,Siðanefnd“ og fjallar í tíu liðum um hluverk, 

skipan og vinnureglur nefndarinnar. Þeir sem að brjóta alvarlega á siðareglum félagsins geta 

átt von á því að vera gerðir brottrækir úr félaginu (Almannatengslafélag Íslands, 2011). Að 

vera gerður brottrækur úr félaginu þýðir þó ekki að viðkomandi geti ekki starfað sem 

almannatengill, hins vegar má velta fyrir sér hvað slíkur brottrekstur þýddi fyrir almannatengil 

í eins litlu samfélagi og á Íslandi. Starfandi almannatenglar eru þó ekki skyldugir til þess að 

vera í félaginu. 

Félögin hér á landi sem og í Ameríku eru með metnaðarfullar siðareglur. Þar sem 

reglurnar eru þó ekki meira bindandi en svo að almannatenglum er frjálst að vera í félaginu og 

einu viðurlögin eru brottrekstur úr félögunum má velta því fyrir sér hvort almannatenglar fylgi 

þeim síðan eftir í starfi eða hvort þær eru meira í orði en á borði. 

 

2.3.1 Aðhald  

Harvey (2002) segir það siðlaust að nýta sér almannatengsl með þeim hætti að nota neyð til 

þess eins að fá nafn sitt á prent. Hann telur almannatengla hafa snúið sér einum of að 

markaðssetningu og auglýsingum og þannig skilið við þann hluta starfsins sem fellst í 
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samskiptum. Hann bendir á að siðleg samskipti verði að koma frá siðferðilegum fyrirtækjum 

og þetta sé eitthvað sem hann telur vera vakningu á. Ábyrgð og heiðarleiki eru orðin virkur 

hluti margra fyrirtækja. Harvey telur þó lausnina á orðspori almannatengla ekki vera að setja 

þeim siðferðislög eða reglur. Kjarninn er sá að almenningur nú á tímum er vel upplýstur og 

taki almannatengill að sér verkefni sem hann veit að er siðlaust þá mun hann að öllum líkindum 

lenda í því að vera dreginn niður með viðsiptavinum sínum (bls. 308-310). 

 

2.3.2 Siðferðilegar skyldur gagnvart viðskiptavinum eða almenningi 

Þegar kemur að siðferði almannatengla þarf að átta sig á því gagnvart hverjum skyldur þeirra 

liggja. Mike Jempson (2005) ræðir traust milli almennings, almannatengla og fjölmiðlafólks í 

grein sinni ,,Spinners or sinners?“. Þar kemur fram sjónarhorn almannatengils sem segir aðal 

siðferðisklemmu almannatengla vera hvort þeir eigi að taka viss verkefni að sér eða ekki. 

Ákveði þeir að taka þau að sér þá sé hlutverk þeirra að sinna óskum og þörfum síns 

viðskiptavinar að því marki að það stangist ekki á við lög. Siðleysi í starfi telur hann vera að 

vinna gegn hagsmunum viðskiptavinarins. Hann telur hlutverk almannatengla vera að hafa 

áhrif á fjölmiðla með upplýsingum við þá um viðskiptavini sína en þó ekki að stjórna þeim. 

Jempson vitnar í könnun sem gerð var á meðal almannatengla þar sem í ljós kom að flestir 

þeirra voru á sama máli, 85% þeirra sögðust ekki ljúga en á hinn bóginn væru þeir ekki að gefa 

upplýsingar sem gætu skaðað viðskiptavini þeirra. Aðeins 20% töldu siðferðisskyldu sína snúa 

að almenningi. Það má þá gera ráð fyrir því að þeir telji sitt verk fyrst og fremst vera að koma 

skilaboðum sinna viðskiptavina áleiðis burt séð frá persónulegum skoðunum svo fremi sem allt 

sé lögum samkvæmt (bls. 267-276). Í þessu má sjá ákveðin líkindi í störfum almannatengla og 

störfum verjanda sakborninga í dómsmálum. Þeir mega ekki hafna skjólstæðing af því að þeim 

líkar ekki við hann eða hafa ekki trú á máli þeirra þar sem allir eiga rétt á verjanda og 

sanngjarnri málsmeðferð. Verjendur frá báðum hliðum máls tala fyrir sína skjólstæðinga og 

síðan dæmir dómari í málinu út frá þeim málflutningi og sönnunargögnum. Þetta væri ekki 

hægt ef það vantaði verjanda öðru hvoru megin (Viney, 2006). 

 

2.3.3 Hlutverkabundin ábyrgð og skyldur 

Í þessu samhengi má velta hlutverkabundinni ábyrgð fyrir sér. Í stuttu máli er hlutverkabundin 

ábyrgð sú ábyrgð sem einstaklingur ber vegna hlutverks síns í starfi eða stöðu. Hverju hluverki 

fylgja vissar skyldur sem ráðast bæði af því hvert starfssviðið er og þeim afleiðingum sem 

gjörðir viðkomandi í starfi gætu haft á aðra (Sævar Ari Finnbogason , 2015, bls. 14-16). Það 
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getur hins vegar verið flókið að greiða úr því hverjar þessar skyldur eru og hversu langt þær 

ná. Hverjar eru til að mynda skyldur almannatengla? Snýr ábyrgð hans að almenningi, 

viðskiptavinum hans eða báðum? Hér getum við spurt okkur að því hvort hlutverk 

almannatengisins er á einhvern hátt sambærilegt hinu afmarkaða hlutverki verjandans?  

Rannsóknarskýrsla Alþingis (Vinnuhópur, 2010, bls. 196-205) gefur vísbendingar um 

svipuð viðhorf meðal almannatengla á Íslandi og koma fram í rannsókn Jempsons (2005, bls. 

267-276). Þar kemur meðal annars fram að almannatenglar í aðdraganda bankahrunsins hafi 

haft tilhneigingu til þess ýmist að halda aftur af upplýsingum eða klæða þær í búning sem 

hentaði því orðspori sem bankarnir vildu viðhalda, enda telja þeir sig oftar en ekki hafa ríkari 

skyldu við vinnuveitendur sína en almenning (Vinnuhópur, 2010, bls. 196-205). Samkvæmt 

vinnuhópnum hafa almannatenglar ríka skyldu til þess að segja satt og rétt frá enda byggja 

stoðir lýðræðis á því að almenningur fái upplýsingar sem hægt er að treysta á. Þó er því haldið 

fram að hægt sé að skipta almannatenglum í tvo hópa, annar þeirra sinnir skyldu sinni við 

upplýsingagjöf samviskusamlega á meðan hinn er hlutdrægur og vinnur út frá hagsmunum 

sinna yfirmanna. Erfitt getur verið að greina á milli þeirra sem eru að afvegaleiða fjölmiðla og 

þeirra sem eru að gefa réttar upplýsingar sem hjálpa almenningi við að setja hlutina í samhengi. 

Vandinn sem Skýrslan dregur fram er að þetta grefur undan lýðræðinu enda ekki hægt að 

rökræða hluti sem fólk veit ekki af.  

 

2.4 Fjallað um aðrar rannsóknir og/eða greinar tengt efninu 

Ólík viðhorf eru meðal almannatengla þegar kemur að því eftir hvaða reglum og viðmiðum 

almannatenglar ættu að fara þegar kemur að álitamálum sem gætu talist siðferðileg. Sumir eru 

á móti því að settar séu formlegar reglur, eða telja slíkt óviðeigandi og telja að persónulegt 

siðferði hvers og eins eigi að vísa veginn. Þeim rökum er stundum beitt að orðspor fyrirtækja, 

og þörfin á því að viðhalda góðu orðspori til þess að viðhalda trausti og velvilja setji athöfnum 

gerenda vissar skorður. Aðrir sjá hins vegar þörf á því að setja fram leiðbeiningar til að fræða 

og leiðbeina almannatenglum í ákvarðanatöku. 

 

2.4.1 Skortur á fræðslu 

Eins og fram hefur komið taldi Harvey (2002) að ekki skyldi setja almannatenglum reglur þegar 

kemur að siðferði. Hann telur almenning setja þeim mörk með því að vera upplýstur og starfi 

þeir ósiðlega verði þeir dregnir niður með fyrirtækinu sem þeir starfa fyrir (bls. 308-310). Þó 

eru ekki allir á sama máli og ætla mætti að almannatenglar sem gjarnan vinna við viðkvæm 
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mál hafi persónuleg og óformleg siðferðileg viðmið að leiðarljósi. Varasamt kunni að vera að 

treysta á hyggjuvitið fremur en að fara eftir fyrirfram gefnum reglum eða skrefum þar sem fólki 

gæti yfirsést mikilvæg sjónarmið. Þrátt fyrir að almannatenglar starfi ef til vill eftir óformlegum 

og/eða persónulegum viðmiðum þegar kemur að úrvinnslu siðferðilegra mála þá er raunin sú 

að vinna þeirra snýr gjarnan að viðkvæmum málum og þá getur verið varasamt að fara ekki 

eftir fyrirfram gefnum reglum. Séu slíkar reglur ekki til staðar er hætt við að mikilvæg 

sjónarmið séu ekki tekin með í reikninginn. Í grein sinni ,,Expansion of Ethics as the Tenth 

Generic Principle of Public Relations Excellence: A Kantian Theory and Model for Managing 

Ethical Issues“ veltir Bowen (2004) fyrir sér hvernig hægt sé að stuðla að því að 

siðferðareglum fyrir almannatengla sé fylgt, hver viðurlög við brotum á þeim gætu verið og 

hver ætti að fylgjast með því hvort reglunum er fylgt. Hann bendir á að fjöldi háskóla geri ekki 

ráð fyrir því að leggja inn siðfræði hjá nemendum sínum og þar af leiðandi skorti þá sem 

útskrifast frá þessum skólum tæknina til þess að vega og meta hlutina út frá siðferðilegu 

sjónarhorni. Þar að auki skorti dýpt í umfjöllun um siðferði í kennslubókum um almannatengsl 

(bls. 65-92). 

Nýleg rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum og byggir á eigindlegum viðtölum við 

29 yfirmenn hjá auglýsinga- og almannatenglastofum rennir stoðum undir þessa skoðun. Þar 

kom fram að skortur er á fræðslu og reglum fyrir starfsmenn í málefnum sem snertu á 

siðferðilegum álitamálum. Stærri fyrirtækin virtust sinna þessari þjálfun en hana vantaði hjá 

meðalstórum og litlum fyrirtækjum. Rannsóknin sýndi þó fram á að flestir viðmælendur töldu 

sig eiga að stunda siðferðilega rétt vinnubrögð þrátt fyrir að einhverjir þeirra hafi sagst vinna 

út frá eiginhagsmunum og stunda á köflum ósiðleg vinnubrögð (Schauster & Neill, 2017, bls. 

45-60). 

 

Til að bregðast við þessu leggur Bowen (2004) til sex skrefa aðferð fyrir almannatengla til þess 

að komast að siðferðilega réttri niðurstöðu í viðkvæmum málum. Skrefin byggja á kenningum 

Kants og því að við skyldum gera það sem við viljum að verði að algildu lögmáli. Áður en 

farið er í skrefin þarf að skilgreina þau gildi sem unnið er eftir en þau eru mismunandi milli 

viðskiptavina, að hans sögn. Fyrsta skrefið er síðan að bera kennsl á vandamálið en það er til 

dæmis gert með því að greina umhverfið, athuga fyrirspurninr fjölmiðla, kvartanir og jafnvel 

lögsóknir tengdar málinu. Sé vandamálið stórt fer það beint í næsta skref en minni vandamál 

eru leyst jafnóðum. Skref tvö er ákvarðanataka. Þegar unnið er með þetta skref er ráðlagt að 

stjórnendur hittist og ræði vandamálið. Þeir fara yfir það, safna frekari upplýsingum eða kalla 
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jafnvel inn sérfræðinga til þess að greina það. Í þessu skrefi eru þeir kostir sem eru í stöðunni 

vegnir og metnir og síðan tekin ákvörðun um hvaða aðgerðum skuli beitt. Hér skildi taka 

ákvörðun sem þykir siðferðilega rétt þegar kemur að skyldum viðkomandi út frá alhliða 

siðferðireglum, eða því sem er almennt samþykkt sem siðferðilega rétt. Þriðja skrefið er 

sjálfstæði en í því felst að skilja sig frá hópnum og velta hlutunum fyrir sér út frá eigin 

skoðunum. Þannig losnar sá sem þarf að taka ákvörðun í siðferðilega erfiðum málum við það 

sem kann að lita skoðanir hans eins, hagsmuni fyrirtækis og þess háttar. Út frá því getur 

viðkomandi skoðað málið frá mismunandi sjónarhornum áður en ráðist er í aðgerðir. Þegar 

unnið er með þetta skref skiptir máli að hver og einn sem vinnur að því að leysa vandamálið 

geti tjáð sig og sínar skoðanir án þess að hafa áhyggjur af afleiðingunum. Það er að viðkomandi 

á ekki að þurfa að sníða sínar skoðanir til eftir stöðu innan fyrirtækis. Þannig ætti öllum sem 

koma að ákvarðanatökunni að finnast sínar skoðanir hafi heyrst og þær verið virtar. Með þessari 

aðferð getur almannatengillinn til dæmis skilið sig frá laga- og markaðsdeild fyrirtækisins og 

talað fyrir því sem væri siðferðilega rétt að gera. Í skrefi fjögur er farið yfir aðra valkosti í 

stöðunni út frá skilyrðislausu skylduboðunum en eins og áður hefur komið fram kveða þau á 

um að breyta á þann hátt að maður gæti viljað að breytni manns yrði að alheimslögmáli. Þannig 

þarf viðkomandi að fara í gegnum þá hugsun að velta því fyrir sér hvernig honum þætti að 

standa hinu megin við borðið eftir að ákvörðun hefur verið tekin, sem viðtakandi ef svo má að 

orði komast. Þannig losnar sá sem tekur ákvörðunina við alla fordóma og hlutdrægni og ætti 

að geta tekið ákvörðun sem er almennt samþykkt og viðurkennd sem siðferðilega rétt. Skref 

fimm kveður á um skyldu, virðingu og ætlun. Viðkomandi ætti að taka siðferðilega skyldu 

fyrirtækisins inn í reikninginn, þá gagnvart sjálfum sér og annarra hlutaðkomandi. Þá skildi 

einnig velta því fyrir sér hvort ákvörðunin muni hafa áhrif á reisn og virðingu viðkomandi sem 

og annarra sem siðferðisvera. Þannig er meðal annars tekið tillit til utanaðkomandi og hvaða 

áhrifa þeir kunna að verða fyrir þegar kemur að ákvarðanatökunni. Ætlun skiptir síðan ekki 

minna máli en hér er átt við að aðgerðir okkar ættu að vera siðferðilega réttar gagnvart öllum 

sem þær kunna að snerta. Eins og rætt er í kaflanum ,,Traust“ þá skiptir ætlun manna 

lykilhlutverki þegar kemur að því að mynda traust. Sjötta og síðasta skrefið er unnið að hluta 

til meðfram því fimmta þar sem það kveður á um að eiga í samskiptum við almenning og alla 

hlutaðeigandi á meðan verið er að fara yfir ákvarðanatökuna. Þannig er hægt að velta við 

hverjum steini og fá inn sjónarhorn sem annars væru jafnvel hulin þeim sem vinna að lausn 

málsins. Slíkt samtal er grundvallaratriði þegar taka á siðferðilega rétta ákvörðun (bls. 78-84).  
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3. Aðferðafræði eigindlegrar rannsóknar 

Hér verður farið yfir þær aðferðir sem notaðar voru til þess að svara rannsóknarspurningunum 

en þær voru eftirfarandi:  

Hverjar eru hugmyndir almannatengla á Íslandi um siðferðileg viðmið í starfi 

sínu?  

Virða þeir þau viðmið þegar kemur að þeim verkefnum sem þeir taka að sér?  

Til þess að svara þessum spurningum voru tekin viðtöl við fjóra almannatengla en einnig var 

stuðst við fræðilegt efni til þess að greina svörin og draga ályktanir. Þá verður farið yfir það 

hvernig greiningarferlið fór fram. Gert verður grein fyrir því hvernig þátttakendur voru valdir 

og þeirri aðferð sem beitt var við vinnslu viðtalanna. Farið verður yfir það verklag sem haft var 

að leiðarljósi til þess að rannsóknin og úrvinnsla viðtala sé siðferðilega réttmæt. Að lokum 

verður farið yfir réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar ásamt því að gert verður grein fyrir 

helstu annmörkum rannsóknarinnar.  

 

3.1 Lýsing á rannsóknaraðferðum 

Gerð var eigindleg rannsókn (e. qualitative research method) en hún gengur út á viðtöl sem 

draga fram reynslu viðmælanda á rannsóknarefninu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 24). 

Tekin voru viðtöl með opnum spurningum (2013, bls. 26). Til þess að styðja við rannsóknina 

var unnið úr fræðilegum heimildum, bókum, greinum og öðru efni sem mér þótti snerta 

viðfangsefnið en sú umfjöllun er í fræðikafla ritgerðarinnar. Þar má einnig finna skilgreiningar 

á þeim hugtökum sem fram koma í ritgerðinni. Eftir að viðtöl höfðu verið greind með tilliti til 

þeirra þemu sem fram komu var dregin ályktun út frá viðhorfum viðmælenda og niðurstaða 

með tilliti til rannsóknarspurningar fengin. Slík aðferð kallast túlkandi greining (e. 

interpretational analysis) og nýtist hún vel í að ná fram viðhorfum líkt og markmiðið var í 

þessari rannsókn (Rúnar Helgi Andrason & Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 505). 

 

3.2 Úrvinnsla heimilda og fræðilegs efnis 

Ég aflaði mér heimilda bæði með því að leita á internetinu að greinum, bókum og rannsóknum 

sem tengjast efninu, ritrýndu sem og öðru. Ég notaði einnig kennslubækur úr námi mínu og 

heimspekibækur. Þá leitaði ég til leiðbeinanda míns sem benti mér á efni sem stutt gæti 

ritgerðina. Heimildirnar voru fyrst og fremst notaðar í fræðilega hluta ritgerðarinnar, sem er í 

kafla 2, til þess að skilgreina hugtök og útskýra starf almannatengla. Efnið var síðan tvinnað 
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saman og APA staðlinum fylgt í skráningu heimilda. Þá var gæðahandbók Háskólans á Bifröst 

fylgt eftir þegar kom að uppsetningu og vinnslu ritgerðarinnar (Háskólinn á Bifröst, 2017).  

 

3.3 Eigindleg rannsókn og þátttakendur 

Gerð var eigindleg rannsókn í formi djúpviðtala (Björn Bergsson, 2002, bls. 41-42) þar sem ég 

var með átta fyrirfram ritaðar hálfstaðlaðar (e. semi-structured interviews) spurningar til þess 

að styðjast við (Cohen & Crabtree, 2006). Þær voru opnar til að koma í veg fyrir að þær væru 

leiðandi og til þess að viðmælendur gætu komið á framfæri því sem þeim þætti eiga við og 

jafnvel bætt við einhverju sem ég hafði ekki látið mér detta í hug. Einnig gat ég bætt 

spurningum við til þess að fá dýpri skilning eða svör við hlutum sem vöktu áhuga minn, en ég 

hafði ekki gert ráð fyrir að kæmu upp í viðtölunum. Í lokin var síðan alveg opin spurning þar 

sem viðmælendur voru spurðir hvort það væri eitthvað sem þeir vildu bæta við að lokum. Þýði 

rannsóknarinnar voru almannatenglar á Íslandi. Viðtölin áttu að vera við fjóra almannatengla 

og voru þátttakendur valdir með það í huga. Ég fór á internetið og fann almannatengla 

skrifstofur og sendi starfsmönnum þeirra bréf. Þar sem stóð aðeins á svörum leitaði ég til 

manneskju sem þekkir til í geiranum og benti hún mér á einn viðmælanda til viðbótar. Þessi 

tegund úrtaks kallast markmiðsúrtak (e. purpose sample) en þá er úrtakið valið með það í huga 

að einstaklingarnir sem ræða á við henti markmiði rannsóknarinnar (Björn Bergsson, 2002, bls. 

62). Þeir almannatenglar sem ég fékk í viðtölin í upphafi voru bæði einyrkjar og á stærri stofum. 

Þeir voru allir karlkyns. Einn viðmælanda helltist úr lestinni á síðustu stundu og því fékk ég 

annan viðmælanda sem starfar sem fjölmiðlafulltrúi innan fyrirtækis og gaf hann öðruvísi 

vinkil á rannsóknina. Spurningarnar sem ég lagði fyrir viðmælendur mína voru unnar við gerð 

rannsóknaráætlunnar fyrir ritgerðina. Þær voru opnar og höfðu það markmið að leiða mig að 

svörum við rannsóknarspurningunum. Tímaramminn sem ég gaf mér í viðtölin voru fimm 

dagar eða 11. – 15. september en þar sem einn viðmælanda komst ekki í viðtal og ég þurfti að 

bæta öðrum inn í staðinn þá var síðasta viðtalið tekið 21. september. Viðmælendur hitti ég þar 

sem þeir óskuðu eftir, þrír þeirra völdu að ég kæmi á vinnustað þeirra en einn þeirra bað mig 

að hitta sig á kaffihúsi. Viðtölin tóku frá 14 og hálfri mínútu upp í rúma 39 og hálfa mínútu. 

Að loknum viðtölum skrifaði ég þau orðrétt niður, prentaði þau út og las oft yfir. Ég merkti við 

það sem skipti máli með rannsóknarspurningarnar í huga og það sem vakti áhuga minn eða mér 

fannst koma fram oftar en einu sinni, endurtekið á milli viðmælanda. Þannig leitaðist ég ekki 

eftir fyrirfram gefnum svörum eða útkomu en þetta kallast opin kóðun (Braun & Clarke, 2006, 
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bls. 77-101). Eftir þessa þemagreiningu setti ég öll viðtölin upp í eitt skjal og klippti til með 

tilliti til þemagreiningarinnar og greindi niðurstöður þeirra með hliðsjón af fræðilega kaflanum. 

 

3.4 Siðferði rannsóknar og verklag 

Til þess að rannsóknin væri siðferðilega réttmæt þá upplýsti ég viðmælendur mína um það að 

viðtölin væru nafnlaus og að þeim svörum sem gætu auðkennt þá yrði breytt á þann veg að 

ekki væri hægt að rekja einstaka svör til þeirra. Viðmælendur fengu dulnefni og öllum gögnum 

úr viðtölunum var eytt eftir að unnið hafði verið úr þeim. Enginn annar en ég hafði eða hefur 

aðgang að viðtölunum. Ég hafði að leiðarljósi sjálfræðisregluna (e. the principle of respect for 

autonomy) en hún kveður á um að upplýst samþykki verði að liggja fyrir áður en rannsókn er 

gerð og að þátttakendur viti um hvað rannsóknin snýst, hver tilgangur hennar er og hver stendur 

að henni (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73). Þetta kynnti ég viðmælendum bæði í tölvupósti 

sem ég sendi þeim og ítrekaði þetta í upphafi viðtalanna. Ég taldi nafnleysi líklegra til þess að 

viðmælendur fengjust til að tjá sig um erfið mál og opna sig um hluti sem kunna að þykja orka 

tvímælis og gætu skipt máli fyrir rannsóknina. Viðmælendum var einnig gert ljóst að, hefðu 

þeir áhuga á, fengju þeir að lesa afrakstur ritgerðarinnar áður en hún yrði send til Háskólans á 

Bifröst. Þannig gætu þeir komið með ábendingar eða óskir um að eitthvað yrði fjarlægt ef þeim 

þætti tilefni til (2013, bls. 82). Út frá velgjörðarreglunni (e. the principle of beneficence) sem 

kveður á um að rannsóknir skuli gerðar til þess að láta gott af sér leiða (2013, bls. 74) má 

réttlæta rannsókn þessa á þann hátt að hún bæti við þekkingu á því siðferði og siðareglum sem 

almannatenglar starfa eftir en hún gefur einnig vonandi hugmyndir um það sem betur má fara. 

 

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Aðeins voru tekin viðtöl við fjóra almannatengla og því ekki hægt að alhæfa um alla 

almannatengla á Íslandi. Þó gefur rannsóknin hugmynd um viðhorf almannatengla um siðferði 

í starfi. Einnig má telja að það að þeir hafa allir áralanga reynslu í almannatengslum gefi 

svörum þeirra töluvert vægi. Sá viðmælandi sem styst hefur starfað við almannatengsl hefur 

starfað við þau í fimm ár. Þeir hafa jafnframt allir starfað innan annarra starfsgreina þar sem 

stuðst er við formlegar siðareglur og þar af leiðandi hafa þeir reynslu af slíkum reglum.  

 

3.6 Annmarkar 

Valskekkja (e. elite bias) er það þegar hópur viðmælenda er of einsleitur og að vissu leyti mætti 

telja það fram sem annmarka í þessari rannsókn enda eru þetta allt reyndir almannatenglar og 
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að auki eingöngu karlmenn. En þar sem markmið rannsóknarinnar er að draga fram viðhorf 

almannatengla til efnisins þá ætti það ekki að koma að sök. Áhugavert væri þó að skoða hvort 

önnur viðhorf kæmu fram ef viðmælendur væru kvenkyns og jafnvel ástæða til að rannsaka 

það sérstaklega. Einnig hefði verið áhugavert að skoða hvort mælanlegur munur væri á 

viðhorfum almannatenglanna eftir því hvort þeir störfuðu sjálfstætt eða innan fyrirtækja en til 

þess að svara þessum spurningum þyrfti stærri rannsókn en hægt var að framkvæma hér.  

Annar annmarki á rannsókninni var sá að í fyrsta viðtalinu notaði ég myndbands-

upptöku í stað hljóðupptöku þó án þess að hafa viðmælanda í mynd. Þegar ég gáði að 

upptökunni kom í ljós að hún hafði stöðvast og minnið á símanum sem ég notaði til að taka 

viðtalið upp á var fullt. Ég lagfærði þetta og hélt viðtalinu áfram. Sem betur tók ég fljótt eftir 

þessu þannig að ekki vantaði mikið í upptökuna og viðmælandi endurtók meirihluta þess sem 

áður hafði komið fram. Hann virtist heldur ekki láta slá sig út af laginu vegna þessara 

örðugleika og því setti það viðtalið hvorki í uppnám né hafði það áhrif á útkomu viðtalsins. Í 

hinum viðtölunum notaði ég hljóðupptöku og gekk hún snuðrulaust fyrir sig.  

 

3.7 Staða rannsakanda innan rannsóknar 

Staða mín innan rannsóknarinnar er sú að ég er nemandi í Miðlun og almannatengslum við 

Háskólann á Bifröst og hef því mikinn áhuga á viðfangsefninu. Ég er meðvituð um að þar sem 

ætlun mín er að starfa sem almannatengill verð ég að gæta hluleysis og vera vakandi fyrir því 

að láta áhuga minn á faginu og framtíðarplön ekki hafa áhrif á niðurstöður mínar. Ég tel þó 

engu að síður að rannsóknin muni nýtast mér síðar meir í störfum mínum.  
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4. Niðurstöður 

Hér verður farið yfir niðurstöður viðtalanna sem tekin voru til að svara 

rannsóknarspurningunum. Rannsóknarspurningarnar voru: Hverjar eru hugmyndir 

almannatengla á Íslandi um siðferðileg viðmið í starfi sínu? Og Virða þeir þau viðmið þegar 

kemur að þeim verkefnum sem þeir taka að sér? Til þess að draga fram svörin við þessum 

spurningum spurði ég meðal annars hvort þeir teldu almannatengla almennt starfa eftir 

siðareglum eða gildum og þá af hverju þeir teldu að svo væri. Ég valdi þessa spurningu til þess 

að ná því fram hvort þeir héldu að siðareglur væru algengar almennt séð innan stéttarinnar og 

þá einnig til þess að athuga hvort þeir myndu minnast á siðareglur Almannatenglsafélags 

Íslands. Þá langaði mig að sjá hver fagvitund stéttarinnar væri og hvaða ástæður þeir teldu 

almennt fyrir því að starfað væri eftir slíkum reglum. Til þess að varpa enn frekara ljósi á 

fagvitundina spurði ég hvort það væri samhugur innan stéttarinnar þegar kæmi að slíkum 

reglum. Ég reyndi að draga fram þeirra persónulegu reynslu og skoðanir með því að spyrja 

hvort þeir sjálfir störfuðu eftir siðareglum, hverjar þær væru ef þeir gerðu það og hver setti 

þeim þær. Með þessum spurningum reyndi ég að varpa ljósi á hvort þeir störfuðu eftir 

formlegum reglum eða persónulegum og óformlegum reglum. Þá spurði ég þá hverjar 

ástæðurnar væru fyrir því að þeir færu eftir slíkum reglum hvort sem þær væru formlegar eða 

óformlegar. Til þess að fá tilfinningu fyrir því hversu alvarlega þeir tækju þeim reglum sem 

þeir kynnu að starfa eftir spurði ég þá hvort þeir kynntu þær fyrir viðskiptavinum sínum og 

hvernig sú kynning færi fram. Ég taldi þá spurningu einnig gefa til kynna hversu skýra línu 

þeir settu sér í samskiptum við viðskiptavini sína. Ég taldi að ef til vill störfuðu þeir stífar og 

formlegar eftir reglunum ef þær væru kynntar í upphafi og þá væri hægt að vísa til þeirra ef 

upp kæmu álitamál. Til þess að ná enn frekar fram hversu alvarlega þeir kynnu að taka slíkum 

siðareglum spurði ég þá hvort þeir hefðu verið beðnir um að gera eitthvað sem bryti gegn þeim 

siðareglum sem þeir störfuðu eftir og þá hvernig þeir brygðust við slíku og af hverju. Þannig 

taldi ég mig geta fengið tilfinningu fyrir því hvort viðbrögð þeirra stýrðust af siðferðilegum 

ástæðum eða öðrum hagsmunum. Mér fannst áhugavert að ná því fram hvort þeir tækju að sér 

verkefni sem þeim þætti fara yfir þau mörk sem þeim væru sett, formlega eða óformlega. 

Þannig taldi ég mig geta dregið það fram hvort reglurnar, ef þær væru til staðar, væru bæði í 

orði og á borði eða hvort þær hefðu litla þýðingu þegar allt kæmi til alls. Vegna þeirra 

siðfræðikenninga sem fjallað er um hér að ofan ákvað ég að spyrja út í það hvort viðmælendum 

mínum þættu einhver málefni ekki eiga erindi við almenning, hver þau væru og hvernig þeir 

tækju á slíkum málum. Með þeim spurningum var ég að þreifa á skoðunum þeirra á því að allar 
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hliðar máls þurfi að draga fram í dagsljósið. Þá spurði ég þá hvort þeir hefðu lent í því að telja 

eitthvað ætti fullt erindi við almenning en því væri haldið leyndu og þá hvernig þeir hefðu 

brugðist við og af hverju. Þarna langaði mig að sjá hvort þeir teldu það vera almannahag að 

hafa allar upplýsingar máls og hvort þeir í raun störfuðu eftir siðareglum, formlegum eða 

óformlegum, þegar öllu er á botninn hvolft eða fylgdu eftir einhverjum öðrum hvötum. Þá taldi 

ég þessa spurningu geta leitt fram hvort þeir yrðu fyrir pressu frá viðskiptavinum sínum um að 

gera eitthvað sem þeim þætti ef til vill ekki siðlegt og ef svo væri, hver viðbrögð þeirra væri 

við slíkri pressu. Hvort það væri til staðar togstreita á milli þess sem kann að þykja siðlegt og 

því sem kann að felast í starfi þeirra. Eins og umfjöllunin í fræðilega kaflanum gefur til kynna 

virðist orðspor stéttarinnar ekki vera upp á marga fiska og því spurði ég þá hvernig þeir teldu 

álit almennings vera á stéttinni og af hverju. Með þessum spurningum taldi ég að hægt væri að 

varpa ljósi á hvort þeir teldu orðsporið eins slæmt og það virðist. Ef svo væri þá af hverju það 

stafaði, hvort það hefði eitthvað að gera með siðferði stéttarinnar eða eitthvað annað. Til þess 

að fá hreinskilin og ólituð svör við þessari spurningu passaði ég að hafa hana opna því annars 

væri auðvelt að leiða viðmælendur að svarinu. 

Viðtöl voru tekin við fjóra almannatengla. Þeir höfðu allir reynslu úr almannatengslum en 

einnig bakgrunn úr stjórnmálum, fjölmiðlum, kennslu og auglýsingaiðnaðinum. Við munum 

kalla þá Óskar, Árna, Örn og Ásgeir. Niðurstöðunum verður skipt niður eftir þeim þemum sem 

fram komu í viðtölunum. Þau voru dregin fram með tilliti til spurninganna og þess sem fram 

kom í fræðilega hluta ritgerðarinnar. Þau þemu sem fram komu voru:  

• Ábyrgð 

• Traust 

• Fjölmiðlar 

• Siðareglur 

o Ástæður þess að vera með siðareglur 

• Viðbrögð 

• Hagsmunir 

• Álit 

• Samstaða 

• Menntun 

Að lokum dró ég síðan saman lokaorð við opinni spurningu í viðtölunum. 
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4.1 Ábyrgð  

Orðið ábyrgð kom fram í þremur viðtölum af fjórum. Bæði Ásgeir og Örn finna fyrir 

ábyrgðartilfinningu gagnvart viðskiptavinum sínum. Ásgeir vill meina að þegar hann starfaði 

sem almannatengill í stjórnmálum hafi ábyrgðin ekki verið hans en hins vegar nú þegar hann 

starfar á stofu upplifir hann að bera mikla ábyrgð gagnvart viðskiptavinum sínum. Örn talaði 

um togstreituna sem skapast þegar viðskiptavin langar að segja eitthvað og hann er jafnvel 

sammála en gerir sér grein fyrir því að það væri ekki sniðugt í þeim aðstæðum sem 

viðskiptavinurinn er í nákvæmlega þá stundina. Þá þarf hann að ráðleggja viðskiptavininum að 

segja ekkert en þó með óbragð í munni, eins og hann orðaði það sjálfur. Hann vill meina að 

annað væri ábyrgðarleysi af honum þar sem viðskiptavinirnir sitja svo uppi með afleiðingarnar.  

Árni hins vegar starfar sem almannatengill innan fyrirtækis og segir ábyrgðina ekki 

sína, en hann orðaði það svona:  

,,Ég ber ekki ábyrgð á þessum rekstri, ef að hér fer allt á hausinn þá er ég ekki 

hengdur. Hér fór næstum allt á hausinn. Þá var ég ekki rekinn. Forstjórinn var 

rekinn. Þannig að það er það sem maður þarf að virða líka, hvar hin endanlega 

ábyrgð liggur. Hún liggur ekki hjá almannatengli.“ 

Hjá Óskari kom ábyrgð sem slík hins vegar ekki til tals.  

 

4.2 Traust 

Traust kom fram í þremur viðtölum. Enginn almannatenglanna talaði um traust almennings á 

almannatenglum. Óskar sagði að í kynningarefni stofunnar væri kveðið á um trúnað og sagði 

að það yrði að ríkja traust á milli stofunnar og viðskiptavina hennar. Sé traustið brotið með 

trúnaðarbroti, þá til dæmis með því að viðskiptavinur láti stofuna vísvitandi hafa rangar 

upplýsingar, þá sé það grundvöllur til þess að slíta viðskiptasambandi þar á milli. Ástæða þess 

að hann telur traust mikilvægt er að traust er eitthvað sem tekur tíma að vinna sér inn en enga 

stund að glata eða eins og hann orðaði það sjálfur:  

,,Það er ákveðið traust og trúverðugleiki sem er ekki hægt að leggja neinn 

verðmiða á sem að verður að varðveita, hvort sem þú ert einstaklingur, fyrirtæki, 

stofnun eða hver sem er. Þú ert fljót að glata trausti en það tekur tíma að vinna 

það upp.“   
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Hann talaði einnig um að það verði að vera traust um það að efni sem þeir sendi frá sér sé satt 

og rétt til þess að stofan hafi starfsgrundvöll, hann talaði þó ekki um það gagnvart hverjum það 

væri en ætla má að hann hafi verið að tala um fjölmiðla. Ástæða þess að ég geri ráð fyrir því er 

að hann talaði einnig um að stofan verði að njóta trausts hjá fjölmiðlum til þess að geta komið 

á framfæri upplýsingum. Fjölmiðilar eiga ekki að þurfa að sannreyna það efni enda noti þeir 

efni frá almannatenglum sem þeir telja sig geta treyst. Örn minntist einnig á að fjölmiðlar yrðu 

að geta treyst því að efnið sem frá honum kæmi væri pottþétt.  

Hvorki Árni né Ásgeir töluðu um traust gagnvart viðskiptavinum né fjölmiðlum. 

 

4.3 Fjölmiðlar 

Ég greindi orðræðu sem varðaði fjölmiðla í jákvæða og neikvæða. Ekkert féll í flokkinn 

,,jákvætt“. Í þremur viðtölum kom fram eitthvað um samband og samskipti almannatenglanna 

við fjölmiðla. Árni og Óskar sem hafa báðir bakgrunn í fjölmiðlum töluðu um þetta samband. 

Árni sagði að á milli stéttanna ríkti tortryggni. Óskar sagði að þegar hann starfaði við fjölmiðlun 

hafi hann sjálfur haft lítið álit á almannatenglum en hann hafi þó fljótt lært hver var góður 

almannatengill og hver ekki, þeir góðu nýttust honum mjög vel. Nú þegar hann er hinu megin 

við borðið segist hann þurfa að vera í miklum samskiptum við fjölmiðla og það að starfa á 

almannatengslastofu feli meðal annars í sér að aðstoða fjölmiðla við að fá réttar upplýsingar og 

í rauninni að auðvelda þeim vinnuna. Hann tekur fram að almannatenglar stýri ekki fjölmiðlum 

og fari ekki fram á að þeir fjalli ekki um viss atriði, hins vegar benda þeir á það ef þeir eru með 

rangar upplýsingar. Þegar svo ber undir koma þeir réttum upplýsingum og jafnvel gögnum sem 

styðja mál þeirra til fjölmiðla. Þá koma þeir einnig hlið viðskiptavina sinna á framfæri við 

fjölmiðla. Einu skiptin sem þeir fara fram á að eitthvað sé ekki birt er þegar það er beinlínis 

rangt en þeir reyna þó ekki að stjórna heldur gefa upplýsingar og fjölmiðlar taka svo 

ákvarðanirnar, en þeir vilja ekki birta rangar upplýsingar. Þegar leið á viðtalið mýktist orðræða 

hans um sambandið milli almannatengla og fjölmiðla og rétt í lokin sagði hann:  

,,Ef þú ert góður almannatengill þá ertu í góðu sambandi við fjölmiðla og 

fjölmiðlafólk og þeir hafa vonandi bara alveg ágætis álit á þér. Þeir vita til hvers 

þú ert og hvaða gagn þeir hafa af þér. Svona í fjölmiðlastétt almennt séð er gert 

grín að almannatenglum.“ 

Örn talaði svo um mikilvægi þess að það ríkti traust á milli almannatengla og fjölmiðla. Ásgeir 

minntist ekki á þetta samband.  
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4.4 Siðareglur 

Þegar talið barst að siðareglum sagði Árni, sem starfar sem almannatengill innan fyrirtækis, að 

hann haldi að almannatenglar hljóti að starfa eftir siðareglum, almennt. Sjálfur starfar hann eftir 

þeim siðareglum sem gilda innan fyrirtækisins eins og annað starfsfólk. Stofan sem Óskar 

starfar á starfar eftir einni formlegri siðareglu en það er trúnaður. Þá reglu þarf starfsfólk að 

skrifa undir. Hann segir þá reglu vera númer eitt, tvö og þrjú enda sé stofan oft að veita ráðgjöf 

í mjög viðkvæmum málum. Hann bætti þó seinna við í viðtalinu og sagði að stofan myndi 

byggja á heiðarleika en með því átti hann við að þau hvetji fólk ekki til þess að gera eitthvað 

sem er ólöglegt eða brjóti í bága við lög og reglur landsins. Einnig því að segja ekki ósatt. Hann 

bætti þó við að hann gerði sér grein fyrir að það væru kannski ekki mjög strangar siðareglur. 

Hann sagði fleiri siðagildi vera til í kynningarefni stofunnar en að þau væru ekki miðlæg og 

aðgengileg öllum. Þau eru þó til staðar. Þegar kemur að siðferðilegum álitamálum þá leita þau 

aðallega ráðgjafar og álits hjá öðru starfsfólki stofunnar og síðan starfa þau eftir eigin 

sannfæringu. Hann taldi flestar stofur vera í svipuðum sporum og vera með óformlegar 

siðareglur. Hans persónulegu siðareglur eru þær að hann tekur ekki að sér verkefni sem honum 

þykja fara gegn hans grundvallar sannfæringu. Það þýðir þó ekki að hann sé sammála öllu sem 

hann tekur að sér þar sem hann veitir tæknilega ráðgjöf og má ekki láta persónulegar skoðanir 

sínar hafa áhrif á þá úrlausn sem hann veitir. Hann taldi það ekki góð vinnubrögð að láta eigin 

skoðun bitna á þeim verkefnum sem hann tekur að sér svo fremi sem þau séu að segja 

sannleikann og ekki að hvetja til lögbrota.  

Ásgeir var á sama máli og Óskar og taldi almannatengla almennt starfa eftir siðareglum 

en óformlegum. Hann taldi þó að þeir hefði skýr gildi í kollinum og vildu hafa sitt réttu megin 

við línuna. Sjálfur sagðist hann ekki vera með siðareglur skrifaðar niður en að hann upplifði 

sterkt hjá sér að hann væri meðvitaður og hefði ramma sem hann vill starfa innan. Hann lýsti 

því að þetta væri tilfinning og þegar maður kæmi að línunni þá fyndi maður að hún væri þar og 

tæki þá ákvörðun að fara ekki yfir hana. Þessi tilfinning verður svo sterkari með reynslunni. 

Hann telur siðareglur koma innan frá og að fólk verði að setja sér þær sjálft. Þrátt fyrir það sagði 

hann að það væri gott að hafa þær niðurskrifaðar og að hann hefði góða reynslu úr öðrum 

störfum þar sem unnið væri eftir mjög skýrum niðurnjörvuðum siðareglum. Sú reynsla er 

eitthvað sem hann telur hjálpa sér gríðalega þegar það koma inn siðferðileg álitamál.  
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Ásgeir er þó ekki sá eini sem talar um tilfinningu þar sem Árni talaði einnig um að hann 

sjálfur hefði ,,gut feeling“ og Örn vildi meina að menn hefðu það í sér hvað væri rétt og hvað 

væri rangt í þessu. 

Örn sagði í upphafi viðtals að hann starfaði stíft eftir siðareglum sem hann hefði ekki 

rifjað upp lengi en síðar í viðtalinu kom fram að siðareglurnar sem hann fylgdi væru óformlegar. 

Hann sagði siðareglur vera eitthvað sem maður lærir í foreldrahúsum að sé rétt og rangt í 

samskiptum. Almennt telur hann almannatengla starfa eftir siðareglum eða gildum og að þeir 

komi með meiri fagmennsku inn í samskipti en fyrirtækin sjálf myndu gera. Hann telur 

almannatengla ráðleggja viðskiptavinum sínum að vera í takt við siðareglur frekar en að brjóta 

þær. Hans orð um almannatengla og siðareglur eru til dæmis þessi:  

,,Ég ætla að gefa mér að 90% almannatengla vilji standa sig vel og vera í takti 

við siðareglur og allt það svo eru alltaf einhverjir rónar sem koma óorði á 

brennivín. Þeim finnst gaman að gera trix og brellur og skauta þá hugsanlega 

aðeins framhjá og svona. En ég held að þeir séu ekki margir.“ 

Tveir vissu af Almannatenglsafélagi Íslands en enginn þeirra vissi að stéttin ætti skráðar 

formlegar siðareglur innan þess félags. 

 

4.4.1 Ástæður þess að vera með siðareglur 

Þar sem þeir höfðu allir skoðanir á því af hverju það að vera með siðreglur og skýrar línur skipti 

máli þá ákvað ég að hafa kafla um það, enda finnst mér það mikilvæg innsýn inn í viðhorf 

almannatengla til málefnisins. Þessar skoðanir var erfitt að setja í þemu enda allir með einhver 

óformleg viðmið sem þeir styðjast við á einn eða annan hátt og ólíkar skoðanir á ástæðu þessa 

mikilvægis.  

Ásgeir sagði að það væri auðvelt að stíga yfir línuna ef hún væri ekki skýr og það gæti 

verið erfitt að fara til baka. Meðvitund um línuna skipti hann miklu máli því hann vildi meina 

að ef maður færi yfir hana í krísuaðstæðum þá væri maður búinn að tapa sjálfum sér.  

Óskar sagði að það væri ekki sjálfsagt að taka við hvaða beiðnum eða verkefnum sem 

er þar sem ekki mætti storka siðferðisvitund starfsfólks stofunnar. Það má ekki ofbjóða því þrátt 

fyrir að línan sé mjög fín þar sem persónlegar skoðanir megi heldur ekki hafa áhrif á það hvaða 

verkefni séu tekin. Það mega ekki vera geðþóttaákvarðanir sem stjórna. Fólk ætti þó að hafa val 

og geta neitað að vinna það sem fer gegn þeirra eigin siðferði. Hann telur siðareglur í starfi 

almannatengla mikilvægar þannig að fólk hafi stefnu og viti hvenær þeim er ekki fært að vinna 
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þau verkefni sem þau fá í hendurnar. Starfi fólk ekki innan rammans þá er hætta á að það komi 

í bakið á því síðar og þá er líklegt að staðan verði verri en hún var upphaflega. Mikilvægið telur 

hann einnig liggja í því að hægt sé að treysta því að það efni sem þau senda frá sér sé 

sannleikanum samkvæmt sama hvort þau senda það frá sér sjálf eða vinna það í hendurnar á 

talsmönnum sinna viðskiptavina. Það skaðar stofuna út á við að gefa frá sér rangar upplýsingar 

og þau kæra sig ekki um slík vinnubrögð. 

Örn sagðist meðal annars starfa samkvæmt siðareglum til þess að geta sofnað sæmilega 

sáttur á kvöldin. Einnig ítrekaði hann það nokkrum sinnum í viðtalinu að það biti fólk yfirleitt 

í rassinn að skrökva því það kæmist alltaf upp. Hann taldi siðareglur einnig tryggja að 

viðskiptavinir hans gerðu ekki einhver axarsköft sem væru á skjön við það sem mætti teljast 

siðlegt og frambærilegt. Hann tók neikvæðar kosningaherferðir sem dæmi þar sem honum 

finnst ljótt og siðlaust að fara frekar í manninn en boltann. Hann telur það meiða alla sem lenda 

í slíkum vinnubrögðum, bæði þá sem stunda þau sem og þá sem lenda í þeim. Hann bannar 

alltaf slíkar herferðir þar sem hann telur þær vera á mörkum þess að vera siðlegar. Hann sagði 

einnig að hann hefði annað við orkuna að gera og að slíkar herferðir virkuðu yfirleitt öfugt í 

íslensku samfélagi.  

Árni sagði siðareglur vera nauðsynlegar leiðbeiningar fyrir starfsfólk fyrirtækisins sem 

hann vinnur hjá. Með þeim geti það áttað sig á því hvar mörkin eru og fyrirtæki geti notað þær 

til þess að miðla því til starfsfólks með skýrum hætti. Fyrirtækið sem hann starfar hjá er einnig 

með þrjú gildi sem hann sagði að væru nytsamleg við meðferð snúinna viðfangsefna eða 

siðferðilegra álitamála. Þegar slík mál koma upp er hægt að fara í gegnum gildin og með þau 

að leiðarljósi einfalda þau ákvarðanatöku og skýra eftir hvaða meginreglum skuli vinna. Hann 

telur slíkar reglur og gildi mjög praktísk. Honum finnst mikilvægt að slíkar reglur séu á borði 

en ekki bara í orði:  

,,Siðareglur og gildi eru ekki eitthvað sem á að svífa bara á einhverjum sporbaug 

í starfseminni. Þau eru undir og yfir og allt um kring og eiga að vera tæki til 

þess að ráða fram úr snúnum viðfangsefnum.“ 

Hann sagði slíkar reglur og gildi ekki vera kvöð heldur hjálpartæki. Eitt af verkfærunum í 

skúffunni þegar kemur að ákvarðanatöku. 
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4.5 Upplýsingagjöf 

Þá voru viðmælendur spurðir út í það hvort þeir teldu eitthvað ekki eiga erindi við almenning 

og síðan hvort þeir hefðu lent í því að vera beðnir um að halda einhverju frá almenning sem 

þeim þótti hins vegar eiga fullt erindi til hans. 

Í grunninn þótti Ásgeiri flest eiga erindi við almenning og taldi ekki skynsamlegt að 

halda hlutum frá honum. Hann benti á að grunnregla almannatengsla væri að segja sannleikann, 

allan sannleikann og vera fljótur að því. Í erfiðleikum og átökum taldi hann mikilvægara en 

annars að segja frá því sem væri að gerast enda fái fólk á tilfinninguna að það sé verið að leyna 

því einhverju ef það fær ekki upplýsingar. Hann sagði einnig að það kæmi illa út ef einhver 

annar segði frá hlutunum því þá sé einnig eins og verið sé að leyna þeim. Hann taldi þó almennt 

viðurkennd einkamál eiga að fá að vera í friði eins og til dæmis fjölskyldur fólks. Að lokum 

sagði hann tímasetningar vera mikilvægar. Stundum eigi hlutir erindi til almennings en tíminn 

sé ekki réttur, sumt þurfi að tímasetja til að ná ákveðnum markmiðum en það þýði ekki að verið 

sé að leyna þeim.  

Óskar talaði einnig um tímann. Hann sagði sumt eiga fullt erindi við fólk en einhverra 

hluta vegna gætu aðstæður verið þannig að það væri ekki kominn tími til þess að upplýsingarnar 

væru gerðar almenningi ljósar. Hann sagðist aldrei hafa lent í því að vita af einhverjum 

bráðatilfellum eins og mengun í neysluvatni eða eitthvað álíka væri haldið frá fólki enda myndi 

það stríða gegn siðferðisvitund hans. Hann benti einnig á að sumt varðaði ekki almannahag en 

væri fréttnæmt ef það spyrðist út. Hann útskýrði að hluti af ráðgjöf stofunnar væri að passa að 

hlutir rötuðu ekki í fjölmiðla. Í slíkum málum þyrfti að stýra því hverjir hefðu upplýsingar og 

fara yfir það hvað má og hvað má ekki. Mál sem honum finnst að halda eigi frá almenningi eru 

viðskiptaeðlis og snerta viðskiptahagsmuni þeirra viðskiptavina. Hann sagði jafnframt að hvers 

konar ofbeldi innan vinnustaðs væri mál innan þess fyrirtækis en varðaði ekki almannahag. Að 

lokum sagði hann að rannsóknir af hálfu opinberra stofnanna væru eitthvað sem fyrirtæki vildu 

gjarnan halda leyndum en slíkar rannsóknir þurfa ekki að þýða neitt. Þær geta vakið upp 

neikvæða umræðu ef af þeim fréttist.   

Árni sagði sumar upplýsingar varða einkahagi fólks og það væru hreinlega lög og reglur 

sem bönnuðu fyrirtækinu að gefa þær upplýsingar. Hann sagði einnig að fyrirtækið væri í harðri 

samkeppni og þar af leiðandi væru viss gögn sem þeir vildu ekki gefa upp en hann sagðist þó 

vinna út frá þessum ramma þegar kæmi að upplýsingagjöf: 

,,...alltaf þegar verið er að biðja okkur um upplýsingar þá er fyrst automatiska 

svarið ,,Já“, nema það sé eitthvað sérstakt sem komi í veg fyrir það. Þetta er þá 
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svolítið ,,Comply or explain“. Hlýddu, afhentu upplýsingarnar eða skýrðu mál 

þitt. Það er bara nálgunin og það er í langsamlega, langsamlegast flestum 

tilvikum algjörlega vandræðalaust og spurningarlaust að veita aðgang að 

einhverjum upplýsingum.“ 

Hann sagði þó að hann hefði lent í því að vera ekki sammála því sem stjórnendur töldu að halda 

ætti frá almenning en það væri ekki hans hlutverk að vera uppljóstrari innan fyrirtækisins.   

Það var tvennt sem Örn minntist á í þessu samhengi. Þegar kom að upplýsingagjöf 

fannst honum mikilvægt að ,,mata ekki ófreskjuna“, það er að vera ekki alltaf að sýna hina 

hliðina í krísumálum með því að svara allri umfjöllun um efnið. Þegar slíkt er gert þá eiga málin 

það til að birtast ítrekað í fjölmiðlum. Í slíkum aðstæðum getur viðskipavinurinn verið að grafa 

dýpra og dýpra og neikvæð umföllun orðið umfangsmeiri en annars. Hann sagði það vera taktík 

í samskiptum en ekki varða siðferði. Hann hefur svo alltaf ráðlagt sínum viðskiptavinum að 

sýna samfélagslega ábyrgð án þess að stæra sig af því í fjölmiðlum. Þá nefndi hann að gefa til 

dæmis alltaf eitthvað til góðgerðamála án þess að blása það upp í fjölmiðlum. 

 

4.6 Viðbrögð 

Viðmælendur voru einnig spurðir út í viðbrögð sín ef þeir fengju mál á borð til sín sem þeim 

þætti fara yfir sín siðferðilegu mörk. Tveir þeirra sögðust stöðva slík vinnubrögð á meðan tveir 

þeirra reyna að ráðleggja viðskiptavininum að fara aðra leið. Viðskiptavinurinn fær að lokum 

að hafa síðasta orðið með hvaða leið verður farin. Ásgeir og Óskar voru þó sammála því að 

tilfelli þar sem þeir eru beðnir um að gera eitthvað sem stangast á við þann siðferðilega ramma 

sem þeir starfa eftir væru ekki mörg. Óskar var í rauninni hissa á því að þau væru ekki fleiri. 

Þegar Ásgeir fær slík verkefni á borð til sín stoppar hann viðskiptavininn af og reynir 

að beina honum á aðrar slóðir með því að leggja til aðra leið sem skilar sömu niðurstöðu. Ef 

málið snýst um að halda hlutum frá almenningi segir hann að það sé betra að koma með 

upplýsingarnar sjálfur en að láta aðra þefa þær uppi og segir hann slíkar útskýringar sannfæra 

flesta. Hann hefur vísað verkefnum frá sér sem eru ekki innan þess siðferðilega ramma sem 

hann starfar eftir eða sem hann vill ekki láta tengja sig við. Það gerir hann af því að hann telur 

sig ekki geta unnið slík verkefni af heilindum. Honum finnst skipta máli að koma heiðarlega 

fram og segja viðskiptavininum strax að hann sjái ekki fram á að geta unnið að verkefninu með 

honum. Þegar slíkt hefur komið upp hefur verið fullur skilningur á því. Hann lýsti þeim 

samskiptum svona:  
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,,Stundum náttúrulega segir maður bara: ,,Nei ég get því miður bara ekki tekið 

að mér verkefni“ eða eitthvað slíkt. Ég hef líka fengið inn á borð til mín verkefni 

sem eru bara þannig að það er bara einhvern veginn allt lagt á borðið og 

kúnninn kannski áttar sig á því að það er ekki sjálfsagt að hann fái einhvern til 

þess að vinna með sér í því. Þá hefur komið fyrir að ég hef sagt bara hreint út: 

,,Ég sé ekki fram á að geta hjálpað þér í þessu bara einfaldlega því þetta 

samræmist ekki þeim ramma sem ég er að vinna innan. Ég bara sé ekki fram á 

að geta hjálpað þér í þessu.“ Það er hvorki auðvelt né skemmtilegt.“ 

Óskar segist halda að aðal ástæða þess að fólk komi með slíkar óskir séu ranghugmyndir um 

það hvernig almannatenglar starfi. Það haldi að það geti sagt hvað sem er og það gangi upp. 

Viðbrögð hans eru því að beina fólki frá slíku og stýra því í þá átt að segja satt, rétt og heiðarlega 

frá. Það þarf þó mjög mikið til þess að stofan taki ekki að sér verkefni. Hins vegar ef 

viðskiptavinurinn lýgur að þeim eru viðbrögðin að slíta viðskiptasambandinu.  

Árni telur mikilvægt að sín sjónarmið heyrist og að það ríki skilningur á öllum hliðum. 

Þegar á hólminn er komið þá ræður þó hans yfirmaður. Hann hefur lent í því að þurfa að senda 

frá sér hluti sem hann hefði orðað öðruvísi en gert var.  

Þegar Örn lendir í slíkum aðstæðum þá ýtir hann á að hlutirnir séu gerðir á annan hátt 

en það er viðskiptavinurinn sem borgar og ræður þar af leiðandi svo hann segist þurfa að vinna 

innan þess ramma sem hann setur honum. Hann segir að þetta snúist ekki endilega um að ljúga 

en getur verið að segja bara hálfan sannleikann:  

,,...ef það er sagt við mig af stjórn stórra fyrirtækja og svona: ,,Við ætlum ekki 

þangað, reyndu frekar að gera bara gott úr þessu og látum það duga. Við segjum 

sem sagt ekki ,,voff, voff“ við ætlum bara að segja: ,,voff“.“ auðvitað þarf ég oft 

að vinna þar. En þá er ekki verið að skrökva neinu, þá er ekki endilega verið að 

segja alla myndina.“  

Síðar í viðtalinu segir Örn þó að hann myndi kannski neita verkefni af því að hann hefur ekki 

trú á því að starfa ósiðlega og er viss um að það muni bíta viðskiptavininn í rassinn á endanum. 

Standi viðskiptavinurinn fastur á að fara þá leið þá segir hann honum að senda efnið frá sér 

sjálfur. 
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4.7 Hagsmunir 

Eftir að hafa dregið fram viðbrögð viðmælenda fannst mér áhugavert að greina hverjar ástæður 

þessara viðbragða væru. Það er hagsmuni hverra þeir bæru fyrir brjósti, þeirra eigin eða 

viðskiptavinanna. 

Þessi liður átti eiginlega ekki við Árna þar sem hann starfar sem almannatengill innan 

fyrirtækis. Hann hins vegar talaði um að það auðveldaði honum starf sitt að vinna eftir þeim 

gildum sem ríktu innan fyrirtækisins. Fyrir tilstuðlan þeirra getur hann sent frá sér upplýsingar 

og ef einhver er ósáttur þá getur hann alltaf bent á að fyrirtækið starfi til dæmis með heiðarleika 

að leiðarljósi.  

Hinir þrír viðmælendurnir töluðu um hagsmuni sinna stofa sem og viðskiptavinanna. 

Óskar sagði það vera hagsmuni fyrirtækisins að segja satt og rétt frá því það myndi rýra traust 

þess til lengri tíma litið að gera það ekki. Þar af leiðandi skaðar það stofuna að vera í 

viðskiptasambandi við fólk sem lætur þau hafa rangar upplýsingar til þess að miðla áfram. Hann 

sagði einnig að ástæða þess að starfa innan siðferðilegs ramma sé betra fyrir alla til langs tíma 

og verji hagsmuni þeirra viðskiptavina sem fara svo saman við hagsmuni þeirra til lengri tíma. 

Ásgeir sagði að staða almannatengilsins sjálfs væri yfirleitt verri þegar einhverju væri 

haldið undan. Þar af leiðandi væri hann, með þeim vinnubrögðum sem minnst er á hér að ofan, 

stundum bara að verja sjálfan sig. Hann er að reka fyrirtæki og þarf að hugsa um sitt orðspor. 

Eða eins og hann orðaði það: 

,,Stundum eru málin þannig vaxin að maður hefur kannski meiri áhyggjur af því 

að skíturinn smitist yfir á mann sjálfan eða fyrirtækið frekar heldur en að manni 

takist að aðstoða kúnnan við að hreinsa sjálfan sig.“ 

Hann sagði að það væri mikilvægt fyrir viðskiptavinina að almannatenglar hefðu línu sem þeir 

ráðlegðu þeim að fara ekki yfir, það hreinlega snérist um að halda fyrirtækjum þeirra á floti. 

Hann vildi einnig meina að þegar umræðan fer að snúast um það að viðskiptavinurinn hafi ráðið 

sér almannatengil þá sé það hvorki gott fyrir viðskipavininn né hann sjálfann.  

Örn talaði jafnframt um orðspor síns fyrirtækis og að hann léti ekki draga það niður fyrir 

einhverja svindlara. Hann sagðist þar af leiðandi ekki láta hafa sig út í það að senda frá sér 

eitthvað kjaftæði sem myndi skaða hann sjálfann. Hann ráðleggur þó viðskiptavinum sínum 

einnig siðferðileg vinnubrögð, þannig að ósiðleg vinnubrögð bíti þá og þeirra fyrirtæki ekki í 

rassinn seinna meir.  
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4.8 Álit 

Viðmælendur voru allir sammála því að þeir teldu álit almennings á almannatenglum slæmt. 

Ásgeir sagði þó suma átta sig á því að almannatengsl væru önnur hlið á peningnum í 

markaðsmálum. Orðið e. spindoctor eða á íslensku spunameistari komu fram hjá Erni, Ásgeiri 

og Óskari. Þeir töldu almenning sjá almannatengla fyrir sér sem slíka. Það er einhverja sem 

haldi fram villandi upplýsingum til að vinna málstað sínum gagn.  

Örn sagði ekki leika vafi á því að álitið væri mjög slæmt og hann taldi fjölmiðla spila 

þar stórt hlutverk.  

Óskar sagði það vera frekar neikvætt. Hann sagði myndina sem almenningur hefði af 

stéttinni væri skrítin og neikvæð. Hann sagði að það væri kannski stéttinni að hluta til að kenna 

en einnig skilningsleysi á starfi almannatengla. Hann taldi að almenningur héldi að þeir gætu 

ekki haft sjálfstæðar skoðanir heldur væru þeir alltaf að enduróma skoðanir borgandi 

viðskiptavina sinna. 

Ásgeir talaði einnig um að þekkingarleysi á því sem almannatenglar gera sem orsök 

þessa álits. Hann sagði að þar sem fólk þekkti hlutverk almannatengla ekki þá myndaði það sér 

skoðanir út frá því sem það sér í sjónvarpi eða les í bókum og blöðum. Fólk héldi þar af leiðandi 

að starfið snérist um að finna jákvæðar hliðar á neikvæðum málum og búa til mynd sem ekki 

sé í samræmi við raunveruleikann eða að þeir ,,settu varalit á svínið“ eins og hann orðaði það 

sjálfur. 

Árni taldi álitið vera undir meðallagi og sagði:  

,,...þegar fólki finnst fyrirtæki hafa brugðist trausti sínu að þá, í einhverjum 

tilvikum, skjóta menn sendiboðann. Þannig ég held að það sé ekkert óeðlilegt 

við það í raun og veru að við séum ekkert á einhverjum Florence Nightingale 

stalli starfstéttanna.“ 

Þá taldi hann tortryggni á milli fjölmiðlamanna og almannatengla einnig spila þar inn í. 

 

4.9 Samstaða 

Þar sem ein spurning snéri að því hvort innan stéttarinnar ríkti samhugur varðandi 

siðferðisreglur þá dró ég fram svörin við því. Jafnframt annað sem fram kom í viðtölunum sem 

átti heima í þessu þema.  
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Enginn viðmælandanna taldi vera sérstakan samhug innan stéttarinnar þegar kemur að 

siðareglum. Þeir sögðust ekki vita af því ef svo væri. Eins og kom fram hér að ofan vissi enginn 

þeirra af tilvist siðareglna almannatengla hjá Almannatengslafélagi Íslands.  

Ásgeir sagðist ekki hafa fundið fyrir umræðu um þessi mál.  

Árni sagðist aldrei hafa tekið þátt í skipulögðum faglegum umræðum fólks innan geirans og 

sagðist því ekki vita það. 

Óskar taldi ekki vera samhug en að það væri þó einhver sátt um ákveðin grunngildi. 

Hann talaði eins og Ásgeir og Árni um að það væri ekki fagleg umræða í gangi um hvaða reglur 

ættu að gilda og sagði að sennilega væru skiptar skoðanir um það. Hann benti einnig á að viss 

togstreita væri innan stéttarinnar. Sumir myndu líta niður á þá sem væru til sölu fyrir hvaða 

skoðun sem er en það ætti helst við um einyrkjana. 

Örn vissi ekki af félaginu en taldi að flestir vildu starfa í takt við siðareglur, hann ,,trúir 

á hið góða í fólki“. 

 

4.10 Menntun 

Þrátt fyrir að engin spurninganna hafi snúið að menntun í greininni þá kom sú umræða fram í 

tveimur viðtölum.  

Óskar sagði greinina vera unga á Íslandi og því jákvætt að fá inn menntað fólk. Hann 

telur slíkt koma með meiri fagmennsku inn í greinina. Hann taldi þó að ekki ætti að fylla allar 

stofur af sérmenntuðu fólki því þá yrðu þær of einsleitar :  

,,...þetta er frekar ung stétt á Íslandi þrátt fyrir að hún hafi vaxið að þá er 

örugglega skortur á ákveðinni fagmennsku. Þannig að þrátt fyrir að ég haldi að 

svona stofa eigi, það eigi ekki að fylla hana af fólki sem er sérmenntað í 

almannatengslum, frekar en fólki sem er sérmenntað í fjölmiðlafræði á 

ritstjórnum. Að hafa þessa blöndu held ég að muni efla stéttina þannig að þetta 

verði faglegri grein með tímanum. Held að það verði bara jákvætt.“ 

Örn talaði einnig um að menntun skipti máli, að hún og metnaðarfull fagmennska yrðu til þess 

að auka á gæði í samskiptum og að þá verði mistökin færri. 
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4.11 Lokaorð í viðtölum 

Í opinni spurningu í lokin voru tveir viðmælanda sem tjáðu sig. Óskar vildi enda á jákvæðum 

nótum og talaði um að það væri vöxtur í almannatengslagreininni og að hún ætti bjarta framtíð 

fyrir sér.  

Við opinni spurningu svarði Ásgeir eftirfarandi: 

,,Ætli ég fari ekki og skrifi siðareglurnar eftir að vera búinn að vera að pæla í 

þessu. Helvíti gott ef það kæmi út úr þessari viðtalaröð hjá þér að allir færu að 

skrifa reglur. Það er gott að hafa þetta skrifað. Það er svo gott að hafa einhvern 

svona ramma til þess að miða sig inn í.“ 
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5. Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að draga fram viðhorf almannatengla til siðareglna í starfi og að 

kanna hvort þeir starfi eftir slíkum reglum. Hér verður farið í gegnum þemun úr viðtölunum og 

þau tengd fræðilega kaflanum.  

 

5.1 Ábyrgð 

Þeir almannatenglar sem töluðu um ábyrgð voru sammála Jempson að því leyti að ábyrgð þeirra 

snéri að viðskiptavinum þeirra svo fremi sem ekki væri farið fram á eitthvað sem væri ólöglegt 

(Jempson, 2005, bls. 267-276). Þá talaði Árni um að ábyrgðin væri ekki hans þar sem áhrif 

þess sem fyrirtækið sendir frá sér væri á stjórnendur og það væri þeirra starf sem væri í húfi. 

Hann telur því endanlega ábyrgð ekki liggja hjá sér og gerir skýr skil á milli þess í hvaða stöðu 

menn eru og hvaða ábyrgð þeir hafa. Líkt og Sævar Ari Finnbogason (2015) bendir á í 

umfjöllun sinni um hlutverkabundna ábyrgð ber fólk vissa ábyrgð og skyldur hlutverks síns 

vegna sem ætla má að aðrir hafi ekki í sama mæli (bls. 14-16). Það kemur þó ekki fram 

togstreita hjá Árna þegar kemur að þessari ábyrgð þar sem hann nánast firrar sig allri ábyrgð 

og setur á herðar stjórnenda. Örn og Ásgeir hins vegar fundu til mikillar ábyrgðar í nafni stöðu 

sinnar gagnvart viðskiptavinum sínum. Þó er munur á því hvernig þeir takast á við það að vera 

beðnir um að gera eitthvað sem þeir telja ekki vera siðlegt. Ásgeir talar fyrir um viðskiptavinum 

sínum en Örn segir að þegar á botninn er hvolft þá séu það viðskipavinirnir sem borgi. Þá eru 

þessar niðurstöður þær sömu og fram komu í Rannsóknarskýrslu Alþingis (Vinnuhópur, 2010) 

þar sem almannatenglar töldu skyldu sína ríkari við vinnuveitendur en almenning. Enda kom 

almenningur aldrei til tals í sambandi við ábyrgð þeirra (bls. 196-205).  

 

5.2 Traust 

Líkt og með hugtakið ábyrgð þá kom ekki fram í neinu viðtalanna að það þyrfti að ríkja traust 

á milli almannatengla og almennings. Hins vegar kom fram líkt og í fræðilegu umfjölluninni 

um traust, að traust skapist á milli fjölmiðlafólks og almannatengla. Til dæmis við það að 

fjölmiðlafólk hafi reynslu af því að þær upplýsingar sem þeir fengju væru réttar og sannar. 

Þannig vita fjölmiðlar að almannatenglar eru að uppfylla sitt hlutverk og skyldu (Henry 

Alexander Henrysson, 2016). En það getur líka skapast vegna þess að fjölmiðlafólk þekki  

persónulega til almannatengilsins og hafi þess vegna ástæðu til að búast við því að viðkomandi 

fari með rétt mál. Þá benti Óskar á að slíkt traust (af hvorri ástæðunni sem það sprettur) væri 

verðmætt og tæki tíma að byggja. Með slíku trausti verða samskiptin skilvirkari þar sem þau 
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byggja ekki á tortryggni (Sævar Ari Finnbogason , 2015, bls. 14-17). Að þessu sögðu má ætla 

að traust sé lykilatriði í starfi almannatengla. Án þess eiga þeir erfitt með að sinna sínu starfi 

því almannatengill sem fær aldrei umfjöllun um viðskiptavini sína getur aðeins sinnt litlum 

hluta starfs síns. 

 

5.3 Fjölmiðlar 

Það virðist ríkja viss togstreita á milli almannatengla og fjölmiðlafólks. Hluti þess gæti snúið 

að trausti því eins og fram kemur í kaflanum hér á undan þá skiptir máli að fjölmiðlar geti treyst 

almannenglum og því sem þeir senda frá sér. Jempson (2005) lýsir því hvernig almannatenglar 

hafi áhrif á frjálsa fjölmiðla en stjórni þeim ekki (bls. 267-276). Það er einmitt það sem fram 

kom í viðtali við Óskar. Hann sagði almannatengla aðstoða fjölmiðla og koma upplýsingum til 

þeirra en að þeir stjórnuðu þeim ekki. Þeir reyndu að koma upplýsingum fyrir hönd 

viðskiptavina sinna til fjölmiðla en reyndu aldrei að banna þeim að fjalla um eitthvað. Þrátt 

fyrir að telja að það ríki tortryggni á milli stéttanna og þrátt fyrir að telja fjölmiðlafólk gera grín 

sín á milli af almannatenglum og jafnvel hafa lítið álit á þeim mátti greina mikilvægi þess að 

sambandið á milli þeirra væri gott því þannig nýttust stéttirnar hvor annarri. Wynne (2013) 

fjallar einmitt um að mikilvægt sé að almannatengill haldi sambandinu á milli stéttanna góðu. 

Hann leggur áherslu á mikilvægi almannatengla fyrir fjölmiðla þar sem þeir aðstoði 

fjölmiðlafólk sem er í leit að upplýsingum og er sífellt í kappi við klukkuna. Þetta kemur heim 

og saman við það sem Óskar sagði varðandi það að góðir almannatenglar nýttust fjölmiðlum 

vel en það er einmitt það sem Borchers (2014) sagði í sinni umfjöllun. Mudd (2013) vill meina 

að þó það hafi áður fyrr þótt til minnkunar fyrir fjölmiðlafólk að starfa sem almannatenglar þá 

hafi það breyst með tímanum. Ætla má að það sé vegna hraðans í miðlun nútímans, miðlar 

þurfa að dæla út fréttum og almannatenglar hjálpa til við það. Því má gera ráð fyrir því að 

stéttirnar sjái hag sinn í vinnu hvor annarrar. Vegna álags á fjölmiðlum vegna þessa hraða skilur 

fjölmiðlafólk svo ef til vill betur af hverju samstarfsfólk þeirra leitar frekar í almannatengsl. 

Miðað við það sem fram kom í viðtölunum þá virðist þessi breyting ekki hafa átt sér stað hér á 

landi enn sem komið er. Óskar talaði um að gert hefði verið grín af almannatenglum þegar hann 

starfaði í fjölmiðlum, þá minntust tveir hinna almannatenglanna einnig á það ýmist fyrir eða 

eftir viðtölin. 
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5.4 Siðareglur 

Þrátt fyrir tilvist Almannatengslafélags Íslands og siðareglna innan þess þá vissu viðmælendur 

ekki af þeim reglum. Enn fremur kom fram að þær siðareglur sem þeir færu eftir væru 

óformlegar og að mestu leyti í formi tilfinninga og gátu þeir því ekki sett fingur á hverjar þær 

endilega væru. Mill (2011) talaði einmitt um slíka tilfinningu en hún væri sprottin upp úr hinum 

innri hvötum siðlegrar breytni sem eigi uppruna sinn í samúð, ótta, ást og samvisku manna (bls. 

139-141). Þeir töldu þó siðareglur eða einhvers konar siðferðileg gildi mikilvæg og sögðust 

allir fara eftir sínum eigin óformlegu reglum eða óformlegum reglum síns fyrirtækis.  

Árni var sá eini sem fer eftir formlegum siðareglum en það er af því að hann starfar 

innan fyrirtækis og fer eftir þeim siðareglum sem þar gilda. Þá sagði Óskar að á sinni stofu 

væri ein formleg regla en það væri trúnaður og það að hann væri virtur. Ætla má að sú regla 

vegi einnig þungt hjá Almannatengslafélagi Íslands en fyrsta regla félagsins er varðar 

framkomu gagnvart viðskiptavinunum kveður einmitt á um trúnað við viðskiptavini, núverandi 

sem og fyrrverandi (Almannatengslafélag Íslands, 2011). Hann tók einnig fram að persónulegar 

skoðanir hans mættu ekki ráða því hvaða verkefni hann tæki að sér og það dregur fram líkindi 

þess að vera verjandi og almannatengill. Eins og fram kemur í fræðilegu umfjölluninni um 

siðareglur þá eiga allir rétt á verjanda og á sama hátt má velta fyrir sér hvort allir eigi ekki rétt 

á málsvara þegar kemur að samskiptum innan fyrirtækja sem og út á við (Viney, 2006). Enginn 

viðmælanda minna talaði um að upplýstur almenningur setti almannatenglum siðareglur með 

því að vera meðvitaður líkt og Harvey (2002, bls. 308-310) gerir. Almenningur kom ekki til 

tals. Hefðu viðmælendur vitað af Almannatengslafélagi Íslands eða siðareglum félagsins þá 

hefði almenningur ef til vill komið til tals þar sem hagsmunir og traust almennings kemur fram 

í þeim reglum (Almannatengslafélag Íslands, 2011). Velta má fyrir sér gagnsemi þeirra reglna 

í núverandi mynd þar sem ekki virðist mikil vitund um þær innan stéttarinnar og siðareglur sem 

fáir vita af gera lítið gagn.   

 

5.4.1 Ástæður þess að vera með siðareglur 

Samtök almannatengla í Ameríku setja sínar reglur meðal annars til þess að leiðbeina og hjálpa 

til við ákvarðanatöku (IPR.org.uk, 2012). Það er greinilegt að almannatenglunum finnst 

siðareglur einmitt hjálpa til við slíkt en það kom sterkt í ljós í viðtölunum við Ásgeir, Óskar og 

Árna. Erni fannst þær frekar vera til þess fallnar að stýra viðskiptavinunum í rétta átt. Þrátt fyrir 

að íslensku siðareglurnar (Almannatengslafélag Íslands, 2011) kveði meðal annars á um að 

almannatenglar skuli ekki taka að sér verkefni sem kunni að rýra orðspor stéttarinnar. Jafnframt 
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fleira sem viðkemur almenningi þá virðist það ekki vera viðmælendum ofarlega í huga enda 

kom almenningur ekki til tals í samhengi við siðareglurnar. Ástæður þeirra virtust fyrst og 

fremst vera þeirra sjálfra vegna og viðskiptavina þeirra sem samrýmist að miklu leyti því sem 

fram kemur í grein Harvey (2002) þar sem hann telur einu siðferðiskrísu almannatengla vera 

hvort þeir taki viss verkefni að sér eða ekki og að ef þeir geri það sé siðlaust að vinna gegn 

hagsmunum viðskiptavinanna. Þá segir hann almannatengla eiga að sinna óskum og þörfum 

viðskiptavina sinna (bls. 308-310). Ásgeir talaði um að þegar viðmiðin eru óformleg þá sé 

auðvelt að stíga yfir línuna en það svipar til þess sem Bowen (2004) setti fram þar sem hann 

telur hættu á því að mikilvæg sjónarmið komi ekki endilega fram í siðferðiskrísum sé eingöngu 

farið eftir persónulegum og óformlegum viðmiðum. Óskar talaði einnig um að línan væri fín á 

milli siðferðilegra ástæðna og persónulegra skoðanna. Ætla má að sex skrefa ferli líkt og 

Bowen setur fram gæti hjálpað til við að skilja að siðferðileg mörk og annað (bls. 78-84). 

 

5.5 Upplýsingagjöf 

Einu spurningarnar sem viðmælendurnir tengdu beint við almenning voru spurning sem snéru 

beint að almenning. Þeir voru spurðir hvort eitthvað ætti ekki erindi til almennings og svo voru 

þeir spurðir hvort þeir hefðu lent í því að eiga að leyna almenning einhverju.   

Örn sagðist stundum þurfa að segja minna en hann vildi, þannig væri hann ekki að ljúga 

að almenning en bara ekki að segja allan sannleikann. Það samræmist því sem fram kemur í 

grein Jempsons (2005) þar sem 85% almannatengla sögðust ekki ljúga en væru ekki að gefa 

upplýsingar sem gætu skaðað viðskiptavini þeirra. Í sömu grein kom fram að aðeins 20% taldi 

siðferðisskyldu snúa að almenningi (bls. 267-276) og speglaðist það í viðtölunum þar sem 

úrtakið var lítið og almenningur kom ekki til tals nema þegar spurt var spurninga sem varðaði 

almenning.  

Ásgeiri fannst flest eiga erindi við almenning. Hann var á sama máli og Ansel (2010) 

þar sem honum þótti mikilvægt að segja fréttina sjálfur og segja sannleikann (bls. 61). Þá talaði 

Örn um að hann ráðlegði viðskiptavinum sínum að sýna samfélagslega ábyrgð með því að gefa 

til þeirra sem ættu um sárt að binda án þess að stæra sig af því. Það er einmitt það sem kom 

fram hjá Harvey (2002), að það væri siðlaust að nýta sér neyð annarra til þess að fá nafn sitt á 

prent (bls. 308-310). 
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5.6 Viðbrögð 

Viðbrögð almannatenglanna við því að vera beðnir um að gera eitthvað sem bryti á þeirra 

siðferðilegu mörkum skiptust alveg í tvennt. Ásgeir bendir viðskiptavinum sínum á að það sé 

betra að segja frá hlutunum sjálfur en að láta einhvern annan gera það. Það samræmist því sem 

Ansel heldur fram (2010, bls. 61). Þá mátti greina að almannatenglarnir reyndu að ráðleggja 

viðskiptavinum sínum að taka skref sem myndu lágmarka skaðann þegar upp kæmu erfið mál 

en það er einmitt það sem Wynne (2013) leggur áherslu á. Þetta gera þeir með því að eiga 

samtal við sína viðskiptavini. Ef viðskiptavinurinn hlustar ekki þá var Ásgeir á því að hann 

myndi ekki standa í samstarfinu. Óskar talaði um að stofa hans myndi ekki slíta 

viðskiptasambandi nema þeir fengju vísvitandi rangar upplýsingar frá viðskiptavinum og sagði 

að í rauninni þyrfti mikið til þess að stofan tæki ekki að sér mál. Þar af leiðandi má áætla að 

innan stofunnar takist þeim að sannfæra viðskiptavinina um að fara aðra leið en þá sem þeim 

þykir fara yfir mörk þess siðferðis sem þau starfa innan.  

Í aðstæðum þar sem Árna fannst verið að fara yfir sín siðferðilegu mörk þótti honum 

mikilvægt að sín sjónarmið sem og annarra heyrðust. Viðhorf hans kallast á við 

tjáningarfrelsishugmyndir Mill (2009) sem taldi mikilvægt að allar skoðanir heyrðust svo hægt 

væri að taka afstöðu til hlutanna (bls. 62).  

Örn talaði um að segja stundum eingöngu hálfan sannleikann og ætla má að það sé það 

sem þátttakendur í rannsókninni sem var umfjöllunarefni Jempsons (2005) hafi verið að tala 

um þegar þeir sögðust ekki ljúga en væru samt sem áður ekki að gefa upplýsingar sem sköðuðu 

viðskiptavini þeirra (bls. 267-276). 

 

5.7 Hagsmunir 

Örn, Ásgeir og Óskar töluðu allir um að ef upp kæmist um ósiðleg vinnubrögð myndi það ekki 

eingöngu skaða viðskiptavininn heldur einnig þeirra eigin fyrirtæki. Harvey (2002) kom 

einmitt fram á þann punkt í grein sinni þar sem hann sagði almenning það vel upplýstan nú á 

tímum að ósiðleg vinnubrögð myndu draga fyrirtækin niður og almannatengla þeirra með þeim 

(bls. 308-310). Þar af leiðandi fannst þeim mikilvægt að starfa innan siðferðilegs ramma, til 

þess að vernda viðskiptavini sína en einnig fyrirtæki sín. Enda skiptir traust og tiltrú þá 

höfuðmáli þegar kemur að skilvirkni og velgengni þeirra. Eins og fram kom hjá Strawson 

(1962) þarf einstaklingurinn að sýna í verki að hægt sé að treysta honum og að hann viti til 

hvers er ætlast af honum. Þá fer fólk að reikna með að hann komi heiðarlega fram og er jafnvel 

til í viðskipti við viðkomandi (bls. 1-25). Þetta virtust bæði Óskar og Ásgeir gera sér grein fyrir, 
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það er hversu dýrmætt orðspor og traust gagnvart þeirra fyrirtækjum væru. Starfi 

almannatengill ekki með hagsmuni viðskiptavinar síns að leiðarljósi sýnir hann siðleysi í starfi 

samkvæmt Jempson (2005, bls. 267-276). Þeir almannatenglar sem störfuðu á stofum settu allir 

hagsmuni viðskiptavina sinna ofarlega en það virtist að miklu leyti vera af því að þeirra eigin 

hagsmunir voru bundnir því að viðskiptavinum þeirra farnaðist vel.  

 

5.8 Álit 

Eins og áður hefur komið fram þá virðist stétt almannatengla ekki takast að halda eigin orðspori 

í lagi (Callison, 2001, bls. 219-234). Því kom ekki á óvart að þegar kom að því að svara hvernig 

viðmælendur teldu að álit almennings væri á stéttinni þá var það ekki jákvætt. Þeir töldu fólk 

ekki upplýst um hvert starf almannatengla væri og hvað fælist í því. Þá sagði Óskar að 

almenningur héldi að almannatenglar væru alltaf að enduróma skoðanir sinna viðskiptavina. 

Callison (2001) bendir einmitt á að fólk teldi stéttina ekki geta gætt hlutleysis stöðu sinnar 

vegna. Hann telur að fólk haldi almannatengla færa í stílinn og fegra sannleikann fyrir sína 

viðskiptavini en það var einmitt viðhorf sem viðmælendur töldu almenning hafa (bls. 219-234). 

Þá talaði Harvey (2002) um að margir teldu almannatengla vera atvinnulygara en það speglast 

í því að þrír viðmælanda töluðu um að fólk héldi að almannatenglar væru ,,spindoctorar“ eða 

spunameistarar (bls. 308-310).  

Þegar kemur að siðareglum samtaka almannatengla í Ameríku kemur fram að orðspor 

greinarinnar velti á því að starfað sé eftir faglegum gildum (Public Relations Society of 

America, 2017). Þá kemur einnig fram í reglum íslenska almannatengsla félagsins að 

almannatenglar skyldu ekki taka að sér verkefni sem rýra virðingu stéttarinnar 

(Almannatengslafélag Íslands, 2011). Því má velta fyrir sér af hverju þetta vantraust stafar. 

Gæti það ef til vill verið vegna þeirra togstreitu sem virðist ríkja á milli fjölmiðla og 

almannatengla, vanþekkingar almennings á starfinu eða hreinlega þess að almannatenglar starfi 

ekki nægilega faglega? Hvort almannatenglar séu ekki að fylgja því sem gæti talist faglegt eða 

siðferðilega rétt eða hvort fjölmiðlar og/eða vanþekking búi að baki þeirri ímynd sem fólk hefur 

á stéttinni? 

 

5.9 Samstaða 

Þrátt fyrir að hafa dregið fram þemað samstaða úr viðtölunum er erfitt að tengja það fræðilegum 

kafla þar sem enginn viðmælandanna vissi af tilvist siðareglna Almannatengslafélags Íslands 

(Almannatengslafélag Íslands, 2016). Jafnframt taldi enginn þeirra vera mikla samstöðu innan 



 
 

 

42 
 

stéttarinnar. Að frátöldum siðareglunum var ekkert í fræðilega hlutanum um samstöðu innan 

stéttarinnar. 

 

5.10 Menntun 

Í bók Ansel (2010) kom fram að það væri mikilvægt að til staðar væru almannatenglar sem 

kunna fagið þar sem fréttir gætu snúist upp í andhverfu sína í röngum höndum (bls. 15-16). 

Örn talaði einmitt um þetta þegar hann sagði að menntun skipti máli í greininni þannig að gæði 

samskipta yrðu betri og mistökin færri. Út frá grein Bowen (2004) má þó velta fyrir sér hvort 

siðferðileg fagmennska komi með menntuninni en hann vill meina að það vanti siðferðilega 

nálgun í háskólanámi almannatengla (bls. 65-92). Bæði Óskar og Örn töluðu um menntun og 

að henni fylgdi fagmennska en hvorugur þeirra talaði um að fram færi menntun eða þjálfun 

starfsfólks á þeim stofum sem þeirra vinna á. Því má velta fyrir sér hvort slíkt sé til staðar. En 

eins og rannsókn Schauster og Neill (2017) sýndi fram á þá skortir slíka þjálfun hjá litlum og 

meðalstórum fyrirtækjum (bls. 45-60). Annar þeirra starfar þó hjá stofu sem myndi teljast stór 

á íslenskum mælikvarða. Þá talaði enginn viðmælandanna um að með menntun kæmi 

siðferðilega rétt vinnubrögð en ætla má að þau falli undir þau faglegu vinnubrögð sem þeir 

töldu koma með menntuðu fólki í stéttina. 
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6. Ályktanir  

Það sem þessi rannsókn leiðir í ljós er að siðferðileg viðmið almannatengla í starfi á Íslandi eru 

frekar óformleg og persónuleg hjá hverjum og einum heldur en eftir settum reglum eða 

viðmiðum. Þá er erfitt að meta hvort og hvernig þeir fara eftir þeim óformlegu viðmiðum í 

starfi þar sem þeir töluðu um að þeirra siðferðilegu mörk væru einskonar tilfinning frekar en 

þeir hefðu skýr viðmið sem þeir færu eftir. Þar sem línan virtist óljós og mjög persónuleg hjá 

hverjum og einum þá var erfitt að meta hvort þeir hefðu farið yfir línuna þegar á reyndi. Þeir 

töluðu um að þeir ráðlegðu fólki að fara aðra leið en þá sem þeim þótti brjóta á þeirra 

persónulegu viðmiðum. Engu að síður sögðust tveir þeirra þó á endanum gera það sem þeir 

væru beðnir um af viðskiptavinum sínum þó þeir væru ekki endilega sammála þeim. Einn 

viðmælanda sagðist þó ekki starfa með viðskiptavinum sem færu fram á að hann gengi gegn 

þessum persónulegu viðmiðum sínum og sá fjórði sagðist tala sína viðskiptavini til. Í þessum 

viðtölum var því niðurstaðan sú að það skiptist nánst til jafns hvort þeir fari síðan í raun eftir 

þeim persónulegu viðmiðum sem þeir setja sér sjálfir. Velta má fyrir sér af hverju það stafar að 

þeir fylgi ekki eftir sínum persónulegu viðmiðum þegar á hólminn er komið. Þá ber að hafa í 

huga samlíkinguna við verjendurna, þar sem allir eigi að hafa talsmann. Til þess að slíkt virki 

í almannatengslum þá má ætla að allar upplýsingar þurfi að koma fram, annars er erfitt að taka 

afstöðu til málanna og mynda sér skoðanir á þeim. Miðað við þá mynd sem viðmælendur mínir 

drógu upp af störfum sínum tel ég því mikilvægt að allir fái þá ráðgjöf og þjónustu sem 

almannatenglar veita. Fyrirtæki starfa á mismunandi vettvangi og þurfa að takast á við ólík mál 

en öll ættu þau að geta leitað til fagfólks á sviði samskipta til þess að hjálpa sér að koma 

hlutunum frá sér svo vel megi vera. Lendi þau í krísu er mikilvægt að kunna að koma fram með 

upplýsingar án þess að gera þær jafnvel verri vegna vankunnáttu í framkomu eða 

þekkingaleysis.  

Hafa ber í huga að erfitt er að alhæfa út frá rannsókn eins og þessari þar sem úrtakið 

var ekki stórt. Áhugavert hefði verið að gera stærri rannsókn þar sem sendir væru 

spurningalistar á stofur og fyrirtæki þar sem almannatenglar starfa. Einnig væri áhugavert að 

rannsaka viðhorf fjölmiðla til sama efnis frá þeirra sjónarhorni, hvort þeir fái á borð til sín 

beiðnir frá almannatenglum þar sem þeim þykir þeir fara yfir siðferðilega línu. Þá væri einnig 

áhugavert að athuga hvert viðhorf almennings til almannatengla sé í raun og veru og af hverju 

það er eins og það er.  

Áhugavert var að sjá að þrátt fyrir að facebook síða Almannatengslafélags Íslands telji 

201 meðlim, þá hafi aðeins tveir viðmælanda minna vitað af tilvist þess og enginn þeirra vissi 
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af siðareglum félagsins. Þá töluðu þeir um að þeir hefðu ekki tekið þátt í faglegri umræðu um 

almannatengsl og því má velta fyrir sér hvort ekki sé þörf á sterkara starfi slíks félags svo hægt 

sé að skerpa á faglegri vitund stéttarinnar.  

Þegar farið var af stað í vinnu við þessa ritgerð gerði ég ráð fyrir því að almenningur 

væri almannatenglum ofarlega í huga þar sem efni þeirra er gjarnan borið á borð fyrir 

almenning. Eftir vinnu þessarar ritgerðar sé ég að hagsmunir, orðspor og velgengni 

viðskiptavina þeirra og fyrirtæki þeirra sjálfra er þeim ofar í huga en almenningur. Þar af 

leiðandi áttu vangaveltur um almenning kannski ekki við, nema þá helst ef vekja þyrfti 

almannatengla meira til vitundar um mikilvægi almennings þegar kemur að þeim málum sem 

þeir koma að.  

Rannsóknin leiddi í ljós skýran munur á milli þess að vinna á almannatengla stofu og 

þess að vinna sem almannatengill innan fyrirtækis. Eini viðmælandinn sem starfaði eftir 

skýrum siðareglum var almannatengill innan fyrirtækis og fór því eftir siðareglum þess. Það 

mátti einnig greina að hann taldi fremur en hinir viðmælendurnir að ábyrgðin væri ekki sín 

heldur stjórnenda þess fyrirtækis sem hann vinnur innan. Það hefði þó verið áhugavert að hafa 

fleiri slíka viðmælendur til þess að draga muninn skýrar fram. 

Mörkin hjá viðmælendum virtust ekki skýr þar sem vantaði formlegar siðareglur hjá 

hinum þremur. Einn þeirra setti þó skýra línu við óheiðarleika og trúnað. Annars var þetta eins 

og fyrr segir lína sem erfitt er að setja fingur á. 

Eftir að hafa unnið að þessari rannsókn velti ég fyrir mér hvort stærð landsins kunni ef 

til vill að hafa áhrif á ákvarðanir almannatengla þegar kemur að siðferðilegum álitamálum. 

Getur verið að erfitt sé að bjóða viðskiptavinum birginn þegar á hólminn er komið þar sem 

landið er lítið og hver viðskiptavinur er dýrmætur bæði fjárhagslega en einnig þegar kemur að 

orðspori? Ætla má að ef almannatengill neitar að taka að sér verkefni vegna hans eigin 

persónulegu viðmiða gæti það hugsanlega haft áhrif á þau verkefni sem hann fær í framtíðinni 

þar sem hlutirnir eru fljótir að spyrjast út á svo litlu landi. Enda kom skýrt fram í viðtölunum 

að hagsmunir almannatenglanna eru ofnir hagsmunum viðskiptavina þeirra.  

Tímasetningar og mikilvægi þeirra við upplýsingagjöf komu nokkrum sinnum fram í 

viðtölunum. Viðmælendum þótti skipta máli hvenær upplýsingar kæmu fram og töldu það ekki 

vera að ljúga að halda upplýsingum leyndum á vissum stigum máls. Þeir sögðu að þegar réttur 

tími kæmi þá vissu þeir að upplýsingarnar myndu líta dagsins ljós. Þanngi má lesa út úr svörum 

þeirra sem töluðu um tímasetningar að þeir vilji stjórnaa umræðunni að vissu leyti. Slík stjórnun 

er ef til vill að einhverju leyti ástæða þess að fólk álítur þá spunameistara. 
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 Eitt markvissasta skrefið til þess að auka traust í garð stéttarinnar væri vafalítið að 

almannatenglar hefðu sterkt fagfélag. Með sterkara félagi væri hægt að skapa umræður um 

hluti eins og siðferði í starfi og siðareglur. Slíkt gæti skerpt línurnar þegar kemur að 

siðferðilegum álitamálum. Starfsmenn stofa þyrftu þá ekki að velta því fyrir sér hvar hin fína 

lína milli persónulegra skoðanna og siðferðs liggur. Þannig væri því síður stillt upp við vegg á 

ögurstundu, sem oft kemur upp í krísumálum. Þar verður almannatengillinn að gera það upp 

við sig hvort hans persónulegu siðferðilegu gildi stangist á við eitthvað sem viðskiptavinurinn 

kemur með á borð til þeirra. Slíkar ákvarðanir geta kostað peninga og ætla má að þær væru 

teknar af meiri heilindum og gæðum ef almannatenglarnir hefðu reglur sem þeir gætu mátað 

sig við. Í aðstæðum þar sem farið er fram á að þeir geri eitthvað sem stangast á við gott siðferði 

gætu þeir borið fyrir sig reglunum fremur en eigin geðþótta ákvörðunum eða persónulegum 

skoðunum.  kSlíkar reglur þyrftu þó að vera lifandi plagg, teknar upp reglulega innan félagsins 

og fyrirtækja. Þær jafnframt ræddar og uppfærðar eins og þyrfti. Til þess að þær myndu síðan 

þjóna hlutverki sínu þyrfti að kynna þær bæði starfsfólki og viðskiptavinum. Slík vinna gæti 

einnig skilað sér í betra orðspori stéttarinnar út á við og ekki myndi skemma fyrir að hafa slíkar 

reglur sýnilegar almenningi á heimasíðum fyrirtækjanna. Séu siðareglur sýnilegar og vandaðar 

er það því ekki aðeins til þess að auka traust í garð stéttarinnar og rétta við orðspor hennar 

heldur mikilvægt verkfæri sem hægt er að vitna í við erfiðar ákvarðanir.   
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7. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég reynt að draga fram þau siðferðilegu viðmið sem almannatenglar kunna 

að starfa eftir og af hverju þeir gera það.  Ég tel það ljóst eftir þessa vinnu að efla þurfi faglega 

umræðu innan stéttarinnar. Þá tel ég siðareglur sem slíkar, formlegar sem og óformlegar vera 

nauðsynlegar og góðar leiðbeiningar fyrir þá sem eftir þeim fara. Séu þær formlegar þá þurfa 

þær að vera lifandi plagg sem rætt er um innan stéttarinnar sem og fyrirtækja og þær uppfærðar 

reglulega.   

Von mín er sú að ritgerð þessi nýtist í umræðu um vinnubrögð almannatengla og verði 

jafnvel kveikjan að frekari rannsóknum innan stéttarinnar. 
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Viðauki 

Spurningarlisti fyrir viðtöl 

Allar spurningar með bókstaf fyrir framan eru háðar svari við annari spurningu og eiga stundum 

ekki við. Höfundur mun meta hvenær hvaða spurningar eiga við. 

1. Telur þú almannatengla almennt starfa eftir siðareglum eða gildum?  

a. Af hverju telur þú að svo sé?  

 

2. Starfar þú eftir einhverjum siðareglum eða gildum? 

a. Hverjum?  

 b. (ef við á) Hver setur þær? 

c. (ef formlegar) spyrja hvort viðkomandi fari eftir einhverjum óformlegum 

viðmiðum (persónulegum) 

 d. Af hverju ferðu eftir slíku? 

  e. Kynnirðu gildin/viðmiðin fyrir þínum viðskiptavinum?  

  f. Hvernig? 

 

3. Hefur þú lent í því að vera beðin/n um að gera eitthvað sem brýtur á þeim 

siðareglum/gildum sem þú starfar eftir?   

 Ef já: 

a. Hvernig bregstu við? 

b. Hvers vegna? 

Ef nei:  

a. Gætu slíkar aðstæður komið upp (og þá hvers konar)?  

b. Hvernig myndir þú bregðast við? 

 

4. Eru einhver málefni sem þér finnst ekki eiga erindi við almenning?  

a. Hver? 

b. Hefur þú þurft að taka á einhverju slíku? 

c. Hvernig gerðirðu það?  

 

5. Hefurðu orðið vitni að akkúrat hinu öfuga? Það er að eitthvað eigi fullt erindi við almenning 

en verið er að reyna að halda því frá honum?  

a. Hvernig bregstu við slíku?  
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b. Af hverju?  

 

6. Hvert telur þú álit almennings vera á stéttinni?  

 

7. Er samhugur innan stéttarinnar þegar kemur að siðareglum eða gildum?  

 

8. Er eitthvað sem þú vilt taka fram að lokum?  

 


