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Útdráttur 

Með tilkomu nýrrar samskiptatækni er notkun almannatengsla að taka á sig breytta 

mynd og þar með gjörbreytist vinnuumhverfi þeirra. Fyrirtæki sem og aðrir aðilar þurfa 

að notast við þá tækni sem er til á hverri stundu. Allt fram til aldamóta voru prent- og 

ljósvakamiðlar notaðir til þess að koma skilaboðum áleiðis til almennings. Í dag hafa 

ný stafræn samskiptatæki ásamt nýrri tækni opnað fyrir önnur tækifæri. Markmiðið 

með þessari rannsókn er því að kanna hvort að Internetið sé mikilvægt tól til 

almannatengsla og hvort að ný samskiptatækni sé að breyta almannatengslum. Þá er 

þessi rannsókn einnig viðbót við aðferðir almannatengsla þar sem ætlunin er að skoða 

hvort aðstæður, tilefni og skilyrði almannatengsla séu að breytast með tilkomu nýrrar 

samskiptatækni. 

Þar sem um eigindlega rannsókn er að ræða verður stuðst við þá rannsóknaraðferð sem 

miðar að því að fá dýpri skilning á viðfangsefninu með því að taka viðtöl við aðila sem 

hafa reynslu og þekkingu á því sem um ræðir. Verkefnið verður einnig byggt á 

ritrýndum greinum og bókum sem gera viðfangsefninu góð skil. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að Internetið er orðið mikilvægt tól til 

almannatengsla. Þá hafa einnig orðið breytingar á vinnuumhverfi almannatengsla með 

tilkomu aukinnar tæknivæðingar hvað samskipti varðar. 
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Abstract 

This thesis study covers the importance of the Internet in the field of public relations. 

It covers the change that is happening in the field with new digital communication 

technology. Companies as well as other parties need to use technology that is current 

at any given time. Up until this century print and television media has been used to 

convey messages to the public. Today, new digital communication technology has 

opened opportunities for this same purpose. 

The purpose of this study is to research whether the Internet has become an important 

tool in public relations and if new communication technology is changing the field of 

public relations. 

The study is qualitative one where the research method will aim to gaining a deeper 

understanding of the subject by interviewing parties with experience and knowledge of 

the subject. The research will also be based on peer-reviewed articles and books. 

The results show that public relations on the Internet has become an important part of 

the online media and the new communication technology is without a doubt changing 

the working environment of public relations. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er lokaverkefni í BA í miðlun og almannatengslum við Félagsvísinda- og 

lagadeild Háskólans á Bifröst. Vægi ritgerðarinnar er 14 (ECTS) einingar af samanlagt 

180 einingum í heildina. Leiðbeinandi var Ásgeir Friðgeirsson, almannatengill og 

ráðgjafi við Háskólann á Bifröst. Er honum hér með þakkað fyrir góða leiðsögn og 

ómetanlega hjálp. 

Ég vil þakka Birni fyrir að vera ávallt til staðar og veita mér ómældan stuðning, Ingunni 

fyrir að kenna mér að skrifa rétt og að lokum fjölskyldu og vinum fyrir þolinmæðina 

meðan á skrifum stóð. 

Þá vil ég einnig koma á framfæri þökkum til viðmælenda minna fyrir að taka sér tíma 

til þess að hitta mig og svara fáeinum spurningum. Án þeirra hefði þetta verkefni ekki 

orðið að veruleika. 

Akranes, apríl 2018 
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1. INNGANGUR 

1.1 Lýsing á viðfangsefni 

Sú þróun hefur átt sér stað að einstaklingar eru að eyða stórum hluta af tíma sínum á Internetinu. 

Þar með hafa opnast ný tækifæri sem og ógnir fyrir fyrirtæki, stofnanir, félagasamtök sem og 

aðra aðila sem eiga í hlut á þeim vettvangi. Að því sögðu er mikilvægt að hlutaðeigendur geri 

sér grein fyrir því hvaða breytingar felast í þessari þróun svo þeir geti aðlagað sig að breyttu 

starfsumhverfi. Með öðrum orðum þarf að gæta að öllum sneriflötum hagaðila á öllum 

vígstöðum, meðal annars á Internetinu. Það þarf að eiga sér stað vitundarvakning hjá 

stjórnendum og yfirmönnum og þeir þurfa að vera meðvitaðir um að sú tíð er liðin að 

almenningur sé háður prent- og ljósvakamiðlum. Með öðrum orðum getur hver og einn verið 

sinn eigin miðill í dag með því að nota Internetið. 

Warren Buffett sagði eftirminnilega:  

„Það tekur 20 ár að byggja upp orðspor, en einungis fimm mínútur að eyðileggja það. Ef þú 

hugsar um þetta, þá gerir þú hlutina öðruvísi‟ (Berman, 2014). 

Tilvitnunin hér fyrir ofan á vel við umfjöllunarefnið í þessari rannsókn þar sem það tekur 

óneitanlega stuttan tíma á tímum samfélagsmiðla og Internetsins að verða fyrir orðsporsskaða 

án nokkurs fyrirvara og eru hagsmunaaðilar óvarðir áreiti af slíkum toga. Viðbragðstíminn til 

þess að bregðast við er mun styttri á Internetinu heldur en í hefðbundnum prent- og 

ljósvakamiðlum, en að sama skapi er gerð krafa um að bregðast hratt við. Þetta verður til þess 

að hættan á mistökum eykst. Í gegnum árin hafa komið upp tilfelli þar sem fyrirtæki hefur 

beðið skaða vegna þess að ófaglærðir sem og faglærðir einstaklingar brugðust ekki rétt við 

athugasemdum viðskiptavina eða ábendingum þeirra á Internetinu.  

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er því einfaldlega að kanna hvort að Internetið sé orðið 

mikilvægt tól til almannatengsla. Þá verður því einnig velt upp hvort að ný samskiptatækni sé 

að breyta almannatengslum. 
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1.2 Uppbygging verkefnis 

Verkefnið mun skiptast niður í tíu efnisflokka. Viðfangsefni fyrsta efnisflokksins verður 

inngangur rannsóknarinnar, lýsing á viðfangsefninu, framsetning á rannsóknarspurningu og 

rannsóknarmarkmiðum. Að lokum verður fjallað um fræðilega nálgun rannsóknarinnar. 

Í öðrum efnisflokknum verður farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar, það er að segja 

þau hugtök og þær kenningar sem eiga við. Þetta er gert til þess að auðvelda yfirlestur 

verkefnisins og setja viðfangsefnið í samhengi.  

Þriðji efnisflokkurinn mun fjalla um almannatengsl, það er að segja upphaf þeirra ásamt 

almennum þáttum er varða almannatengsl og almannatengla.  

Fjórði efnisflokkurinn mun snúa að hlutaðeigendum rannsóknarinnar.  

Í fimmta efnisflokknum verður fjallað um nýja samskiptatækni, stafrænu byltinguna og áhrif 

hennar á tól almannatengsla í þeim efnum. 

Í sjötta efnisflokknum verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Í verkefninu verður 

notast við eigindlega rannsóknaraðferð og því verður fjallað um hvernig sú aðferð nýtist 

rannsókninni. Þá verða til umfjöllunar almennir þættir er varða aðferðafræði, til að mynda 

áreiðanleiki rannsóknar, réttmæti hennar og greining gagna svo eitthvað sé nefnt. 

Í sjöunda efnisflokknum verða niðurstöðurnar framsettar og greindar. Þessi kafli er unninn út 

frá rannsóknaraðferðinni sem er í þessu tilviki viðtöl við almannatengla, samskiptastjóra og 

upplýsingafulltrúa. Stuðst verður við þemagreiningu til þess að auðvelda lestur niðurstaðna og 

gæta þess að öll málsatvik komi fram. 

Áttundi efnisflokkurinn mun snúa að almennri umræðu og ályktunum. Til umfjöllunar verða 

niðurstöðurnar og hvaða þýðingu þær hafa fyrir viðfangsefni verkefnisins.  

Í lokin verða skrifuð lokaorð verkefnisins þar sem reynt verður að svara rannsóknar-

spurningunni eftir bestu getu. 

Í níunda og tíunda efnisflokknum verður að finna heimildaskrá og þau fylgiskjöl sem fylgja 

verkefninu. 
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1.3 Rannsóknarspurning og rannsóknarmarkmið 

Rannsóknarspurningin sem stuðst verður við í þessari rannsókn er svohljóðandi:  

„Er Internetið orðið mikilvægt tól til almannatengsla?‟ 

Rannsóknarmarkmiðið verður fyrst og fremst að svara rannsóknarspurningunni og einnig að 

kanna hvort að ný samskiptatækni sé að breyta almannatengslum, það er að segja 

vinnuumhverfi og verkefnum almannatengla. Þá verður einnig þeim möguleika velt fyrir hvort 

að ný samskiptatækni sé að breyta öðrum aðstæðum, tilefnum eða skilyrðum almannatengsla. 

1.4 Fræðileg nálgun 

Rannsakandi skilgreindi helstu hugtökin og kenningar sem snúa að þeim almenna þætti sem 

viðkemur viðfangsefni rannsóknarinnar. Þetta eru til að mynda almannatengsl, hlutaðeigendur 

og Internetið. Þá var einnig stuðst við ritrýndar heimildir sem hafa farið í gegnum gæðaferli 

tímaritsgreina í fræðiritum. Einungis var notast við fræðibækur sem hafa verið skrifaðar af 

sérfræðingum á sínu sviði. Val á vefsíðuheimildum var þess eðlis að rannsakandi mat réttmæti 

og áreiðanleika þeirra hverju sinni.  
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

2.1 Hugtök  

Hugtökin hér fyrir neðan eru flokkuð niður og skilgreind í samræmi við boðleiðir 

almannatengsla. Boðleiðunum er skipt niður í þrjá þætti: sendandi, miðlun og mótttakandi. 

Sendandinn er sá sem sendir frá sér skilaboðin, miðlunin sér um að koma skilaboðunum áleiðis 

og mótttakandinn er sá sem tekur við skilaboðunum. 

2.1.1 Sendandi  
 
Almannatengsl 

Skilgreiningin á hugtakinu almannatengsl er ekki einföld, til að mynda er ekki ein skilgreining 

sem nær að útskýra yfirgripsþýðingu hugtaksins. Fræðimennirnir Gruning og Hunt skilgreindu 

almannatengsl einfaldlega sem samskiptatól á milli stofnana og almennings. Enn aðrir hafa 

fjallað um að almannatengsl séu samskiptatól þar sem ætlunin sé að byggja upp traust og 

jákvæðni á milli fyrirtækja og almennings og þar með stuðla að því að báðir aðilar hagnist af 

þeirri samvinnu (Tench & Yeomans, 2009, bls. 5).  

Samskipti 

Hugtakið samskipti vísar til boðleiða upplýsingamiðlunar, það er að segja samskiptaforms. 

Talað er um fjóra meginþætti í samskiptum en það eru sendandi, skilaboð, miðlun og 

móttakandi. Þegar talað er um innri samskipti er átt við upplýsingaflæði á milli starfsmanna, 

stjórnenda og annarra aðila innan fyrirtækis. Ytri samskipti eru upplýsingagjöf til þeirra aðila 

sem tilheyra ekki fyrirtækinu beint, eins og til dæmis fjölmiðla (Cameron & Wilcox, 2010, bls. 

173). 

Upplýsingamiðlun  

Upplýsingamiðlun er ferli þar sem samskipti fara fram á milli einstaklinga og hópa. 

Upplýsingamiðlun er mikilvæg vegna þriggja þátta en það er ímynd fyrirtækis út á við, rödd 

fyrirtæki og upplýsingagjöf innan fyrirtækis (Harrison, 2000, bls. 101).  
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Fjölmiðlatengsl 

Þegar talað er um fjölmiðlatengsl er átt við samskipti við fjölmiðla. Sá aðili sem annast 

fjölmiðlatengsl sér til að mynda um að búa til fréttatilkynningar, skipuleggja blaðamannafundi, 

ákveða hvaða miðil sé best að nota hverju sinni ásamt því að taka þátt í að móta skilaboðin. 

Markmið með fjölmiðlatengslum er að gæta þess að almenningur fái réttar upplýsingar þar sem 

öll sjónarhorn eru dregin fram (Athygli, e.d) 

Markaðssamskipti 

Almannatengsl og markaðsfræði eru ólík þó svo að fræðin séu oft notuð saman. Fræðin eiga 

það sameiginlegt að lögð er áhersla á samskipti og samband milli hagaðila og almennings. Það 

sem aðskilur fræðin er hvernig hugtakið almenningur er skilgreindur. Grunt sagði að 

markaðsfræði skilgreindi almenning sem markhóp og/eða neytendur á meðan almannatengsl 

skilgreindi almenning sem hagaðila og/eða áheyrendur (Cameron & Wilcox, 2010, bls. 19). 

Vert er að taka fram að í þessari rannsókn verður ekki lögð áhersla á markaðssamskipti eða 

markaðstengd fræði.  

2.1.2 Miðlun 
 
Internetið 

Saga Internetsins rekur upphaf sitt til ársins 1969 en það var Dr. Leonard Kleinrock sem fann 

upp tæknina sem varð seinna meir undirstaðan að Internetinu eins og við þekkjum það í dag. 

Tilgangur Internetsins var í upphafi að að tengja saman sjö háskóla og stofnanir en þróaðist 

svo með þeim hætti að allir í heiminum geta í dag tengst saman í gegnum tölvunet og átt 

samskipti sín á milli (Computer History Museum, e.d.). 

Prent- og ljósvakamiðlar 

Þegar talað er um prent- og ljósvakamiðla er verið að vísa til hefðbundinna fjölmiðlaveitna, 

það er að segja dagblaða, útvarps og sjónvarps. Dæmi um slíkt er Morgunblaðið, Fréttablaðið, 

The New York Times, The Guardian, Washington Post, Ríkisútvarpið og Sýn hf. 

 



	

	 6	

Netmiðlar 

Hugtakið netmiðlar vísar í alla veffréttamiðla á Internetinu. Dæmi um netmiðlar eru mbl.is, 

visir.is, dv.is, bbc.co.uk, huffingtonpost.com og usatoday.com svo fátt eitt sé nefnt.  

Samfélagsmiðlar 

Fræðimönnum hefur enn ekki tekist að skilgreina nákvæmlega hvað felst í hugtakinu 

samfélagsmiðlar, það er að segja að ekki er kominn sameiginlegur skilningur á hvað sé 

samfélagsmiðill og hvað ekki. Þær skilgreiningar sem hafa verið settar fram eru taldar stangast 

á við hvort aðra, vera ófullkomnar eða ónákvæmar (Wyrwoll, 2014). Orðið samfélagsmiðill er 

regnhlífarheiti yfir þau félagsnet á Internetinu sem tengja einstaklinga saman á þeim vettvangi 

(Fuchs, 2017). 

2.1.3 Mótttakandi 
 
Almenningsálit 

Hugtakið almenningsálit vísar í tjáningarform einstaklinga sem hafa myndað hóp byggðan á 

sameiginlegum samfélagsþáttum. Almenningsálit er með öðrum orðum skoðun sem fólk 

myndar sér á ákveðnu málefni, þjónustu og öðru og er mikilvægt fyrir þær sakir að það getur 

haft afgerandi áhrif á skoðanir annarra einstaklinga (Cameron & Wilcox, 2010, bls. 214). 

Orðspor og traust 

Einfaldasta skilgreiningin á hugtakinu orðspor er sú að það merkir álit sem einstaklingar hafa 

á einhverju eða um einhvern (Cambridge Dictionary, e.d.). Orðspor er í megindráttum byggt á 

upplifun einstaklinga á þeirri þjónustu eða vöru sem um ræðir. Það getur einnig byggst á 

upplifun annarra eða út frá upplýsingum sem viðkomandi aflar sér sjálfur (Kitchen, Public 

Relations: Principles and Practice, 1997, bls. 130-131). Orðspor er fyrirtækjum mikilvægt.  Það 

tekur tíma að byggja upp þar sem orðspor er áunnið, en ekki gefið. 

Traust er mikilvæg mannleg tilfinning sem byggist á fyrri hegðun, það er að segja einstaklingur 

upplifir traust þegar jákvæð fyrri hegðun er endurtekin í framtíðinni. Þá myndast samband sem 

byggist á gagnkvæmni samheldni (Moloney, 2005). Í þessu samhengi er traust mikilvægt þar 

sem almenningur er í meira mæli farin að krefjast þess að fyrirtæki sem og aðrir hagaðilar sýni 

að þeir séu traustsins verðir (Ansell, 2010, bls. 22). 
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2.2 Kenningar 
 
Samskiptakenningin 

Samskiptakenningin (e. communication model) gengur út á það hvernig boðleiðum samskipta 

er háttað. Talað er um meginþætti sem hafa áhrif á kenninguna en það er sendandinn, 

skilaboðin, miðlunin og mótttakandinn. Að lokum skiptir máli að fá endurgjöf til þess að ganga 

úr skugga um að boðleiðirnar séu áhrifaríkar (Harrison, 2000, bls. 35).  

Two-Step Flow kenningin 

Paul Lazarsfeld var fyrstur manna til að setja fram þessa kenningu. Hún byggir á að mannleg 

samskipti hafi meiri áhrif á að móta almenningsálit heldur en fjölmiðlar, það er að segja að 

einstaklingar meðtaka frekar skilaboð frá þriðja aðila fremur en frá frumheimildaveitu. 

Skoðunarleiðtogar eru mikilvægir í þessari kenningu því þeir sjá um að dreifa skilaboðum og 

fréttaefni fjölmiðla til þeirra sem fylgjast minna með fjölmiðlum (Postelnicu, e.d.). Í þessu 

samhengi er hægt að segja að áhrifavaldar séu skoðunarleiðtogar þar sem almenningur 

móttekur skilaboð frá þriðja aðila. 

Takmarkaða áhrifakenningin 

Fræðimennirnir Max McComs og Don Shaw settu fram takmörkuðu áhrifakenninguna (e. 

limited effects theory) sem byggir á áhrifum fjölmiðla á almenning. Kenningin fjallar í 

megindráttum um áhrifaleysi fjölmiðla á almenning almennt, það er að segja þegar fjölmiðlar 

gefa almenningi umfjöllunarefni til þess að hugsa um. Þar af leiðandi hafa fjölmiðlar í sjálfu 

sér ekki beint áhrifavald á skoðanir og ákvörðunartökur almennings, heldur gefa  þeim 

hugmyndir af umfjöllunarefni. Í þessu tilviki er hlutverk fjölmiðla að vera einungis upplýsandi 

upplýsingaveita en ekki áhrifavaldur. Ákvarðanatökur eru í höndum almennings og byggjast á 

samfélagslegum þáttum eins og til dæmis kyni, aldri, viðhorfum og öðru (Cameron & Wilcox, 

2010, bls. 219). 

Rammakenningin 

Rammakenningin (e. framing theory) er í raun andstæðan við takmmörkuðu áhrifakenninguna, 

í þessari kenningu er viðurkennt að fjölmiðlar hafi einhver áhrif á almenningin en þó ekki 

afgerandi. Samkvæmt kenningunni ákveða fjölmiðlar hvaða efni er birt og hvernig það er 

framsett (Communication Studies, e.d). 
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Notkunar- og þarfakenningin 

Notkunar- og þarfakenningin (e. uses and gratification theory) felur í sér að almenningur sækir 

í fjölmiðla til þess að uppfylla þörf fyrir upplýsingagjöf. Talað er um sjö þarfir sem fær 

almenning til þess að sækja sér upplýsingar. Í fyrsta lagi er það þörfin til þess að fylgja með 

umræðu, síðan er það upplýsingaleit sem felur í sér að efla vitneskju á málefnum líðandi 

stundar. Í þriðja lagi má nefna „dauða tímann‟ en það er þegar einstaklingar eru að vafra um á 

netinu til þess að láta tímann líða. Í fjórða lagi er það skemmtanaþörfin sem felur í sér að spila 

leiki eða horfa á skemmtiefni. Í fimmta lagi er það slökunarþörfin en það er þegar einstaklingar 

leita í upplýsingar sem lætur þeim líða vel, það er að segja ekki upplýsingar til fræðslu. Í sjötta 

lagi er það samskiptaþörfin, það er að segja að tala við aðra einstaklinga beint, til dæmis í 

gegnum samfélagsmiðla. Að lokum er það þægindaþörfin sem felur í sér að einstaklingar geti 

verslað á Internetinu (Strategic Direction, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



	

	 9	

3. ALMANNATENGSL OG ALMANNATENGLAR 

3.1 Upphaf almannatengsla 

Saga almannatengsla á rætur að rekja aftur til tíma Rómaveldsins. Júlíus Ceaser er talinn vera 

einn af þeim fyrstu sem notaði almannatengsl til þess að bæta ímynd sína, þá sérstaklega þegar 

hann snéri til baka eftir orrustur (Cameron & Wilcox, 2010, bls. 40). Fyrsta 

almannatengslaglæfrabragðið sem vitað er um gerðist í Bandaríkjunum árið 1774 en þá átti sér 

stað atburður sem nefnist „The Boston Tea Party‟. Málsatvikin voru þau að mörgum 

hundruðum tonna af tei var fargað í sjóinn til þess að vekja athygli á óréttmætri skattaálagninu 

Breta. Þessi viðburður var sá fyrsti sinnar tegundar þar sem tilgangurinn var að vekja athygli á 

málstað með markvissum aðgerðum (Harrison, 2000, bls. 17). 

Miklar breytingar áttu sér stað fyrri hluta 20. aldar eftir því sem almannatengsl fengu aukna 

viðurkenningu frá samfélaginu. Fyrsta almannatengslafyrirtækið var stofnað árið 1905 af þeim 

Ivy Lee og George Parker. Á meðan George Parkar hélt áfram að vinna á pólitískum vettvangi 

lagði Ivy Lee áherslu á að vinna með einstaklingum og fyrirtækjum. Lee var mikill frumkvöðull 

fyrir þær sakir að hann var einn af fyrstu almannatengslaráðgjöfunum. Þá ber að nefna að hann 

trúði því að það væri meiri ávinningur í því að segja satt frá og vera heiðarlegur. Hann áorkaði 

miklu á sinni lífstíð og átti sinn þátt í mörgum farsælum herferðum en taldi engu að síður að 

almannatengsl myndu ekki vera haldbær atvinnugrein eftir hans tíma. Lee hafði augljóslega 

rangt fyrir sér þar sem atvinnugreinin hélt áfram að vinda upp á sig og átti eftir að njóta mikillar 

velgengni (Cameron & Wilcox, 2010, bls. 40-49).  

Frumkvöðullinn Edward Bernays er maðurinn sem þróaði almannatengsl eins og við þekkjum 

þau í dag en hann átti mikinn þátt í að móta atvinnugreinina á seinni hluta 20. aldar. Rétt eins 

og Lee var Bernays mikill áhrifamaður í stórum herferðum en hann var þó þekktastur fyrir að 

hafa mótað aðferðafræði almannatengsla. Til að mynda skrifaði hann fræðigreinar um 

siðferðislegar skyldur og boðleiðir almannatengsla (Cameron & Wilcox, 2010, bls. 53-54).  

Upplýsingaöldin hefur leitt til þess að miklar breytingar hafa orðið á fræðum almannatengsla 

og boðleiðirnar hafa tekið á sig breytta mynd. Net- og samskiptamiðlar hafa bæst við gömlu 

miðlana með þeim tækifærum og ógnum sem því fylgir. Netmiðlar eru líklegir til þess að 

styrkjast á næstkomandi árum og því má ekki líta fram hjá áhrifum sem þeir hafa á almenning.  
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Ný samskiptatækni hefur gefið almenningi kost á því að vera sinn eigin miðill, það er orðið 

margfalt auðveldara að koma skoðunum sínum og viðhorfum á framfæri á netmiðlum heldur 

en í hefðbundnum prent- og ljósvakamiðlum. Í sumum tilvikum hefur almenningur jafnvel 

dagskrárvald á ákveðnum netmiðlum og þarf þar af leiðandi ekki að fara í gegnum hliðarverði 

fjölmiðla til að koma fréttaefni á framfæri, eins og tíðkast á ritstýrðum fjölmiðlum. Óritstýrð 

umræða getur þó í sumum tilvikum endað sem fréttaefni í hefbundnum fjölmiðla 

(Menntamálaráðuneytið, 2005, bls. 11-12). 

 

3.2 Hvað eru almannatengsl? 

Eins og komið hefur fram er skilgreiningin á hugtakinu almannatengsl flókin og því ekki 

bundin við eina skýringu. Ef spyrja ætti þrjá einstaklinga hvernig þeir myndu skilgreina 

almannatengsl eru mjög góðar líkur á að svar hvers og eins væri mismunandi og með ólíkum 

viðhorfum á þýðinguna (Tench & Yeomans, 2009, bls. 5). Þessar skilgreiningar eiga það þó 

sameiginlegt að þær vísa í boðskipti á milli tveggja aðila en hafa ólíka sýn á merkingu 

innihalds. Ekki er þó mikilvægt að leggja áherslu á eina tiltekna skilgreiningu og ganga út frá 

henni, heldur er mun áhrifaríkara að átta sig á þeim hugtökum sem eru endurtekin í hverri 

skilgreiningu fyrir sig (Cameron & Wilcox, 2010, bls. 7). Í megindráttum snúast almannatengsl 

um gagnkvæm samskipti og skilning á milli tveggja aðila, til að mynda hagaðila og almennings. 

Þá ganga almannatengsl út á það að greina og túlka öll möguleg vandamál og afleiðingar sem 

gætu varðað hagaðila (Kitchen, 1997, bls. 8). 

Almannatengsl og starfumhverfi almannatengla hefur ekki alltaf verið litið jákvæðum augum 

og enn í dag er þessi atvinnugrein ekki vinsæl á meðal almennings. Sumir fræðimenn vilja 

meina að skilgreiningin á hugtakinu gefi til kynna að hlutverk almannatengla snúist um að hafa 

áhrif á skoðanir almennings og ráðskast með tilfinningar einstaklinga með því að hagræða 

sannleikanum fyrir hagsmunaaðila. Þeir sem vilja sjá almannatengsl í víðara samhengi geta 

mælt fyrir því að hægt sé að nota tól almannatengsla á jákvæðan hátt, til að mynda þegar 

minnihlutahópar og aðrir aðilar vilja fá umfjöllun um málefni sem hefði annars aldrei fengið 

neina athygli (Tench & Yeomans, 2009, bls. 6). 
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3.3 Hlutverk almannatengla 

Hlutverk almannatengla eru mismunandi eftir á hvaða sviði almannatengillinn starfar. 

Almannatenglar geta verið sjálfstætt starfandi, sérfræðingar fyrir fyrirtæki, stofnanir, 

stjórnmálaflokka, félagasamtök og aðra hlutaðaeigendur og enn fremur sem sjálfstæð heild 

innan fyrirtækis svo fátt eitt sé nefnt. 

Góður almannatengill þarf að geta búið yfir fimm hæfnisskilyrðum til þess að geta sinnt 

starfinu sínu vel. Í fyrsta lagi þarf hann að vera góður penni, það er að segja að vera fær um að 

skrifa skýran og greinargóðan texta, vandað málfar og með góðri stafsetningu. Þá þarf hann 

einnig að geta útfært hugmyndir yfir á textaform og gert þeim góð skil. Í öðru lagi þarf hann 

að búa yfir rannsóknarhæfni, færni til þess að kynna sér allar hliðar málsins og framkvæma 

sína eigin rannókn. Dæmi um eigin rannsókn er að lesa ummæli og fylgjast með umræðum er 

varðar þann aðila sem almannatengilinn er talsmaður fyrir. Í þriðja lagi þarf almannatengill að 

vera skipulagður. Allar aðgerðir almannatengla eru vel úthugsaðar og ígrundaðar en þær þurfa 

líka að vera samræmdar og vel tímasettar. Í fjórða lagi er það færnin í vera lausnamiðaður, en 

þar er átt við að almannatengillinn sé hugmyndaríkur og geti komið með aðrar nálganir á 

viðfangsefninu sem öðrum myndi ekki detta í hug og eru þar af leiðandi minnisstæðar. Í fimmta 

og jafnframt síðasta lagi er færnin í að skilja viðskiptaumhverfið þar sem nú til dags er lögð 

aukin áhersla á almannatengsl sem stjórnendatól í atvinnugreininni (Cameron & Wilcox, 2010, 

bls. 7). 

Störf almannatengla eru mjög fjölbreytt og hafa marga snertifleti í viðkomandi vinnuumhverfi 

sínu. Meðal helstu verkefna þeirra er að annast fjölmiðlasamskipti og búa til fréttatilkynningar 

og sjá um dreifingu á þeim. Þeir skipuleggja blaðamannafundi og ákveða hvaða miðil sé best 

að nota hverju sinni og sjá einnig um að vakta fjölmiðla og fylgjast með almennri umræðu svo 

hægt sé að bregðast við ef upp kemur neikvæð umræða. Þá kemur einnig í hlut almannatengla 

að sjá um kynningarverkefni sé þess óskað, skipuleggja viðburði og halda námskeið og 

fyrirlestra. Síðast en ekki síst eru þeir kallaðir til þegar krísa kemur upp (Athygli, e.d).  

Ábyrgðarsvið almannatengils innan fyrirtækis er einstakt að því leiti að til viðbótar við þau 

almennu verkefni sem nefnd eru hér fyrir ofan bætist við það hlutverk að vera stuðningur fyrir 

yfirstjórnanda fyrirtækisins.  
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Almannatengill þarf einnig að vera tilbúinn til þess að veita ráðgjöf og vera tilbúinn til að geta 

svarað fyrir þá sem stjórna sem og fyrirtækið í heild sinni, ásamt því að þjálfa stjórnendur í 

hvernig eigi að koma fram út á við (Broom, Center, & Cutlip, 2000, bls. 65). Þá má einnig 

nefna að almannatengill vinnur náið með markaðsdeild fyrirtækisins og sér um 

kynningartengdar vörur eða þjónustu sem fyrirtækið býður upp á ásamt því að gæta að orðspori 

fyrirtækisins og koma í veg fyrir að það bíði hnekki (Cameron & Wilcox, 2010, bls. 112-113). 

Almannatenglar, upplýsingafulltrúar og samskiptastjórar eiga að starfa af heilindum, passa að 

aðrir starfsmenn tali ekki af sér eða eyðileggi orðspor fyrirtækisins, veita ráðgjöf er varðar 

almannatengsl og hjálpa öðrum aðilum sem eiga í hlut að gera sitt besta (Broom, Center, & 

Cutlip, 2000, bls. 65). 

3.4 Upplýsingamiðlun almannatengla 

Mikilvægi upplýsingamiðlunar er mikið hjá almannatenglum og í almannatengslum almennt. 

Vinnuaðferðir og skipulag skiptir þar veigamiklu máli fyrir þrjár sakir. Í fyrsta lagi lítur 

fyrirtækið, stofnunin eða annar hlutaðeigandi ekki vel út ef talsmaðurinn, sem getur verið 

almannatengill, upplýsingafulltrúi eða samskiptastjóri, veit ekki hvað á sér stað eða kýs að 

miðla ekki upplýsingum áfram með því að neita að svara spurningum eða koma sér undan 

vandamáli. Það þarf því ávallt að upplýsa talsmanninn um stöðu mála svo hann sé í stakk búinn 

að geta miðlað upplýsingum áfram. Í öðru lagi er mikilvægt að það sé ein samræmd rödd sem 

sér um upplýsingamiðlun. Þá er ekki endilega átt við að einungis einn einstaklingur tali fyrir 

hönd þeirra sem eiga í hlut, heldur að innihald skilaboðanna sé það sama, sama hvar sóst er 

eftir viðkomandi upplýsingum innan fyrirtækisins eða hlutaðeiganda. Í þriðja lagi þarf að vanda 

upplýsingamiðlun og sjá til þess að allir stjórnendur og lykilmenn viti hvaða sé um að vera og 

geti því svarað fyrir hönd fyrirtækisins. Oftar en ekki er haft samband við þá frekar en talsmann 

(Harrison, 2000, bls. 101). 
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4. SAMSKIPTATÆKNI  

Þegar talað er um samskiptatækni er átt við tækni sem miðlar upplýsingum. Þessi tækni getur 

til að mynda verið Internetið, útvarp, sjónvarp, sími, prentmiðlar eða hugbúnaður. Þetta getur 

líka átt við um aðferðir til að vinna með upplýsingar, til að mynda með tölvum eða stafrænum 

búnaði. Ný samskiptatækni gerir almenningi kleift að hver sem er, hvar sem er getur birt hvað 

sem er.  

4.1 Stafræna byltingin 

Stafræna byltingin hefur umbreytt líf almennings á fleiri en einn hátt. Það hefur einnig breytt 

ásýnd samskiptaforma og opnað fyrir fleiri möguleika á dreifingu upplýsinga og skilaboða. 

Byltingin og þar af leiðandi þróunin byggist á samfélagslegum þáttum og þátttöku almennings 

í að gera vettvanginn að því sem hann er í dag. Upplýsinga- og samskiptatækni er í 

nútímasamfélagi orðin mikilvæg og fellur undir skilgreiningu á því sem telst vera sjálfsögð 

menningarmörk. Taka skal fram að þó svo að almennt sé talið að Internetið og nettenging séu 

sjálfsagðir hlutir er ekki þar með sagt að allir hafi aðgang að slíku (Tench & Yeomans, 2009, 

bls. 482-483). 

Internetnotkun almennings og fyrirtækja 

Netnotkun almennings hefur aukist jafnt og þétt síðastliðin ár og tekið miklum breytingum. 

Hagstofan greindi frá því í ársbyrjun 2015 að 97% Íslendinga væru reglulegir netnotendur 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem framkvæmd var árið 2014. Til samanburðar var 

meðtalið 75% í 28 löndum í Evrópu (Hagstofa Íslands, 2015). Alþjóðlega fjarskiptastofnunin 

gaf út skýrslu árið 2017 sem leiddi í ljós að netnotkun Íslendinga sé komin upp í 98,2% og þar 

með þeirri hæstu í heiminum (International Telecommunication Union, 2017). Þess má geta að 

meðaltal netnotkunar almennings á heimsvísu árið 2017 var 48% (International 

Telecommunication Union, 2017). Þá ber að nefna að skilgreiningin á reglulegum netnotendum 

er sú að um er að ræða einstaklinga sem tengjast Internetinu daglega eða næstum því daglega 

(Hagstofa Íslands, 2015) 

Nýjustu tölur rannsókna Hagstofu Íslands sýna að 98% fyrirtækja á Íslandi voru með 

Internettengingu (Hagstofa Íslands, e.d). 
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4.2 Stafrænir miðlar 

Ný samskiptatækni, eins og til dæmis stafrænir miðlar eða nýmiðlar, er nýtt fyrirfæri þó svo að 

vettvangur Internetsins hafi verið til staðar í um 40 ár. Stafræna miðla er nú til dags að finna 

alls staðar. Tæknin hefur gert það að verkum að hægt er að fylgjast með stafrænum miðlum 

hvar sem er, meðal annars í skólum, í vinnunni, í baðherberginu og í bíói, svo dæmi séu nefnd. 

Þessi þróun er ekki einungis bundin við Vestræna heiminn heldur hefur hún einnig átt sér stað 

í þróunarríkjum (Suapera, 2011). 

Stafrænir miðlar hafa því hlutverki að gegna að þeir tengja saman almenning og gefa 

einstaklingum færi á að koma saman á einum vettvangi til þess að eiga samskipti hvern við 

annan. Þessir miðlar gefa einstaklingum færi á að birta og deila efni, lesa efni sem þeir velja 

sjálfir og taka þátt í umræðum, til að mynda með því að taka þátt í athugasemdakerfum 

(Suapera, 2011) 

Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar eiga það sameiginlegt að einstaklingur geta átt í samskiptum hvern við annan, 

deilt persónuupplýsingum og leitað að öðrum notendum á Internetinu, svo fátt sé nefnt. 

Félagsnet tengir einnig almenning saman á þann hátt að einstaklingar geta tengst öðrum 

einstaklingum byggt á félagslegum þáttum, til að mynda geta hópar safnast saman vegna 

sameiginlegra áhugamála, búsetu og samfélagsmála sem þeim eru hugleikin (Fuchs, 2017). 

Samfélagsmiðlar eru mjög vinsælir á meðal almennings í heiminum. Facebook er vinsælasti 

samfélagsmiðillinn í heiminum með um það bil 2.061 milljónir notenda samkvæmt mælingum 

sem gerðar voru í janúar 2018. YouTube er í öðru sæti með 1.500 milljónir notenda og í þriðja 

sæti er WhatsApp með 1.300 milljónir notenda (Statista: The Statistics Portal, 2018). 

Fyrirtæki og samfélagsmiðlar 

Fyrirtæki á Íslandi sem eru með að lágmarki 10 starfsmenn í vinnu eru samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar sem Hagstofan birti í janúar 2018, með þeim virkustu á samfélagsmiðlum í Evrópu. 

Hlutfallið af heildarfjölda fyrirtækja sem notuðu samfélagsmiðla á Íslandi 2017 var 79% en til 

samanburðar var meðaltalið í Evrópu alls 47% (Morgunblaðið, 2018). Alls tóku 28 Evrópuríki 

þátt í þessari viðamiklu rannsókn (Hagstofa Ísland, 2018). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu  

77% fyrirtækja vera með samskiptasíður á borð við við Facebook og LindkIn.  
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Þá voru 17% fyrirtæki með vefsíður sem þau notuðu til að deila margmiðlunarefni, dæmi um 

slíkt er vefsíðan YouTube. Að lokum voru 16% fyrirtækja með bloggsíður og 3% með Wiki-

síður (Hagstofa Ísland, 2018).  

Árið 2014 var framkvæmd samskonar rannsókn á Íslandi sem sýnir að miklar breytingar hafa 

átt sér stað á milli ára. Niðurstöðurnar úr þeirri rannsókn sýndu að 66% fyrirtækja voru með 

samskiptasíður, 14% með bloggsíður, 21% með vefsíður til að deila margmiðlunarefni og 5% 

með Wiki-síður (Hagstofa Ísland, e.d.).  

Netmiðlar 

Netmiðlar eru fréttamiðlar eða vefmiðlar á Internetinu. Að undanförnu hafa prentmiðlar í 

auknum mæli verið að færa sig yfir á netmiðla þar sem sá miðill mætir þörfum þeirra 

einstaklinga sem fylgjast með fréttum, þá aðallega vegna hraða og magn fréttaefnis (Mbl, 

2010). Þá er ekki þar með sagt að nýir miðlar hafi ekki sprottið fram á sjónarsvið, þvert á móti 

eru tækifæri vefmiðla mikil og ef til vill fyrsti snertiflötur margra aðila sem vilja hefja fjölmiðil. 

Til að mynda er Kvennablaðið einungis netmiðill.  

Netmiðlar hafa þann kost fram yfir prent- og ljósvakamiðla að þeir sameina alla kosti úr báðum 

miðlum í einn miðill og eru taldir skapa meiri trúverðugleika fjölmiðla (Mbl, 2010). 

4.3 Almannatengsl og ný samskiptatækni 

Ný samskiptatækni hefur leitt til þess að almannatenglar hafi nú fleiri tól til að vinna með. 

Aðferðafræði almannatengsla er í raun yfirfærð yfir á annan vettvang þar sem áhersla er lögð 

á að viðhalda grundvallaratriðum.  

Helsta breytingin sem hefur átt sér stað er sem fyrr segir tólin eða verkfærin sem Internetið 

býður upp á til þess að vinna með. Hér er átt við til dæmis fréttatilkynningar, en slíkar 

tilkynningar fara í dreifingu á helstu prent- og ljósvakamiðlunum í sjónvarpi, dagblöðum og 

útvarpi. Þetta er ein sú elsta og áhrifaríkasta aðferðin til þess að koma efni á framfæri til 

almennings. Þá er það einnig talið áhrifaríkt að almannatenglar nýti alla viðburði til þess að 

koma opinberlega fram og tali þannig beint til almennings. Fréttabréf eru notuð til þess að 

koma skilaboðum áfram á þann hóp sem verið er að reyna að ná til, skilaboðin geta verið til 

dæmis upplýsingar um vörur og þjónustu fyrirtækja. Hér er um að ræða aðferð sem er meira 

notuð fyrir fyrirtæki (Nafnlaust, 2014).  
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Blogg er einnig verkfæri sem almannatenglar hafa verið styðjast við, en slíkt tól getur hjálpað 

til við að viðhalda samböndum á persónulegum nótum og stuðlað að tvíhliða sambandi. Síðan 

eru það samskiptatækin á borð við tölvupósta og samfélagsmiðlar. Bæði þessi verkfæri eru þess 

eðlis að hægt er að ná á stóran hóp á tiltölulega stuttum tíma auk þess sem þau eru ódýr lausn 

fyrir hlutaðeigendur. Það er enn fremur kostur að hægt sé að fylgjast með dreifingu 

skilaboðanna og mæla árangur þeirra á þeim vettvangi, en það er eiginleiki sem fylgir ekki með 

öðrum verkfærum (Nafnlaust, 2014). 
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5. HAGAÐILAR 

Hagaðilar í þessari rannsókn eru þeir aðilar sem málið varðar eða viðkoma viðfangsefninu. 

Þessi aðilar eru þeir sem koma að almannatengslum á Internetinu, þeir sem þurfa á þeim að 

halda eða vilja senda skilaboð, þeir sem eru beinir eða óbeinir hagaðilar í ferli almannatengsla 

og þeir sem verða fyrir áhrifum eða þarf að koma upplýsingum til. Þess ber að nefna að hér er 

einungis um almennan ramma um hagaðila eða þá sem málið varðar að ræða, en ítarlegri 

greining er ávallt bundin fyrirtækjum, tilvikum og aðstæðum. Með öðrum orðum er hér um 

almenna greiningu hagaðila að ræða en sem fyrr segir þarf ávallt að taka tillit til aðstæðna þar 

sem hagaðilar geta verið mismunandi eftir tilvikum. 

5.1 Fyrirtæki 

Alls voru 73.757 fyrirtæki skráð á Íslandi árið 2017 (Hagstofa Íslands, e.d). Fyrirtækin eru 

flokkuð samkvæmt ÍSAT2008 atvinnugreinaflokkun Hagstofu Íslands og endurspegla 

tölulegar upplýsingar yfir fjölda skráðra fyrirtækja samkvæmt fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. 

Þess ber að geta að fjöldi einstaklinga í atvinnurekstri er ekki tekinn með í þessum upplýsingum 

(Hagstofa Íslands, 2018).  

Það sem skiptir hvað veigamestu máli í þessu samhengi er það að starfsfólkið í þessum 

fyrirtækjum er mikilvægasta auðlindin, það er að segja mannauðurinn. Þá ber einnig að nefna 

að viðskipavinir eru hagaðilar sem og birgjar og hluthafar eða eigendur. 

5.2 Miðlar 

Skilgreiningin á hugtakinu fjölmiðill er sú að um er að ræða löggilda stofnun eða fyrirtæki sem 

hefur það hlutverk að safna, meta og miðla reglulega upplýsingum til fjölda fólks á ákveðnu 

svæði. Fjölmiðlar hafa oft verið skilgreindir sem „fjórða valdið‟ auk hinna þriggja arma 

ríkisvaldsins, sem þýðir að þeir hafa mikil áhrif á skoðanir og viðhorf almennings ásamt því að 

móta almenningsálitið. Það er þó ávallt skylda fjölmiðla gagnvart almenningi að vera 

hlutlausir, greina rétt frá, efla lýðræðislega umræðu, koma mismunandi sjónarmiðum á 

framfæri og passa að hagsmunaaðilar og eigendur hafi sem minnst áhrif á fréttaefni 

(Menntamálaráðuneytið, 2005, bls. 9).  
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Fjölmiðlum stendur til boða að nota mismunandi boðleiðir til að dreifa upplýsingum og koma 

þeim á framfæri, til að mynda er það mögulegt með prentmiðlum, ljósvakamiðlum og 

netmiðlum (Menntamálaráðuneytið, 2005, bls. 9). 

Hlutverk fjölmiðla 

Hlutverk fjölmiðla í lýðræðisríki er að leggja áherslu á fjölbreytni og fjölræði. Með öðrum 

orðum þarf að vera til staðar fjölbreytt framboð fjölmiðla, fréttaefni og ólíkar tegundir 

fjölmiðla. Þá þarf einnig að gæta þess að fjölmiðlar séu ekki í eigu fárra aðila. Ef þessum 

áhersluatriðum er fylgt er menningarleg og stjórnmálaleg fjölbreytni tryggð sem stuðlar að því 

að almenningur geti tekið sjálfstæða ákvörðun um þær upplýsingar sem hann fær og verið 

þannig í stakk búinn til þess að taka þátt í lýðfræðilegum ákvörðunum (Menntamálaráðuneytið, 

2005, bls. 11).  

Fjölmiðlar á Íslandi 

Fjölmiðlar og fjölmiðlaveitur sem hafa tilskilin leyfi til að starfa á Íslandi samkvæmt 

skilgreiningu Fjölmiðlalaga nr. 38/2011 eru sem stendur 88 talsins. Óhætt er að segja að úrval 

fjölmiðla sé fjölbreytt hér á landi, allt frá smáum fréttaveitur á borð við bæjarblöð upp í  

þekktari fjölmiðla Íslandi, til að mynda Morgunblaðið og Fréttablaðið (Fjölmiðlanefnd, e.d). 

Fjölmiðlaumhverfið hefur gengið í gegnum miklar breytingar á undanförnum árum og 

áratugum og ekki lítur út fyrir að fyrir að það slái slöku við næstu árin. Efnahagskreppan varð 

til þess að breytingar á rekstarumhverfi fjölmiðla urðu óumflýjanlegar og ýmsum leiðum var 

beitt til þess að halda rekstri, til að mynda voru fjölmiðlar sameinaðir, stofnaðar 

fjölmiðlasamsteypur og boðað til stórtæks niðurskurðar (Fjölmiðlanefnd, e.d.).  

Blaða- og fréttamenn 

Vinnuumhverfi blaða- og fréttamanna breytist með tilkomu nýmiðla og  hlutverk þeirra og 

ábyrgðarsvið hefur verið að færast meira yfir á netmiðla. Þetta hefur leitt til þess að samband 

á milli fréttamanna og almennings tekur einnig á sig breytingar. Í stað þess að koma á framfæri 

fréttum sem blaðamönnum þykir skipta máli þurfa þeir að leggja aukna áherslu á hvað þykir 

vera fréttaefni, það er að segja hvað er líklegast til þess að almenningur muni lesa frekar en 

hvað hann þarf að lesa. Þá hefur einnig orðið sú breyting að blaðamenn hafa verið að sækja sér 

fréttaefni af Internetinu, til dæmis af samfélagsmiðlum sem þeir síðan birta á sína netmiðla sem 

hefur leitt til þess að almenningur hefur einnig orðið að fréttamanni (Adornato, 2014). 
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Áhrifavaldar 

Áhrifavaldar eru einstaklingar sem stunda markaðssetningu á Internetinu, nánar tiltekið á 

samfélagsmiðlum. Þessir einstaklingar eru markvisst að deila viðhorfum og skoðunum sínum 

á þessum vettvangi og auglýsa vöru og/eða þjónustu í samstarfi við fyrirtæki, stofnanir eða 

aðra aðila sem eiga í hlut sem greiða fyrir þessar auglýsingar. Með öðrum orðum koma þeir á 

framfæri skilaboðum til fylgjenda í von um að hafa áhrif á neytendahegðun (Diesel, 2018). 

5.3 Almenningur – ytra umhverfi – viðtakendur 

Hugtakið almenningur í samhengi við almannatengsl eru væntanlegir viðskiptavinir, 

væntanlegir birgjar, fagfélög, verkalýðsfélög og samstarfsaðilar. Ef horft er til allra hagaðila 

má einnig nefna stjörnvöld og/eða sveitastjórnir og til að mynda stjórnmálamenn en færst hefur 

í auknum mæli að stjórnmálamenn og stjórnmálaflokkar noti Internetið, og þá sérstaklega 

samfélagsmiðla til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri (Morgunblaðið, 2017).  
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6. AÐFERÐAFRÆÐI 

Í þessari rannsókn var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð. Gætt var að því að beita einungis 

viðurkenndum aðferðum innan aðferðafræðarinnar er lúta að rannsóknaraðferðinni sem notuð 

er í þessari rannsókn, það er að segja eigindleg rannsóknaraðferð. Þá var einnig stuðst við 

almenna upplýsinga- og gagnaöflun er viðkemur viðfangsefni rannsóknarinnar sem og 

viðtalsgögn. 

Rannsakandi skráði heimildir samkvæmt APA staðlinum og studdist við gæðahandbók 

Háskólans á Bifröst hvað varðar uppsetningu og vinnslu rannsóknarinnar. 

6.1 Upplýsinga- og gagnaöflun 

Almenn heimildavinna og upplýsingaöflun fyrir rannsóknina hófst í desember árið 2017 og var 

gegnumgangandi fram að þeim tíma sem að rannsóknarvinnunni lauk eða nánar tiltekið í apríl 

árið 2018. Heimildaleitin fór að mestu fram á akademískum leitarsíðum á Internetinu þar sem 

einungis var leitast eftir fræðilegum heimildum fyrir rannsóknina. Þá var einnig stuðst við 

íslensku leitarvélina leitir.is. Þau gögn sem notast var við í rannsókninni voru bækur sem 

viðkomu viðfangsefninu, bæði innlendar og erlendar, skýrslur, greinar og annað efni sem 

rannsakanda fannst vera mikilvægt fyrir rannsóknina. Að lokum ber að nefna viðtalsgögn sem 

rannsakandi aflaði sér. 

Í byrjun rannsóknarinnar afmarkaði rannsakandi rannsóknarefnið á þá vegu að einungis var 

lögð áhersla á efni tengt almannatengslum og Internetinu. Síðar í rannsókninni var þó ljóst að 

bæta þurfti við fleiri lykilhugtökum og atriðum til þess að gera viðfangsefninu sem um ræðir 

góð skil.  

6.2 Rannsóknaraðferðin  

Notast var við eigindlega rannsókn (e. qualitative research method) en þessi tiltekna 

rannsóknaraðferð varð fyrir valinu vegna þess að markmið hennar henni er að viðmælendur 

miðli reynslu sinni og veiti betri skilning á viðfangsefninu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 

24). Einstaklingsviðtölin voru hálfstöðluð (e. semi-structured interview) sem felur í sér að 

viðtalsáætlunin samanstóð af sjö hálfopnum spurningum sem gerðu viðmælendum kleift að 

tala frjálslega um viðfangsefnið og koma á framfæri því sem þeir töldu eiga við.  
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Þá hafði rannsakandinn einnig svigrúm til þess að bæta við spurningum ef hann taldi þörf á 

slíku (Wisker, 2001, bls. 169).  

6.3 Úrtak 

Í þessari rannsókn var notast við úrtak sem nefnist markmiðsúrtak (e. purposive sampling) en 

þá eru viðmælendur valdir út frá þeim forsendum að þeir hafa þekkingu á viðfangsefninu og 

þykja henta markmiðum rannsóknarinnar (Kumar, 2005, bls. 179).  

Áður en gagnaöflunin hófst formlega tók rannsakandi þá ákvörðun að taka viðtöl við einungis 

sex aðila sem allir störfuðu á sviði almannatengsla og höfðu sértæka og góða almenna reynslu 

á þeim vettvangi. Þýðið í þessari rannsókn voru einstaklingar, konur og karlar á öllum aldri 

sem báru starfstitilinn almannatenglar, samskiptastjórar eða upplýsingafulltrúar í fyrirtækjum, 

félagasamtökum eða öðrum stofnunum á Íslandi. Rannsakandi leitaðist eftir því að fá 

viðmælendur sem komu frá ólíkum atvinnugreinum og voru með mismunandi reynslu af 

viðfangsefninu. Þá var þess einnig gætt að tryggja jafnt kynjahlutfall í úrtakshópnum. 

Rannsakandi gerði viðmælandalista með nöfnum 15 einstaklinga sem komu líklegast til greina 

sem viðmælendur í rannsókninni. Því næst fengu þeir sex einstaklingar sem þóttu 

ákjósanlegastir viðmælendabréf (sjá viðauka) í tölvupósti þann 24. janúar 2018 þar sem óskað 

var eftir þátttöku þeirra í rannsókninni. Allir einstaklingar fengu tölvupóst beint á þeirra eigið 

netfang og þannig var ekki farið í gegnum þriðja aðila. Þrír aðilar samþykktu þátttöku strax, en 

þrír svöruðu neitandi. Rannsakandi sendi þá á næstu þrjá aðila sem voru á viðmælandalistanum 

og tveir þeirra samþykktu þátttöku. Tíundi aðilinn á listanum fékk þá þátttökubréf sem hann 

samþykkti og þar með var úrtakið ráðið. 

Viðmælendur í þessari rannsókn voru eftirfarandi í stafrófsröð: 

- Andri Ólafsson, samskiptastjóri hjá Vátryggingafélag Íslands 

- Björgvin Guðmundsson, almannatengill hjá KOM 

- Edda Hermannsdóttir, samskiptastjóri hjá Íslandsbanka 

- Jóhannes Þór Skúlason, almannatengill hjá Orðspor 

- Lára Björg Björnsdóttir, upplýsingafulltrúi ríkisstjórnarinnar 

- Ylfa Árnadóttir, almannatengill hjá Góð samskipti 
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6.4 Framkvæmd  

Viðtölin sex áttu sér stað á tímabilinu febrúar – mars árið 2018, nánar tiltekið frá 20. febrúar 

til 14. mars. Þau voru framkvæmd með þeim hætti að rannsakandi fór og mælti sér mót við 

viðmælendur á starfsstöðum þeirra og/eða á ótilgreindum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. 

Stysta viðtalið var samtals 10 mínútur og 46 sekúndur en lengsta viðtalið var 40 mínútur og 23 

sekúndur. 

Rannsakandi hóf viðtalið ávallt á því að útskýra fyrir viðmælanda um hvað rannsóknin fjallaði 

um og hvert markmið hennar væri, eða í raun endurtaka innihald viðmælandabréfs sem 

rannsakandi hafði þegar sent viðmælendum í tölvupósti þann 24. janúar 2018 þegar óskað var 

eftir þátttöku í rannsókninni. Þetta var gert vegna þess að upp komu óviðráðanlegar ástæður 

sem og mikil verkefnastaða viðmælanda sem gerði það að verkum að langur tími leið frá því 

að viðmælandi samþykkti þátttöku þar til rannsakandi og viðmælandi mæltu sér mót og 

framkvæmdu viðtalið. 

Að því loknu var viðmælanda kynnt leyfisbréf (sjá viðauka) til undirskriftar sem heimilaði 

rannsakanda að nota upplýsingar sem kæmu fram í viðtalinu og vitna í þær við úrvinnslu 

rannsóknar sinnar með þeirra leyfi. Því næst kveikti rannsakandi á upptökutæki og hóf 

viðtalsrammann, viðtölin voru því hljóðrituð á stafrænu upptökutæki og síðar meir umbreytt í 

texta. 

6.5 Greining og úrvinnsla gagna  

Viðtölunum var sem fyrr segir umbreytt í texta en einungis eftir að rannsakandi hafði lokið við 

framkvæmd á öllum sex viðtölunum. Rannsakandi gætti þess að skrifa viðtölin orðrétt niður 

og eyða öllum auðkennum viðmælanda og umorða setningar svo ekki væri hægt að rekja 

upplýsingar og svör til þeirra. Hver viðmælandi fékk dulnefni sem notast var við, við vinnslu 

niðurstaðna. 

Því næst grandskoðaði rannsakandi vel og vandlega viðtalsgögnin, hverja málsgrein fyrir sig 

og merkti við þau atriði sem þóttu áhugaverðust. Slík gagnagreining nefnist opin kóðun, en það 

felur í sér að rannsakandi sé opinn fyrir því sem hægt er að finna í gögnum og þar sem 

rannsakandi hefur ekki fyrirfram myndað sér hugmyndir um hvað sé þar að finna (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 364 - 365).  
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Þemagreining gaf góða mynd af því hver helstu efnistök væru í viðtölunum og veittu 

rannsakanda góða yfirsýn á þau atriði sem voru endurtekin aftur og aftur. Þessi greiningartól 

nýttust vel við vinnslu niðurstaðna og styrktu auk þess gæði rannsóknarinnar þar sem ný hugtök 

og kenningar komu fram á sjónarsvið. 

6.6 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Ógnirnar við réttmæti rannsóknarinnar fólust að mestu leiti í því að einungis var rætt við sex 

aðila og því ekki hægt að alhæfa niðurstöðurnar yfir á stærri hóp. Niðurstöðurnar gefa þó 

ákveðna hugmynd um hvort að almannatengsl á Internetinu séu mikilvæg. Til að auka ytra 

réttmætið hefði vissulega verið hægt að sannreyna rannsóknina með margprófun en vegna 

tímatakmarkanna gafst ekki færi til þess. 

Allir viðmælendur höfðu reynslu í almannatengslum sem eykur áreiðanleika rannsóknar og 

gefur henni aukið vægi. Sá viðmælandi sem hafði starfað styst við starfsgreinina var búinn að 

vera í starfi í um það bil ár, en er með góðan bakgrunn á sviði samskipta og því sakaði 

starfsaldurinn ekki. 

6.7 Veikleikar 

Úrtaksaðferðin sem var beitt í þessari rannsókn hefur ákveðna vankanta. Þegar notast er við 

markvisst úrtak er hætta á kerfisbundinni úrtaksskekkju (e. elite bias), en það er þegar skortur 

verður á nægilegri breidd í úrtaki sem veldur því að heildarmynd viðfangsefnisins skekkist 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 132). Þó ber að nefna að þar sem tilgangur þessarar 

rannsóknar gengur ekki út á að alhæfa meðaltal eða hlutfall þýðis, má áætla að ekki hafi komið 

að sök að beita þessari úrtaksaðferð. Rannsakandi reyndi einnig eftir bestu getu að koma í veg 

fyrir úrtaksskekkju með því að fá viðmælendur frá ólíkum starfsstéttum atvinnulífsins sem 

starfa þó við almannatengsl á einn eða annan hátt, það er að segja að taka ekki einungis viðtöl 

við almannatengla, eða samskiptastjóra og/eða upplýsingafulltrúa heldur velja úrtak frá öllum 

þessum tilgreindu starfstitlum. 
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6.8 Siðferðileg álitaefni 

Rannsakandi gætti þess að vera faglegur í vinnubrögðum og fara eftir settum reglum og kröfum 

sem Háskólinn á Bifröst gerir við vinnslu fræðilegra rannsókna.  

Þess ber að nefna að rannsakandi hefur enga beinna hagsmuna að gæta í þessari rannsókn og 

er því hæfur til þess að sýna hlutleysi á viðfangsefninu og beita gagnrýnni hugsun. 

Viðfangsefnið er valið út frá áhuga rannsakanda á málefninu en þó ber að nefna að rannsakandi 

hefur ekki unnið við almannatengsl eða í verkefnum á því sviði.  

Viðmælendur rannsóknarinnar voru fullvissaðir um að þess yrði gætt að styðjast við dulnefni í 

niðurstöðum og eyða hvers kyns persónuauðkennum svo að ekki yrði hægt að rekja svör til 

þeirra. Með öðrum orðum voru hagsmunir viðmælenda hafðir að leiðarljósi og farið eftir óskum 

þeirra hvað varðar nafnleynd. Einn viðmælandi hafði samband eftir viðtalið og bað um að 

umbreyttur texti viðtalsins myndi ekki fylgja með rannsókninni og varð rannsakandi við þeirra 

beiðni. Rannsakandi tók þá ákvörðun að umbreyttur texti allra viðtalanna yrði ekki birt í 

rannsókninni til þess að gæta hlutdregni. 

Rannsakanda var mikið í mun að vinna rannsóknina af heilindum og studdist við 

sjálfræðisregluna (e. the principle of respect for autonomy) sem gengur meðal annars út á það 

að virða viðmælendur rannsóknarinnar, virða mörk þeirra, fá upplýst samþykki og koma ekki 

fram undir fölskum forsendum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 73). Viðmælendur tóku þátt 

í rannsókninni af fúsum og frjálsum vilja og máttu hætta við þátttöku á hvaða tímapunkti sem 

var meðan á rannsóknarvinnunni stóð. Þeim var einnig boðið að lesa rannsóknina áður en henni 

yrði skilað og koma með athugasemdir ef svo átti við. Þá var þeim einnig gerð grein fyrir því 

að öllum gögnum, bæði hljóðrituninni og uppskrifuðum viðtölum yrði eytt eftir staðfesta 

einkunn frá Háskólanum á Bifröst. Einungis rannsakandi hafði aðgang að þessum gögnum 

meðan á rannsóknarvinnu stóð.  

Rannsakandi hafði hvorki persónuleg né fagmannleg tengsl við viðmælendur fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar. 
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7. SAMANTEKT OG NIÐURSTÖÐUR 

Í viðtölunum greindi rannsakandi þema og studdist við þá greiningu til þess að leggja mat á 

áherslupunkta og einnig til að geta svarað rannsóknarspurningunni.  

Viðmælendur óskuðu eftir því að ekki yrði hægt að rekja svör til þeirra í niðurstöðum í 

rannsókninni eins og hefur komið fram og fá því dulnefnin; Anna, Lóa, Fanney, Jón, Eiríkur 

og Sveinn. 

7.1 Mikilvægi almannatengsla á Internetinu 

Viðmælendur voru beðnir að velta fyrir sér almannatengslum á Internetinu og hvort þeim þætti 

það vera mikilvægur þáttur á þeim vettvangi. Anna minntist á að almannatengsl á Internetinu 

væru mikilvæg vegna þess að almenningur nú til dags eyddi töluvert miklum tíma á þeim 

vettvangi, bæði á samfélagsmiðlum og á vefsíðum almennt. Fanney kom með aðra nálgun en 

henni fannst að almannatengsl á Internetinu vera mikilvæg vegna þess að þessi vettvangur byði 

upp á tækifæri fyrir fyrirtæki til þess að vera persónulegri og mynda náin tengls við hópinn 

sem verið væri að reyna að ná til. Afstaða Sveins var að einhverju leiti sú sama og Fanneyjar 

en hann bætti jafnframt við: 

„Það er mjög mikilvægur eiginleiki fyrir almannatengslavinnu, það er að 

segja fyrir fyrirtæki sem vilja koma upplýsingum á framfæri um sig til 

neytenda eða viðskiptavina, að geta gert það milliliðalaust. Þannig að það 

þurfi ekki að fara í gegnum fjölmiðil eða þriðja aðila með skilaboðin og 

minnka þannig hættu á að þau skramblist á einhvern hátt‟. (Sveinn) 

Hann nefndi einnig að fyrirtæki, félagasamtök og aðrir aðilar sem væru markvisst að nýta sér 

auglýsingamarkaðinn á samfélagsmiðlum þyrftu að einblína á almannatengslahlutann og að 

þörfin væri orðin þannig að sú vinna þyrfti að vera hluti af daglegri verkefnavinnu. Enn fremur 

nefndi Sveinn að þróunin væri að færast yfir í þá átt að mikilvægi prentmiðlar væri að lúta fyrir 

netmiðlum og að aukin samkeppni myndi að valda því að lestur prentmiðla minnkaði og útgáfa 

dragast saman sem myndi síðan valda því að almenningur leitaði frekar til netmiðla. 
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Jón var á þeirri skoðun að almannatengsl á Internetinu væru mikilvæg vegna þess að mikið af 

umræðu líðandi stunda í þjóðfélaginu færi fram á þessum vettvangi og að því skipti máli að 

miðla almennum upplýsingum þar. Hann sagði jafnframt: 

„Það má ekki ofmeta hversu mikil áhrif er hægt að hafa á umræðu á netinu 

vegna þess að hún er stundum ómarkviss og yfirborðskennd og svolítið út um 

allt‟. (Jón) 

Með þessu var Jón að segja að ekki væri hægt að eltast við hver einustu ummæli og reyna að 

laga rangfærslur, þrátt fyrir að vita betur. Það færi bara einfaldlega allt of mikill tími í slíka 

vinnu og ekki væri hægt að segja með vissu að hún myndi skila miklum árangri þegar litið væri 

á heildarmyndina. Almannatenglar þurfa þannig frekar að hafa áhrif á umræðuna með því að 

einbeita sér að því að réttum upplýsingum sé miðlað rétt áfram til almennings og gæta þess að 

umræðan sé á faglegum nótum og byggð á réttum forsendum. 

Lóa taldi að almannatengsl sem sneru að ímynd og orðspori fyrirtækisins, væru það 

mikilvægasta varðandi almannatengsl á Internetinu. Hún lagði jafnframt áherslu á að rödd 

þeirra sem væri á þessum vettvangi þyrfti að vera mikilvæg og þá helst hvernig hún væri sett 

fram fyrir hönd þeirra sem verið er að tala fyrir. 

Einn viðmælandanna, Eiríkur, hafði gjörólíka skoðun. Hann leit svo á að það væri enginn 

afgerandi munur á almannatengslum á Internetinu eða á öðru vettvangi og að fyrir þær sakir 

væru almannatengsl á Internetinu ekkert mikilvægari heldur en almannatengsl í hefðbundnum 

prent- og ljósvakamiðlum. Hann sagði enn fremur að um væri að ræða viðbót, það er að segja 

ein boðleið af mörgum til þess að koma upplýsingum á framfæri. Fyrir honum ætti ekki að gera 

neinn greinarmun á hvort einn vettvangur væri mikilvægari heldur en annar þar sem í hans 

huga væri þetta sami hluturinn.  

Fimm af sex viðmælendum voru þó tvímælalaust sammála um að almannatengsl á Internetinu 

væru mjög mikilvæg, en hver og einn var með ólík viðhorf á hvers vegna þau væru á þeirri 

skoðun, þrátt fyrir að undirstöðuatriðin hafi verið þau sömu. Til að mynda nefndu tveir 

persónuleg tengsl almennings við fyrirtæki, aðrir tveir nefndu að almenningur væri meira og 

minna stöðugt á Internetinu og einn nefndi orðspor og ímynd. Einn viðmælandinn taldi að það 

væri engin munur á almannatengslum á Internetinu og á öðrum vettvangi, heldur viðbót við 

það sem væri til staðar.  
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7.2 Breytingar vegna nýrrar samskiptatækni 

Í viðtölunum voru viðmælendur spurðir hvort þeim fyndist ný samskiptatækni vera að breyta 

verkefnum og vinnuumhverfi almannatengla. Í ljós kom að vinnuumhverfið á Internetinu væri 

töluvert hraðara en gengur og gerist í hefbundnum fjölmiðlum. Lóa nefndi að í hefðbundnum 

prentmiðlum væri almennt meiri umhugsunartími til að ákveða næstu skref þar sem 

umfjöllunin birtist að öllu jafnaði ekki fyrr en í blöðum daginn eftir. Í netmiðlum væri 

viðbragðstíminn ekki jafn langur og um leið gerð meiri krafa um að bregðast hraðar við 

umræðum á Internetinu. Jón nefndi þetta einnig, það er að segja að tímaramminn væri að 

styttast og Fanney var sama sinnis:  

„Já. Það er bara þannig að fyrirtæki þurfa að hafa einhvern sem að vaktar samfélagsmiðla 

allan sólarhringinn, allar helgar, alltaf.‟  Þar með vísaði Fanney til þess að frétt þyrfti ekki að 

lifa lengi á Internetinu til þess að valda skaða, fjölmiðlamenn væru fljótir að taka upp slíkar 

fréttir af samfélagsmiðlum og birta þær á sínum fjölmiðli. Þegar slíkt hefur átt sér stað er 

erfiðara er að leysa úr krísu þar sem vandinn er orðinn of stór og stundum óviðráðanlegur.  

Anna nefndi einnig að fyrirtæki þyrftu einhvern til að vakta umræðu á Internetinu og þá einnig 

að fyrirtæki væru í auknum mæli byrjuð að fá fagaðila til þess að sjá um samfélagsmiðla. Sá 

aðili sæi um að ákveða hvaða efni væri birt og hvernig rödd fyrirtækisins væri háttað á 

Internetinu. Þá nefndi hún einnig að þessir fagaðilar þyrftu líka að vera tækifærissinnar og 

reyna að nýta ákveðnar umræður til að tengja við fyrirtækið og þannig vekja athygli á þeim. 

Líkt og aðrir viðmælendur hafa nefnt fannst henni einnig að það þyrfti að vakta umræðuna á 

netmiðlum og bregðast við ef talin væri þörf á því. 

Jón var á þeirri skoðun að vinnuumhverfið hefði breyst með þeim hætti að hann þyrfti að 

fylgjast með hvort að umræða sem myndaðist á Internetinu væri byggð á fölskum forsendum 

og þá líka hvernig umfjöllunin væri að þróast, þar sem að í sumum tilvikum gæti á einhverjum 

tímapunkti þurft að grípa inn í og reyna að ná tökum á ástandinu áður en það færi út um þúfur. 

Hann nefndi þá sérstaklega umræður sem væru líklegar til þess að enda í hefbundnum 

fjölmiðlum en að stundum væri það þannig að þó svo að umræður væru leiðréttar væri ekki 

víst að leiðréttingin gerði gagn þar sem hún væri ekki jafn áhugaverð og upprunalega fréttin.  
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Eins og Jón taldi Lóa að það þyrfti að fylgjast með umræðunni en hún var á þeirri skoðun, ólíkt 

Jóni, að það þyrfti að svara gangnrýni strax áður hún stigmagnaðist. Hún sagði jafnframt að ný 

samskiptatækni gerði sér kleift að skipuleggja betur verkefnastöðuna sína og að hún legði orðið 

meiri áherslu á að setja efni á Internetið í stað þess að halda tímafreka fundi.  

Eiríkur sagði að ný samskiptatækni gæfi almannatengslum, upplýsingafulltrúum og 

samskiptastjórum fleiri tækifæri til þess að koma skilaboðum sínum á framfæri. 

Sveinn var ekki sammála því að vinnuumhverfi almannatengla hefði breyst með nýrri 

samskiptatækni og sagði: 

„Almannatengsl ganga út á það að koma einhverjum boðskiptum í gang, 

koma einhverjum skilaboðum til fólks, fjölmiðla og annarra. 

Samskiptatæknin breytir í rauninni ekki þeim grunnatriðum.‟ (Sveinn) 

Hann taldi þó að verkefnin hefðu tekið á sig breytta mynd, það er að segja til viðbótar við það 

sem fælist í hefbundnum verkefnum almannatengla, Til að mynda þyrfti nú að sérsniða 

verkefni sem henti þeim miðlum sem á að nota á Internetinu. Öll vinna væri töluvert sett í stein 

og það færi mikill tími í að fullkomna textavinnu, það er að segja stytta texta þannig að 

skilaboðin væru samt skilvirk og áhrifarík. Hann taldi að almannatenglar þyrftu að tileinka sér 

nýjar aðferðir og um leið nýjar hugmyndir. Þá fannst honum að almnannatenglar þyrftu að vera 

vakandi fyrir þróun netmiðla og aðlaga vinnuaðferðir sínar að þeim þar sem samskiptatæknin 

væri í sífellu að taka örari breytingum. 

Allir nema einn viðmælandi voru á þeirri skoðun að breytingar hefðu átt sér stað í 

vinnuumhverfi almannatengla með tilkomu nýrrar samskiptatækni. Flestir nefndu í því 

samhengi að viðbragðstíminn á Internetinu væri styttri heldur en í hefðbundnum prent- og 

ljósvakamiðlum og að því þurfi almannatenglar að vinna hraðar á þeim vettvangi, það er að 

segja að vera fljótari að svara gagnrýni eða athugasemdum. Þá var það einnig nefnt að það 

þyrfti að vakta netmiðla og að nauðsynlegt væri að aðlaga verkefni að nýrri samskiptatækni. 

7.3 Tækifæri og ógnanir í nýrri samskiptatækni 

Í viðtölunum kom fram að viðmælendur sæju bæði ógnanir og tækifæri í nýrri samskiptatækni 

en í sumum tilvikum væri hægt að breyta ógnunum í tækifæri og öfugt.  
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Til að mynda var Jón á þeirri skoðun að ný tækni fæli alltaf í sér tækifæri svo lengi sem hún 

væri notuð á réttan hátt. Hann nefndi einnig að það væri mikill kostur að hægt væri að koma 

upplýsingum fljótt á framfæri við marga á sama tíma en að sama skapi gæti það líka falið í sér 

ógn. Hann sagði jafnframt: 

„Þannig að það er hægt að rugla umræðuna og villa fyrir fólki, blekkja. Þetta 

er eins og með öll tækniframfæri, ákveðið ferli sem við göngum í gegnum 

áður en eitthvað jafnvægi næst.‟ (Jón) 

Hann taldi engu að síður að til lengri tíma litið væru tækifærin fleiri heldur en ógnirnar.  

Sveinn nefndi að það lægju tækifæri og ógnanir í öllu. Eins og Jón nefndi taldi Sveinn að 

ógnanirnar væru einna helst þær að hægt væri að nota netmiðla til að hafa áhrif á almenning í 

óæskilegum tilgangi, til að mynda væru fyrirtæki sem söfnuðu miklu magni af upplýsingum 

almennings og notuðu þær síðan til þess að hafa áhrif á skoðanir einstaklinga. Upplýsingagjöf 

gæti þó líka falið í sér tækifæri fyrir almannatengla því það væri hægt að nýta upplýsingar án 

þess að fara yfir velsæmismörk. 

Lóa taldi helstu ógnina vera þá að það þyrfti að vanda vel til verka varðandi talsmáta á 

netmiðlum. Persónuleg samskipti þar sem einstaklingar hittast augliti til auglitis eru töluvert 

ólík því þegar einstaklingar eiga í samskiptum á Internetinu. Þá nefndi hún að kaldhæðni og 

skopskyn sérstaklega væru ekki alltaf auðskiljanleg í skrifuðu máli og að því bæri að vara sig 

á hvernig röddin væri túlkuð á þessum vettvangi og hvaða merking fælist í henni. Henni fannst 

einnig tækifærin liggja í því að hægt væri að ná til stærri hóps á þessum vettvangi og 

þannighægt að miðla meira efni og fylgjast með því hversu margir sæju efnið.  

Eiríkur nefndi það sama og Lóa og sagði að ný samskiptatækni feli í sér tækifæri til þess að ná 

til stærri hóps og sagði jafnframt: 

„Það er að mínu mati á heildina litið jákvætt ef þú ert að vinna vinnuna vel 

og ef þú ert með góðan boðskap og vel meitluð skilaboð þá kvartar þú ekki 

undan því að þú hafir fleiri leiðir til þess að ræða við fólk, þú hlýtur að fagna 

því.‟ (Eiríkur) 

Þá sagði hann einnig að það þyrfti að átta sig á eðli samfélagsmiðla og hafa í huga að þeir væru 

ólíkir og hefðu ólík markmið.  
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Ógnirnar voru samkvæmt Eiríki þær að vettvangurinn væri mjög stór sem leiddi til þess að það 

þyrfti að vakta hann vel, það er að segja fylgjast með umræðum á öllum vígstöðum sem gæti 

verið mjög erfitt. Aukin tækifæri gætu orðið til þess að það yrðu meiri líkur á mistökum. 

Anna leit svo á að hraði í samskiptatæki væri bæði tækifæri og ógn, það er að segja að ef 

umræða færi af stað og tæki á sig neikvæða mynd gæti almenningur deilt þessari umræðu á 

mjög skömmum tíma og náð þar með mikilli athygli. En að sama skapi, ef umræðan er jákvæð 

og skemmtileg þá er henni líka deilt manna á milli hratt og þannig gæti fyrirtækið fengið fría 

auglýsingu og gott orðspor fyrir vöru sína eða þjónustu. 

Fanney kom með aðra nálgun en hún áleit að þegar fyrirtæki brygðist illa við umræðu eða 

ákvæði að bregðast ekki við yfir höfuð, gæti það haft skaðleg áhrif fyrir fyrirtækið sem og aðra 

aðila sem ættu í hlut.  

Tækifærin væru þó þau að ef að fyrirtæki brygðist vel við væru líkur á því að fyrirtækið kæmi 

vel út úr krísu, fengi þá jafnvel samfélagslega viðurkenningu fyrir að hafa komið fljótt með 

afsökunarbeiðni eða fyrir að hafa sýnt mannleg viðbrögð. 

Flestir viðmælendur sáu bæði ógnanir og tækifæri í nýrri samskiptækni en það var engin ein 

skýr niðurstaða um hvað væru augljósar ógnir eða skýr tækifæri þar sem þeir voru ósammála 

um áhersluatriðin á viðfangsefnunum.  

7.4 Almannatengsl á netmiðlum og prent- og ljósvakamiðlum 

Meirihluti viðmælendur nefndi að stærsti munurinn á almannatenglum á Internetinu og í 

þessum hefbundnu prent- og ljósvakamiðlum væri hraðinn á netmiðlum. Minni tímarammi ylli 

því að það þyrfti að bregðast á meiri hraða við umfjöllun sem birtist á netmiðlum heldur en í 

hefðbundnum miðlum. Sveinn nefndi þó að grunnvinnan væri ávallt sú sama burtséð frá því á 

hvaða miðli væri unnið með. 

„Það þarf alltaf að fara í gegnum allar spurningarnar, við hverja viltu tala? 

Hvað ætlar þú að segja? Hvaða áhrifum viltu ná? Ertu að vonast eftir 

endurgjöf? Ertu að reyna að komast út úr krísu? Er markmiðið að fá 

einstaklinga til að deila og dreifa skilaboðunum?‟ (Sveinn) 
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Undirbúningsvinnan er þannig ávallt sú sama en nálgun verkefnis fer eftir því hvaða miðil verið 

er að nota hverju sinni. Efni sem er sett á Internetið þarf að vera þess eðlis að það grípi athygli 

einstaklinga strax. Skilaboðin þurfa að vera einföld, niðurnjörfuð og grípa athygli frá fyrstu 

stundu. Þetta getur verið afar hamlandi fyrir þá sem þurfa að koma á framfæri umfangsmiklum 

skilaboðum.  

Lóa og Fanney voru sammála Sveini varðandi það að efni þyrfti að vera grípandi frá fyrstu 

stundu þar sem mikil samkeppni ríkti á Internetinu. Lóa nefndi enn fremur að almannatenglar 

gætu leyft sér að vera öðruvísi á Internetinu, vera persónulegri á þessum vettvangi og 

opinskárri. 

Jón taldi að munurinn lægi í því að hefðbundnir miðlar væru ritstýrðir, ólíkt netmiðlum á borð 

við samfélagsmiðla. Það er engin sem hefur yfirumsjón með umræðum á Internetinu að 

undanskildum veffréttamiðlum fjölmiðla. Fréttir í hefðbundnum miðlum eru alltaf vel 

ígrundaðar og þar er reynt eftir bestu getu að varpa fram ljósi á allar hliðar málsins. 

„Ritstýrðir miðlar eru ennþá mikilvægasti vettvangurinn sem við vinnum 

með því það eru faglegustu vinnubrögðin og hefur svona ákveðin 

trúverðugleika hvað varðar fjölmiðla. Fjölmiðlar sannreyna upplýsingar 

sem þau fá í hendur og vilja að það sé rétt það sem þeir birta, þar af leiðandi 

hefur fólk tilhneigingu til þess að trúa þessum hefbundnu fjölmiðlum betur 

heldur en það sem þeir lesa á netinu‟ (Jón) 

Eiríkur sagði að grundvallarmunurinn lægi í því að á netmiðlum væri hægt að vera í beinum 

samskiptum við almenning en á hefðbundnum prent- og ljósvakamiðlum þyrfti að fara í 

gegnum hliðarverði fjölmiðla til þess að koma efni sínu á framfæri. Hann nefndi jafnframt að 

rödd hlutaðeigandi væri mismunandi á þessum vígstöðum og að það þyrfti að vanda vel hvernig 

raddirnar skiluðu sér út til almennings. 

Aftur lögðu viðmælendur áherslu á hversu mikil áhrif tíminn hefði, í þessu tilviki þegar þau 

voru beðin um að leggja mat á aðalmuninum á almannatengslum á Internetinu og í 

hefðbundnum prent- og ljósvakamiðlum. Þá nefndu einnig nokkrir viðmælendur að munurinn 

fælist í boðleiðum almennings að fréttaefni, það er að segja að á netmiðlum þyrfti ekki að leita 

til fjölmiðla til þess að birta fréttir heldur væri um bein samskipti að ræða og því væru 

almannatengsl á Internetinu óritstýrð samskipti. 



	

	 32	

7.5 Áhersluatriði í almannatengslum á Internetinu 

Viðmælendur voru að lokum beðnir að koma með sitt sjónarhorn á hvað þyrfti að hafa í huga 

þegar kæmi að almannatengslum á Internetinu. Sveinn nefndi að það þyrfti að gæta að 

grundvallaratriðum almannatengsla sem væru einnig á öðrum vettvangi, það er að segja að 

huga vel að undirbúningsvinnu og átta sig á eðli verkefnisins. Hann lagði áherslu á 

siðferðismörk og að setja fram upplýsingar sem eru réttar. Þá sagði hann enn fremur: 

„Síðan bætist við hvernig get ég notað þennan miðil öðruvísi heldur en hina? 

Hvaða lögmál gilda á samfélagsmiðlum og í netheiminum sem að gilda ekki 

á öðrum miðlum?‟ (Sveinn) 

Jón var sammála Sveini og nefndi líka að það þyrfti að koma hreint fram og vera ekki 

að villa um fyrir almenningi, það er að segja að blekkja einstaklinga með því að reyna 

að hafa áhrif á umræðuna með rangfærslum. Hann var með þessu að leggja áherslu á 

að hver sem væri hefði þann möguleika á því að sannreyna þær upplýsingar sem settar 

væru fram og að slíkt gæti komið í bakið á hagaðilum sem væru að reyna að skapa sér 

gott orðspor og ímynd út á við.  

Anna nefndi að það væri mikilvægt að kunna að tala við almenning á Internetinu og 

ekki einblína á sjálfan sig eða hagaðila. Hún vildi meina að almenningur hefði ekki 

áhuga á að lesa einungis eigingjörn skilaboð heldur erindi sem ættu við alla. Hún lagði 

líka áherslu á að vera búin að ákveða hvernig rödd hagaðila ætti að vera á Internetinu 

og mikilvægi þess að tileinka sér þau grundvallaratriði í öllum skilaboðum sem birtust 

á Internetinu. Að lokum nefndi hún að það væri mikilvægt að muna að húmor og kímni 

næðu ekki alltaf í gegn á Internetinu og því bæri að gæta sín á slíkum skilaboðum því 

þau gætu gengið of langt án þess að aðilar áttuðu sig á því, það er að segja að 

skilaboðin gætu snúist í andhverfu sína.  

Fanney og Eiríkur tóku í sama streng og Anna, það er að segja að gæta þess hvað væri 

skrifað á Internetinu og þá sérstaklega hvernig röddinni væri háttað. Fanney bætti við 

að vanda vel málfar og alls ekki vera með innsláttarvillur. Henni fannst líka mikilvægt 

að efni sem færi á Internetnið væri sett fram á skemmtilegan hátt og að ekki væri verra 

ef efnið væri öðruvísi. Þannig næðu almannatenglar að fanga athygli þar sem 

almenningur hefði enga þolinmæði fyrir leiðinleg skilaboð.  
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Eiríkur nefndi að það vildi enginn lesa einræður og að það þyrfti sérstaklega að vanda 

efnið sem færi á Internetið og sömuleiðis átta sig á afleiðingunum sem það gæti haft. 

Hann bætti við: 

„Tóneyrað skiptir gríðarlega miklu máli í almannatengslum á netinu. Að 

skilja samhengið sem þú ert að vinna í, það er að segja á hvaða 

samfélagsmiðli ertu, hvað er búið að tala um áður eða eftir, um hvað snýst 

umræðan‟. (Eiríkur) 

Hann vildi einnig bæta við að röddin skipti máli í þessum samhengi og eins að átta sig 

á hvaða rödd þyrfti að nota við tilteknar aðstæður. Hann nefndi einnig að þeir aðilar 

sem væru að setja inn efni þyrftu að átta sig á eðli sambands á milli fyrirtækja og 

einstaklinga, það er að segja að þegar fyrirtæki væru að tala við almenning væri það 

ekki eins og þegar einstaklingur væri að tala við almenning. Einstaklingur sem setur 

inn efni fyrir hagaðila þyrfti þannig að gera sér grein fyrir því að hans eða hennar 

persónulegu skoðanir kæmu ekki fram og þá sérstaklega að lenda ekki í vandræðum 

vegna þeirra skoðanna. Hann vildi einnig leggja áherslu á auðmýkt, en það gerði Lóa 

líka. Um leið taldi Lóa mikilvægt að átta sig á því hvaðan gagnrýni kæmi og taka 

afstöðu til þess hvort hún ætti rétt á sér og ef svoværi þyrfti að ákveða hvernig væri 

best að bregðast við.  

Viðmælendur voru því sammála um að auðmýkt og forsendur fréttaefnis væri það 

mikilvægasta í almannatengslum á Internetinu. Þá var rödd hagaðila á Internetinu 

einnig nefnd sem áhersluatriði sem og að gæta þess að vera með vel framsett efni sem 

höfðaði til almennings. 
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8. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR 

8.1 Mikilvægi almannatengsla á Internetinu 

Viðmælendur voru almennt sammála um mikilvægi almannatengsla en þeir höfðu óneitanlega 

ekki sömu skoðun þegar kom að því að útskýra hvers vegna þau væru mikilvæg. Þeir 

viðmælenda sem nefndu að almenningur og umræður væru í meira mæli að færast yfir á 

Internetið höfðu rétt fyrir sér í þeim efnum þar sem rannsóknir sýna að meirihluti almennings 

eyðir töluverðum tíma á Internetinu. Í því samhengi má velta því fyrir sér hvað þetta þýðir fyrir 

almannatengsl og hver áhrifin eru á þeim vettvangi. Einn viðmælandi nefndi að hagaðilar 

þyrftu nú til dags að einblína á almannatengslaþáttinn í vinnu sinni og átta sig á þörfinni. Annar 

viðmælandi benti á að þetta væri leið fyrir fyrirtæki til þess að verða persónulegra og mynda 

náin tengsl við viðskiptavini. Áætla má að bæði þessi ummæli séu réttmæt, sér í lagi vegna 

þess að öll almannatengslavinna færist í rauninni bara frá einum vettvangi til annars. Þeir sem 

telja að almannatengsl séu mikilvæg í prent- og ljósvakamiðlum hljóta að gera sér grein fyrir 

mikilvægi almannatengsla á Internetinu og hagaðilar sem gæta að ímynd og orðspor fyrirtækja 

í hefðbundnum miðlum ættu að sjá hag sinn í að huga einnig að netmiðlum.  

Ljóst er að mikilvægi almannatengsla á Internetinu er margþætt og hefur marga snertifleti. 

Réttast væri að taka viðfangsefnið og greina það niður, finna mögulegar lausnir og leggja fram 

rétt eins og önnur verkefni sem almannatenglar takast á við á öðrum vettvangi.  

Þetta á einnig við um fyrirtæki en nýjustu tölur rannsókna Hagstofu Íslands sýndu að 98% 

fyrirtækja á Íslandi væru með Internettengingu (Hagstofa Íslands, e.d). Enn fremur nefndi einn 

viðmælenda að mikilvægi prent- og ljósvakamiðla væri að lúta fyrir netmiðlum sem yrði til 

þess að almenningur leitaði frekar til netmiðla.  

8.2 Breytingar vegna nýrrar samskiptatækni 

Með tilkomu nýrrar samskiptatækni er vinnuumhverfi og verkefni almannatengla að breytast. 

Það sem vakti mesta athygli höfundar í niðurstöðunum var hvað tíminn var mikilvægur þáttur 

í þeim breytingum sem hafa orðið og í raun útgangspunktur flestra viðmælenda. Hraðinn á 

Internetinu er töluvert meiri heldur en í hefðbundnum prent- og ljósvakamiðlum, og í raun gerð 

meiri krafa um að svara athugasemdum og gagnrýni strax. 
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Eins nefndu fáeinir viðmælendur að fyrirtæki sem og aðrir hagaðilar þyrftu að vera með 

stanslausa vöktun á netmiðlum, það er að segja að fylgjast með almennri umræðu á Internetinu. 

Vissulega eru slík vinnubrögð gerleg en ef meta á viðfangsefnið í stærri samhengi er ekki víst 

að útkoman verði árangursríkari hjá þeim sem ákveða að svara allri umræðu til samanburðar 

við þau fyrirtæki sem kjósa að velja umræðu sem þau síðan svara. Viðmælendur voru ekki 

einróma á þessa gagnrýni. Einn taldi að æskilegt væri að eltast ekki við allar umræður heldur 

gera sér grein fyrir því hvaða umræður væru mikilvægar og geta gert mestan skaða. Annari 

viðmælandi var ósammála þessari skoðun og sagði að það væri mjög mikilvægt að svara allri 

umræðu. Jeff Ansell sagði í bók sinni When the Headline Is You, að það væri mikilvægt að 

fyrirtæki fylgdust með með umræðu á Internetinu og að þau rannsökuðu hvað almenningur 

væri að segja um vöru eða þjónustu hagaðila (Ansell, 2010, bls. 38). Þessi aðferð gerir 

hagaðilum einnig kleift að bæta ímynd sína og er tól til þess að byggja upp traust.  

Það væri ekki vitlaust ef fyrirtæki sem og aðrir hagaðilar myndu búa til viðbragðs- og 

samskiptaáætlun sem tæki tillit til slíkra aðstæðna, til undirbúnings ef umræða eða umfjöllun 

færi í gang á Internetinu. Viðbragðsáætlun er áætlun sem tekur tillit til hugsanlegs viðburðar 

eða aðstæðna sem geta gerst í framtíðinni. Viðbragðsáætlun er öllu jafna gerð af mörgum 

aðilum og/eða stjórnendum innan fyrirtækja til að fá ólík sjónarhorn og mismunandi áherslur 

á því viðfangsefni sem um ræðir. Þetta leiðir til þess að áætlunin er skilvirk og gagnleg ef til 

þess kemur að það þurfi að notast við hana (Harrison, 2000, bls. 96). Í viðbragðsáætlun er gert 

ráð fyrir öllum mögulegum atburðum sem geta átt sér stað og fundin lausn á þeim öllum. Listað 

er upp atriðum um hvað gæti mögulega farið úrskeiðis og í framhaldinu komist að því hvernig 

væri best að ráða við þær aðstæður. Í áætluninni er líka að finna samskiptaáætlun sem felur í 

sér upplistun allra boðleiða upplýsingamiðlunar ef eða þegar viðbragðsáætlunin er virkjuð, það 

er að segja hvern þarf að hafa samband við fyrst, við hvern á að hafa samband ef það næst ekki 

í fyrsta stjórnanda, hver á að svara fjölmiðlum og svo framvegis. Slíkt áætlun gæti vel gagnast 

hagaðilum að því leiti að þá eru til stöðluð svör sem hægt er að nota til að svara gagnrýni og 

það ætti ekki að taka langan tíma að nálgast þessar upplýsingar þar sem hvert svar á að vera til 

fyrir hvaða aðstæður sem er. Þetta leiðir einnig til þess að færri mistök eiga sér stað sem kemur 

þá í veg fyrir orðsporsskaða eða brest á ímynd hagaðila. 

Verkefni almannatengla hafa tekið á sig breytta mynd rétt eins og margir viðmælendanna 

nefndu og þá sérstaklega hvað varðar efni sem birtist á netmiðlum og hvernig það er framsett. 

Allt efni verður að fanga athygli almennings strax, annars fer hann bara fram hjá því.  
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Það fellur því í hlut almannatengla að búa til greinagóð skilaboð sem eru jafn áhrifarík og 

skilaboðin sem birtast í prent- og ljósvakamiðlum. Það má þó gera ráð fyrir því að 

vinnuaðferðir almannatengsla séu og verði ávallt í sjálfu sér eins, sama á hvaða vettvangi þeim 

er beitt. Það þarf alltaf að spyrja sömu spurninganna, hvort sem að umfang verkefnisins snýr 

að netmiðlum eða öðrum hefðbundnum miðlum. Hér er einungis um að ræða viðbót við þær 

boðleiðir sem hafa verið til staðar hingað til, það er að segja aukið framboð leiða til þess að 

koma skilaboðum áfram til almennings.  

8.3 Tækifæri og ógnanir í nýrri samskiptatækni 

Eins og kom fram í niðurstöðum hefur ný samskiptatækni í för með sér bæði tækifæri og 

ógnanir. Það sem vakti einna helst athygli rannsakanda hvað þetta varðar var hvað skoðanir 

viðmælanda voru fjölbreyttar og því erfitt að gera sér grein fyrir einni afgerandi ógn eða skýrum 

tækifærum. Stafrænir miðlar eru tiltölulega nýtt fyrirbæri sem hafa tekið miklum breytingum 

á skömmum tíma. Það getur því talist eðlilegt að enn sem komið er er ekki komin sameiginleg 

reynsla og þá um leið skýrt mynstur skoðana hjá viðmælendum. 

Internetið er stór vettvangur og því auðvelt að ná til fleiri einstaklinga á ódýran hátt. 

Samfélagsmiðlar eru til að mynda góð verkfæri fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem geta ekki 

lagt miklar fjárhæðir í markaðssetningu, eins og nokkrir viðmælenda nefndu. Þó má ekki líta 

fram hjá þeim ógnum sem stafa af þessari samskiptatækni. Til eru dæmi þar sem fyrirtæki 

misnotaði upplýsingar almennings til þess að hafa áhrif á skoðanir þeirra. Í ársbyrjun 2018 

birtist frétt þar sem forstjóri Cambridge Analytica viðurkenndi í falinni myndavél að fyrirtækið 

hefði markvisst misnotað persónuupplýsingar til þess að hafa áhrif á forsetakosningar í 

Bandaríkjunum árið 2016. Í fréttinni sagði meðal annars að fyrirtækið hefði tekið saman öll 

gögn, valið markhópinn og markvisst dreift neikvæðu efni mótframbjóðanda Donalds Trump 

á samfélagsmiðlum og á Internetinu í heild sinni (Vísir, 2018). Það eru í raun ekki til neinar 

forvarnir gegn þess konar ógnum ennþá en vitundarvakning verður vonandi til þess að löggjafar 

geri hvað sem í þeirra valdi stendur til þess að vernda persónuupplýsingar. Hin hliðin á 

peningnum gæti verið sú að hætta alfarið að nota Internetið og samfélagsmiðla en það eru 

óraunhæfar kröfur. 
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8.4 Almannatengsl á netmiðlum og á prent- og ljósvakamiðlum 

Viðmælendur nefndu ítrekað tímann þegar þeir voru beðnir um að velta fyrir sér muninum á 

almannatengslum á netmiðlum og á prent- og ljósvakamiðlum. Ekki verður hjá því litið að 

tíminn skiptir höfuðmáli. Þá nefndu þeir einnig að skilaboðin eða fréttaefnið þyrfti að ná athygli 

frá fyrstu stundu, rétt eins og kom einnig fram í niðurstöðum um tækifæri og ógnir sem stafa 

af nýrri samskiptatækni. Þá kom einnig fram athyglisverður punktur varðandi áreiðanleika 

fréttaefnis á Internetinu og hvaða áhrif óritstýrðir miðlar hefðu á hagaðila. Það verður ekki sagt 

nógu oft að með tilkomu nýrrar samskiptatækni hefur orðið sú breyting á að hver sem er getur 

í rauninni verið sinn eigin fréttamiðill og birt það sem hann vill á Internetinu. Til að mynda 

geta einstaklingar notað samfélagsmiðla til að birta fréttir eða greinar, það er einnig hægt að 

blogga og/eða nota smáappið Snapchat svo fátt eitt sé nefnt. Upplýsingamiðlun er ekki bundin 

fjölmiðlum og boðleiðirnar eru orðnar fleiri til þess að koma fréttaefni á framfæri. Þessir 

óritstýrðu miðlar geta valdið usla með þeim hætti að erfitt getur reynst fyrir hagaðila að 

bregðast við og varast umfjöllun er varðar þá. Þá blasir einnig við ný ógn þar sem fréttamiðlar 

eru í auknum mæli farnir að fylgjast með óritstýrðum miðlum til þess að sækja sér fréttaefni. 

Stundum gefst ekki tími til þess að sannreyna allar upplýsingar sem getur sett alla hagaðila í 

viðkvæma stöðu sem leiðir aftur til þess að annað hvor aðilinn þarf að sjá að sér og biðjast 

afsökunar. Enn fremur ber að hafa í huga að það er erfitt að komast upp með ósannindi þar sem 

fleiri hafa aðgang að upplýsingum og því auðvelt að leiðrétta slíkt. Það er alltaf einhver sem 

hefur tíma til þess að komast að sannleikanum og slíkt getur komið í bak hlutaðeigenda. 

Grunngildi hvers og eins ætti því ætíð að vera að segja alltaf rétt frá. Í þessari umræðu er vert 

að velta þvi fyrir sér að fréttamiðlar eru ekki lengur fyrstir með fréttinar. Yfirgnæfandi líkur 

eru á því einhver einstaklingur sé nú þegar búinn að birta fréttina á samfélagsmiðlum sem eykur 

hættuna á óvönduðum vinnubrögðum ef markmiðið er einungis að koma fréttum á framfæri án 

þess að vera með góðar heimildir fyrir viðfangsefninu.  

8.5 Áhersluatriði í almannatengslum á Internetinu 

Eins og komið hefur fram er ekki talið æskilegt að reyna að villa um fyrir almenningi með 

misvísandi skilaboðum þar sem markmiðið er að blekkja eða hafa áhrif á skoðanir einstaklinga. 

Viðmælendur minntust þess helst þegar kom að því að nefna hvað væri mikilvægast að hafa í 

huga þegar kæmi að almannatengslum á Internetinu.  
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Málum er einfaldlega þannig háttað að flestir heimsbúar hafa aðgang að Interneti og því er gerð 

aukin krafa um að segja rétt frá staðreyndum þar sem hver sem er getur staðreynt allar 

upplýsingar.  

Þá var einnig nefnt að það þyrfti fyrirfram að ákveða rödd hagaðila á Internetinu. Eflaust eru 

fyrirtækin sem hafa brennt sig á því að svara á sínum persónulegu forsendum mörg þar sem 

starfsmaður hefur gleymt að samskipti hans við aðra á netinu fela í sér samskipti fyrirtækisins 

við viðskiptavini en ekki starfsmannsins við viðskiptavini. Allt sem fer á Internetið hefur 

afleiðingar og því þarf að standa vel að verki og gæta þess að persónulegar skoðanir komi ekki 

fram í gagnrýni.  

8.6 Afleiðingar og langtímaáhrif 

Enga vísindalega rannsókn þarf til þess að segja okkur að mikið af fréttaefni er að færast yfir á 

netmiðla. Til að mynda eru stórir fjölmiðlar eins og Fréttablaðið og Morgunblaðið á Facebook 

og Twitter og deila þar inn fréttum sem birtast líka á visir.is og mbl.is. Mikil almenn umræða 

um samfélagsmál fer einnig fram á netmiðlum, þar getur almenningur tjáð sig frjálslega upp 

málefni líðandi stundar. Þetta er framtíðin, það má álykta að stafræn upplýsingamiðlun verði 

alsráðandi í komandi framtíð og því nauðsynlegt að aðlaga sig þessum breytingum, þá 

sérstaklega á sviði almannatengsla. Ef svo ólíklega vill til að prentmiðlar hætta alfarið má gera 

ráð fyrir að upplýsingamiðlun breytist og verði ef til vill einungis bundin netmiðlum. Þar með 

fækkar boðleiðum almannatengla sem þurfa þá annað hvort að koma með nýjar hugmyndir um 

hvernig sé best að koma skilaboðum til almennings eða þá að komin verði ný tækni sem á eftir 

að umbreyta netmiðlum. Erfitt er að spá fyrir um hvernig framtíðin verður á þessu sviði en þar 

sem að fleiri fjölmiðlaveitur eru að færa sig yfir á netmiðla mætti álykta að þörfin á þeim 

vettvangi sé þess eðlis að það sé hagkvæmara og að meirihluti lesenda sé einungis á þeim 

vettvangi. Ef hagaðilar fylgja ekki þessari þróun gæti það reynst þeim erfitt að vera 

samkeppnishæfir í framtíðinni.  

8.7 Þróun og endurskoðun rannsóknarinnar 

Mikilvægt er að líta til baka og meta hvað hefði mátt betur fara. Nokkur atriði hefði mátt 

framkvæma betur með tilliti til þarfa rannsóknarinnar og markmiðum hennar. Til að byrja með 

hefði rannsakandi getað afmarkað rannsóknarspurninguna betur.  
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Hugtakið Internet er frekar vítt og það hefði í sjálfu sér verið nóg að afmarka rannsóknarefnið 

við einungis einn netmiðill, eins og til dæmis taka bara fyrir fjölmiðlaveitur og/eða 

samfélagsmiðla. Flestir viðmælendur gerðu til að mynda ráð fyrir því að viðfangsefni 

rannsóknarinnar snéri að samfélagsmiðlum, en ekki netmiðlum almennt.  

Þá voru einnig nokkrir viðmælenda sem tengdu saman markaðsfræði við almannatengsl þegar 

raunin eru sú að þessi tvö hugtök eru fremur ólík þrátt fyrir að vera notuð saman til þess að 

kynna vöru eða þjónustu og í annars konar markaðstengd verkefni. Markaðsfræði á ekki erindi 

í þessari rannsókn og því reyndi rannsakandi að skilja þessa tvo þætti að. 

Að lokum má nefna spurningalistann fyrir viðmælendur. Nokkrar spurninganna gerðu 

rannsókninni ekki nægileg skil og því hefði mátt sleppa þeim. Þá hefði verið áhugavert að 

kanna hvort að viðmælendur hefðu skoðun á því hvort að fyrirtæki og aðrir hlutaðeigendur ættu 

hag í því að hafa fagaðila til þess að sjá um almannatengsl þeirra á Internetinu. 
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9. LOKAORÐ 

Tæknibyltingin hefur haft mikil áhrif á margar atvinnugreinar og þar eru almannatengsl ekki 

undanskilin. Tíminn mun leiða í ljós hversu mikil áhrifin verða og hvort að net- og 

samfélagsmiðlar muni taka yfirhöndina í báráttunni um upplýsingamiðlun til almennings. 

Áhugavert er að velta fyrir sér hvort að sá möguleiki sé fyrir hendi að þróunin gangi til baka í 

sitt gamla horf og að þessir hefðbundnu prent- og ljósvakamiðlar verði áfram eða í raun aftur 

fyrsti snertiflöturinn. Ekkert í þessari rannsókn bendir til þess að slíkt gæti gerist  og það verður 

að segjast eins og er að það er erfitt að sjá fyrir sér að það verði að veruleika miðað við þá átt 

sem tæknin er að fleyta okkur með snjallari viðmótum sem henta yngri kynslóðinni betur.  

Það er skýr niðurstaða þessarar rannsóknar að Internetið er mikilvægt tól til almannatengsla og 

ný samskiptatækni er vissulega að breyta almannatengslum, þá sérstaklega vinnuumhverfi og 

verkefnum almannatengla á þeim vettvangi. Nýir net- og samskiptamiðlar eru svo sannarlega 

að breyta þætti tímans í almannatengslum með bæði ógnum og tækifærum sem felast í þessu 

breytta starfsumhverfi. Þetta er óumflýjanlegt og því betra fyrir aðkomandi að byrja að aðlagast 

því strax. 

Ljóst þykir að hraðinn á Internetinu er stór áhrifaþáttur. Ekki tekur langan tíma að eyðileggja 

orðspor og traust, sérstaklega á net- og samfélagsmiðlum, fyrir þær sakir kom í rauninni ekki 

á óvart að tímaþátturinn skyldi vera áberandi í niðurstöðum og þá sérstaklega mikilvægi skjótra 

viðbragða. Þessir þáttur hefur breytt aðferðum og vinnuumhverfi almannatengla að því leiti að 

nú þarf ávallt að vera á varðbergi, fylgjast með öllum umræðum og umfjöllunum. Enn er ekki 

vitað hvort að slík aðferð skili árangri og komi í veg fyrir orðsporðsskaða en ljóst þykir að þetta 

er þáttur sem ekki má hundsa og mikilvægt að átta sig á því til þess að geta snúið vörn í sókn 

ef upp koma aðstæður sem krefjast þess. 

Umræðan er nauðsynleg og áhugavert að velta vöngum yfir henni. Stafræna byltingin hefur en 

ekki náð hátindi og þess vegna ekki en hægt að segja til um raunveruleg áhrif Internetsins á 

almannatengsl enn sem komið er. Þó er óhætt að fullyrða að fyrirtæki og aðrir hagaðilar eigi 

ekki að vanmeta Internetið og áhrifin sem tækni mun hafa á starfsvettvang almannatengla. 
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11. FYLGISKJÖL 

11.1 Bréf til viðmælenda 
 
 
Sæl/ll (nafn viðmælanda) 
  
Maria heiti ég og er nemandi í Háskólanum á Bifröst. Ég er þessa stundina að skrifa 
lokaritgerðina mína til BA-náms í Miðlun og almannatengslum og langar að athuga hvort að 
það væri möguleiki á að taka stutt viðtal við þig þess efnis. 
  
Markmiðið með rannsókninni er að kanna mikilvægi almannatengsla á internetinu og eru því 
spurningarnar tengdar því. 
  
Ef þú samþykkir að taka þátt ertu ekki skuldbundin/nn til þess að svara öllum spurningum og 
þér er velkomið hætta við í miðju viðtalinu ef þú kýst það. Það er enn fremur sjálfsagt að skrifa 
undir trúnaðarsamning ef þú óskar eftir því, en spurningarnar munu ekki tengjast viðmælendum 
persónulega heldur er einungis verið að leitast eftir sjónarhornum og álitum tengdum 
rannsókninni. 
 
Hlakka til að heyra frá þér. 
  
Mbk, Maria 
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11.2 Spurningalisti fyrir úrtakshópinn 
 

Spurningalisti fyrir almannatengla, samskiptastjóra og upplýsingafulltrúa 

 

1. Finnst þér almannatengsl á netinu vera mikilvæg? 

a. Ef svo er, hvers vegna? 

b. Ef ekki, hvers vegna ekki? 

 

2. Hvernig eru almannatengsl byggð á miðlum á Internetinu frábrugðin almannatengslum 

sem byggja á hefðbundnum prent- og ljósvakamiðlum? 

a. Hver er munurinn? 

 

3. Er ný samskiptatækni á Internetinu að breyta verkefnum og vinnuumhverfi 

almannatengla? 

a. Ef svo, hverjar eru breytingarnar? 

b. Eru einhverjar ógnangir? 

c. Eru ný tækifæri? 

 

4. Eru einhver verkefni á sviði almannatengsla sem þú kýst frekar að vinna í gegnum 

miðla á Internetinu fremur en hefðbundna prent- og ljósvakamiðla? 

a. Hvers eðlis eru þau verkefni? 

b. Hvers vegna velur þú frekar stafrænan miðil? 

 

5. Er einhver vettvangur á netinu mikilvægari en annar? Til dæmis samfélagsmiðlar, 

blogg, veffréttir eða annað? 

 

6. Á hvaða hátt finnst þér mikilvægi net- og samfélagsmiðla vera að aukast á sviði 

almannatenglsa? 

 

7. Hvað þarf að hafa í huga þegar kemur að almannatengslum á netinu? 
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11.3 Leyfisyfirlýsing 
 

Leyfisyfirlýsing 
 

Heiti rannsóknarinnar: Almannatengsl á Internetinu: Er ný samskiptatækni að breyta 

almannatengslum? 

Um rannsóknina: Þessi rannsókn er lokaverkefni í BA í miðlun og almannatengslum við 

Félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Bifröst.  

Rannsóknin er skrifuð af Mariu Neves og er leiðbeinandi Ásgeir Friðgeirsson. 

Rannsakandi vill fá leyfi til að nota niðurstöður viðtalsins í rannsókninni og einnig vitna í 

viðtalið. Vitnað verður í viðmælanda með nafni og starfsheiti. Vinsamlegast athugaðu að þú 

hefur rétt til að afturkalla samþykki þitt hvenær sem er. Þú hefur einnig rétt til að neita að svara 

spurningum án þess að gefa upp ástæðu. 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi viðtalið, áhyggjur af rannsókninni eða óánægju, 

getur þú haft samband við:  

Sigrún Lilja Einarsdóttur, Dósent og forseti félagsvísinda- og lagadeildar. 

Háskólinn á Bifröst, 311 Borgarnes. Sími: 433-3000. Netfang: sigrunlilja@bifrost.is. 

Trúnaður: Upptökur og afrit viðtalsins verða varðveittar með nafni. Þau verða þó ekki notuð 

annað en í þeim tiltangi sem lýst er hér fyrir framan og þriðju aðilar munu ekki fá aðgang af 

þeim nema það sé krafist í lögum. Stuðst verður við dulnefni og öllum auðkenni verður breytt 

þannig að ekki er hægt að rekja svör til viðmælanda. 

Samþykki: Ég staðfesti hér mér að ég leyfi Mariu Neves að nota niðurstöður úr viðtalinu og 

vitna með nafni í rannsókninni hennar. Ég skil framangreindar upplýsingar og samþykki 

sjálfviljug/ur þátttöku mína í þessu rannsóknarverkefni. 
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______________________________________________________________ 

Nafn viðmælanda 

______________________________________________________________ 

Undirskrift viðmælanda 

______________________________________________________________ 

Netfang/símanúmer 

______________________________________________________________ 

Dagsetning og undirskrift rannsakanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þér er velkomið að hafa samband við rannsakanda ef einhverjar spurningar vakna. 

Netfang: marian15@bifrost.is  

Sími: 8477964 
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