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Útdráttur 
Almannatenglar hafa lengi stuðist við fjölmiðla til að koma skilaboðum áleiðs til 

almennings. Með tilkomu samfélagsmiðla og almannaeignar á snjallsímum hafa opnast 

ný tækifæri í samskiptum og miðlun upplýsinga.  

Markmiðið rannsóknarinnar er að leitast eftir lykilþáttum til árangurs þegar 

kemur að almannatengslum og samfélagmiðlum. Þá er einnig ætlunin að skoða 

breytingar sem hafa átt sér stað á starfsvettvangi almannatengsla í kjölfar þróunar 

samfélagsmiðla og hvernig almannatenglar nýta sér samfélagsmiðla við dagleg störf. 

Rannsóknarefnið hefur ekki verið rannsakað mikið hér á landi svo vitað sé. Notast var 

við eigindlega rannsóknaraðferð.  

Stuðst var við fræðilegt efni er tengist almannatengslum, netinu og 

samfélagsmiðlum, auk fyrri rannsókna er snúa að viðfangsefninu. Tekin voru sex viðtöl 

við starfandi almannatengla. Þemaskipt greining var notuð við úrvinnslu gagna.  

Helstu niðurstöður gefa til kynna að samfélagsmiðlar hafi veiklað fjölmiðla.  

Almannatenglar vinna að forvarnarvinnu með fyrirtækjum svo að þau rati ekki í 

vandræði og lykilatriði er að vera vakandi yfir samfélagsmiðlum því hraðinn er mikill 

og það þarf að bregðast skjótt við ef neikvæðar raddir láta á sér bera. Samfélagsmiðlar 

eru helst góðir fyrir þær sakir að efni getur náð betri dreifingu, þeir eru auðmælanlegir 

og það er hægt að eiga í nánara samtali við almenning.    

  



 

Abstract 
Public relations specialists have relied on the media for a long time to get their 

information to the public. With the arrival of social media and smart phones new 

opportunities have arisen in communication and information sharing.  

The goal of the study is to search for the key elements to success in public 

relations and social media. Another intention of the study is to look into the changes 

that have taken place in the field of public relations following this social media 

evolution and how public relations specialists use social media on a daily basis. 

The subject of this study does not seem to have been investigated much in 

Iceland. The method used was qualitative. Academic material related to public 

relations, the internet and social media was used as support in this study, in addition to 

prior studies on this subject. Six interviews were also taken with individuals working 

in the field of public relations. The methods used in processing the data were coding 

analysis. 

The main conclusion of the study is that social media has weakened the news 

media and public relations specialists are working with companies to prevent 

unfortunate situations. It’s crucial to be constantly aware of social media content 

because things happen fast, so reaction also needs to be fast when negative voices arise. 

Social media’s main advantages are wide distribution possibilities, its effects are easily 

measured, and contact with the public is closer.  

 



 

Formáli  
Þessi ritgerð er lokaverkefni fyrir BA í Miðlun-og almannatengslum við Félagsvísinda-

og lagadeild Háskólans á Bifröst. Vægi ritgerðarinnar er 14 (ECTS) einingar af 180 

einingum í heildina. Leiðbeinandi var Brynjar Þór Þorsteinsson og vil ég þakka honum 

fyrir faglega og uppbyggilega leiðsögn við framkvæmd verkefnisins.  

Verkefnið byggist á eigindlegri rannsókn þar sem tekin voru sex viðtöl við 

almannatengla. Ég vil þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma og tala við 

mig.  

Ég vil þakka fjölskyldunni minni og tengdafjölskyldu fyrir ómældan stuðning 

og þolinmæði, þá sérstaklega mömmu minni fyrir að vera alltaf til staðar og gæta dóttur 

minnar. Að lokum við ég þakka kærastanum mínum Þóri Gylfa Bjarnasyni fyrir 

þolinmæði og hvatningu.   



 

 

 

Efnisyfirlit	
1. Inngangur ................................................................................................................... 3 

1.1 Rannsóknarspurning og markmið ........................................................................................... 3 
1.2 Fræðileg nálgun ..................................................................................................................... 4 
1.3 Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni og afmörkun efnis ...................................................... 4 
1.4 Uppbygging ritgerðar ............................................................................................................. 5 

2. Almannatengsl ............................................................................................................ 7 
2.1 Hvað eru almannatengsl ........................................................................................................ 7 
2.2 Hlutverk almannatengsla ....................................................................................................... 7 
2.3 Ferli almannatengsla .............................................................................................................. 9 
2.4 Störf almannatengla .............................................................................................................. 9 
2.5 Sagan ................................................................................................................................... 10 

3. Tækniþróun ............................................................................................................... 12 
3.1 Internetið ............................................................................................................................. 12 
3.2 Samfélagsmiðlar .................................................................................................................. 13 
3.3 Upplýsingaflæði samfélagsmiðla .......................................................................................... 13 
3.4 Samfélagsmiðlar og fyrirtæki ............................................................................................... 14 
3.5 Vinsælustu samfélagsmiðlarnir ............................................................................................ 15 
3.6 Almannatengsl og samfélagsmiðlar ...................................................................................... 15 
3.7 Samfélagsmiðlar eru mikilvægir ........................................................................................... 15 

4. Fyrri rannsóknir er snúa að almannatengslum og samfélagsmiðlum ........................... 17 
4.2 Almannatengsl hafa tekið breytingum ................................................................................. 17 
4.2 Skoðun upplýsingafulltrúa og almannatengla á samfélagsmiðlum ........................................ 18 

5. Aðferðafræði rannsóknar ........................................................................................... 20 
5.1 Úrtak og aðgengi .................................................................................................................. 20 
5.2 Lýsing á aðferðafræði rannsóknar og öflun gagna ................................................................ 21 

5.2.1 Viðtalsgögn ........................................................................................................................... 21 
5.3 Greining ganga ..................................................................................................................... 22 
5.4 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar ................................................................................... 22 
5.5 Staða höfundar innan rannsóknar og siðferðileg álitaefni .................................................... 23 
5.6 Þátttakendur rannsóknar ..................................................................................................... 23 

6. Þemagreining ............................................................................................................. 25 
6.1 Breytingar á starfsvettvangi almannatengla ......................................................................... 25 

6.1.1 Breytt staða fjölmiðla ........................................................................................................... 25 
6.1.2 Nútíma almannatengsl ......................................................................................................... 27 
6.1.3 Tvíeggjaðsverð ...................................................................................................................... 28 

6.2 Samfélagsmiðlar til framdráttar ........................................................................................... 29 
6.2.1 Frábær viðbót ....................................................................................................................... 29 
5.2.2 Samfélagsmiðlar til að krosspósta ........................................................................................ 30 



 

ii 
 

6.2.3 Ekki bara eitthvað nafnlaust út í bæ ..................................................................................... 31 
6.3 Eftirfylgni ............................................................................................................................. 32 

6.3.1 Athugasemdakerfið .............................................................................................................. 32 
6.3.2 Árangur af eigin aðgerðum ................................................................................................... 34 
6.3.3 Samfélagsmiðlar sem uppspretta frétta ............................................................................... 35 

6.4 Háværar raddir .................................................................................................................... 35 
6.4.1 Erfitt að fljóta á toppinn ....................................................................................................... 35 
6.4.2 Enginn „filter“ ....................................................................................................................... 36 

7. Umræður og ályktarnir ............................................................................................... 38 
7.1 Samantekt úr niðurstöðum rannsóknarinnar ........................................................................ 38 
7.2 Samanburður á niðurstöðum verkefnis og fyrri rannsókna ................................................... 39 
7.3 Frekari umræður .................................................................................................................. 39 

Heimildaskrá ..................................................................................................................... 41 

Viðauki 1- Spurningalisti ................................................................................................... 45 

Viðauki 2 - Ósk um þátttöku .............................................................................................. 46 
 
 

  



 

3 
 

 

1. Inngangur	
 

Með tækni og samfélagsmiðlaþróun má áætla að starfssvið almannatengla hafi tekið á sig 

breytta mynd frá því sem áður var þegar fjölmiðlafyrirtæki stjórnuðu umræðunni. Einhverjir 

kynnu að telja sem svo að almannatengsl væru að víkja fyrir samfélagsmiðlum en á það í 

rauninni ekki við rök að styðjast.  

Almenningur ver minni tíma við að nýta sér hefðbundna fjölmiðla og notar 

samfélagsmiðla í auknum mæli til að verða sér út um fróðleik, afþreyingu og til þátttöku í 

umræðu líðandi stundar. Þá eru samfélagsmiðlar einnig orðnir mikilvægt tól til 

markaðssetningar og má í raun segja að fyrirtæki og vörumerki séu á „Jarðsprengjusvæði“ 

beinna samskipta. Þróunin er helst á þá leið að upplýsingar koma almenningi samstundis fyrir 

sjónir og það er ekki mikið rými fyrir mistök.  

Þá hefur almenningur fengið rödd í gegnum samfélagsmiðla og getur óspart látið 

skoðanir sínar í ljós um einstaklinga, málefni, fyrirtæki, vörumerki og stofnanir svo fátt eitt sé 

nefnt. Ný tækifæri hafa skapast en ekki síður ógnir þar sem hröð og vönduð vinnubrögð fagaðila 

geta skipt sköpum.  

Almannatengsl leggja grunn að og viðhalda gagnkvæmum hagsmunatengslum milli 

fyrirtækja og almennings. Velgengni eða ógæfa fyrirtækja veltur á þessum hagsmunatengslum. 

Hlutverk þeirra er að stuðla að jákvæðri þróun ímyndarmála hjá fyrirtækjum og hindra eða 

meðhöndla neikvæða orðróma.  

Í rannsókninni verður leitast við að svara spurningum á borð við: Hvernig hefur hlutverk 

almannatengsla breyst með tilkomu samfélagsmiðla? Hvaða hlutverki gegna samfélagsmiðlar í 

almannatengslum?  Og: Hverjir eru lykilþættir árangurs þegar kemur að almannatengslum og 

samfélagsmiðlum? 

 

1.1	Rannsóknarspurning	og	markmið	
Megináhersla og markmið rannsóknarinnar er tvíþætti. Í fyrri hluta eru helstu hugtökum gerð 

skil og eru fræðin er snúa að viðfangsefninu skoðuð. Áhersla er lögð á almannatengsl, 

almannatengla og  samfélagsmiðla. Þá verða almannatengsl skoðuð sérstaklega með tilliti til 

tækni- og samfélagsmiðlaþróunar. Í síðari hluta verður farið í framkvæmd og niðurstöður 

eigindlegrar rannsóknarinnar þar sem tekin voru viðtöl við sex sérfræðinga í almannatengslum. 

Áhersla var lögð á að heyra skoðanir og upplifanir þeirra á samfélagsmiðlum í tengslum við 

starfið.  
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Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig almannatenglar nýta sér 

samfélagsmiðla við dagleg störf og hvaða breytingar hafa átt sér stað á starfsgrundvelli 

almannatengsla í kjölfar samfélagsmiðlaþróunar. Eftirfarandi rannsóknarspurning hefur verið 

lögð til grundvallar: Lykilþættir árangurs þegar kemur að almannatengslum og 

samfélagsmiðlum. 

 

1.2	Fræðileg	nálgun	
Almannatenglar hafa mismunandi skoðanir á starfsgrein sinni en þeir telja að aðalhlutverk 

þeirra sé fyrst og fremst að rækta og viðhalda stefnumótandi samböndum við fjölbreyttan hóp 

haghaðila, fyrir hönd fyrirtækja og stofnana. Þeir stuðla að jákvæðri ímynd og gæta að orðspori. 

Almannatenglar reyna að hafa bein og óbein áhrif á skoðanir, álit og hegðun neytenda (Valentin, 

2014). 

Þegar litið er á nútíma almannatengsl er vaxandi sjálfstæði áberandi þar sem 

almannatenglar eru ekki jafn háðir hefðbundnum fjölmiðlum og áður. Þrátt fyrir að hefðbundnir 

miðlar séu ennþá mikilvægir á starfsgrundvelli almannatengsla geta almannatenglar reitt sig á 

fleiri öfluga bandamenn með nútímatækni og samfélagsmiðlum (Lloyd og Toogood, 2015).  

  Markmið þessa kafla er að fjalla um fræðilegan grundvöll rannsóknarinnar og skilgreina 

helstu hugtök er koma að almannatengslum og samfélagsmiðlum. Þá verða eldri rannsóknir 

skoðaðar og hvaða niðurstöður þær varpa fram er tengjast viðfangsefninu. Stuðist var við 

ritrýndar heimildir og fræðibækur við vinnslu fræðilega kaflans. Í lokin verða niðurstöður 

fræðilega kaflans bornar saman við niðurstöður sem fást úr viðtölum við viðmælendur. 

Ekki hafa margar rannsóknir verið gerðar hér á landi á almannatengslum og 

samfélagsmiðlum, er þetta því gott efni til umfjöllunar og góð viðbót við efni sem þegar liggur 

fyrir í öðrum löndum.  

 

1.3	Rökstuðningur	fyrir	vali	á	viðfangsefni	og	afmörkun	efnis	
Höfundur hefur mikinn almennan áhuga á störfum almannatengla. Þá er undirrituð einnig að 

útskrifast úr miðlunar og almannatengslanámi og fannst því tilvalið að velja viðfangsefni sem 

tengist því. Eftir að hafa tekið starfsnám á stafrænni auglýsingarstofu sumarið 2018 kviknaði 

ekki síður áhuga á að skoða efni tengt samfélagsmiðlum. Var því tilvalið að samtvinna þessi 

tvö viðfangsefni.  

Eins og áður hefur komið fram hafa almannatenglar aðallega stuðist við hefðbundna 

fjölmiðla í gegnum tíðina en áætla má með tilkomu og vinsældum samfélagsmiðla að 

almannatenglar hafi nú fleiri tæki og tól til að eiga í samtali við almenning. Það er því spennandi 
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að sjá hvaða breytingar hafa átt sér stað í kjölfarið á starfsgrundvelli almannatengsla. Einnig 

fannst höfundi áhugavert að skoða hvernig almannatenglar eru yfir höfuð að notfæra sér 

samfélagsmiðla í ljósi þess hversu vinsæl notkun þeirra er hjá bæði fyrirtækjum og 

einstaklingum á heimsvísu. Það þótti höfundi ekki síður spennandi fyrir þær sakir að víðsvegar 

um heiminn nota einstaklingar samfélagsmiðla til að koma eigin skoðunum á framfæri, bæði 

jákvæðum og neikvæðum sem hafur haft mismunandi afleiðingar í för með sér. Hraðinn er 

orðinn meiri í kjölfarið og þ.a.l. er viðbragðstíminn styttri til að bregðast við ef eitthvað kemur 

upp eins og neikvæð ummæli, skoðanir, óhapp eða þess háttar. 

Með því að skoða almannatengsl og samfélagsmiðla vonast höfundur til að varpa ljósi 

á mikilvægi almannatengsla á faglegum forsendum sem stefnumótandi stjórnartæki og öflugt 

verkfæri í vörn og sókn á hröðum vettvangi samfélagsmiðla. 

Hérlendis hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á viðfangsefninu og geta því 

niðurstöður rannsóknarinnar geta verið mjög fróðlegar og skemmtilegar fyrir undirritaða sem 

og aðra áhugasama um efnið.  

Þegar kom að afmörkun rannsóknarinnar var ákveðið að skoða eingöngu almannatengsl 

í kjölfar tækniþróunar og samfélagsmiðla hérlendis. Fræðileg umfjöllun nær þó aðeins lengra 

þar sem ætlunin er að kynna lesanda fyrir almannatengslum, hlutverki þeirra og þróun í gegnum 

tíðina. Þá verða samfélagsmiðlar skilgreindir og rannsóknir er snúa að almannatengslum og 

samfélagsmiðlum skoðaðar. Til að geta gert fræðikaflanum góð skil var nauðsynlegt að 

einskorða sig ekki við Ísland.  

 

1.4	Uppbygging	ritgerðar	
Ritgerðin skiptist í tíu kafla. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er viðfangsefni ritgerðar gerð skil, 

rannsóknarspurning er lögð fram og markmið tilgreind. Greint er fyrir vali á efnistökum og 

helstu afmörkun, auk þess er fræðileg nálgun kynnt.  

Í öðrum kafla er bakgrunni almannatengla gerð skil, helstu hugtök skilgreind og fræðileg 

umræða er snertir hlutverk þeirra, ferli og starf lögð fram. Þriðji kafli inniheldur fræðilega 

umræðu er tengist tækni og samfélagsmiðlaþróun, þá eru samfélagsmiðlar skilgreindir út frá 

notkunargildi og áhrifum. Auk þess eru samfélagsmiðlar skoðaðir út frá sjónarhorni 

almannatengilsins. Kafli fjögur inniheldur fyrri rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar og 

snúa að almannatengslum og samfélagsmiðlum.  

Í fimmta kafla ritgerðar er rannsóknin kynnt þar sem farið er yfir aðferðafræðina sem 

stuðist er við. Í sjötta kafla ritgerðar er farið yfir þemagreiningu viðtala. Þá eru upplifanir og 

viðhorf þátttakenda til samfélagsmiðla skoðuð eftir ákveðnum þemum sem komu í ljós í 

viðtölunum. Í sjöunda kafla ritgerðarinnar eru niðurstöður dregnar saman og settar í samhengi 
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við fræðilega hluta ritgerðarinnar og fyrri rannsóknir. Í áttunda kafla ritgerðar er ræðir og 

ályktanir viðfangsefnisins tekið til skoðunar og hugmyndum varpað fram. Níundi kafli 

inniheldur heimildaskrá og í tíunda jafnframt seinasta kaflanum eru viðaukar.  

Notast var við eiginlega rannsóknaraðferð. Þar er aðgengi og val á þátttakendum skoðað, 

greining gagna, réttmæli- og áreiðanleiki metinn sem og siðferðileg álitaefni 
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2. Almannatengsl	
 

2.1	Hvað	eru	almannatengsl	
Hugtakið almannatengsl (e. public relations) getur verið flókið og erfitt að skilja en til að átta 

sig á því þarf að skilja það í tengslum við önnur samskipti viðskipti, markaðssetningu, 

auglýsingar og svo framvegis, sem ramma inn heildarmyndina. Almannatengsl lúta að stjórn 

og stefnu fyrirtækis og hafa einnig með stefnustjórnun og tækni samskipta að gera. Þau eru 

jafnframt óaðskiljanlegur hluti af stefnumótun, ákvarðanatöku og ímyndarsköpunar fyrirtækja. 

Orðabækur hafa tilhneigingu til að skilgreina hugtakið í hring. Til dæmis „almannatengsl þýðir 

samskipti við almenning,“ sem er auðvitað mjög takmörkuð útskýring og ekki tæmandi (Stone, 

1991).  

Samkvæmt íslenskri orðabók eru almannatengsl skilgreind sem: „Tengsl stofnunar eða 

fyrirtækis við almenning sem birtast í fjölmiðlum (t.d. ímynd fyrirtækis, kynning á því o.fl.) án 

þess að um kostaðar auglýsingar sé að ræða“ (Mörður Árnason (ritstj.), 2007).  

Í víðum skilningi eru almannatengsl stjórnarháttur sem nær til allra tegunda fyrirtækja, 

stofnana og félagssamtaka (Belch og Belch, 2007). Þau snúast um að miðla upplýsingnum og 

grípa inn í flest svið mannlegra samskipta, allt frá tveggja manna samtali upp í hinar 

fjölmennustu ráðstefnur. Þau koma að markmiðasetningu, góðgerðamálum, viðburðum, útgáfu 

á fréttaefni, vöruumfjöllunum, fjárfestingatengslum og markvissum og vel ígrunduðum 

samskiptum við fjölmiðla. Þá snúast almannatengsl einnig um upplýsingamiðlun innan 

fyrirtækja og öllu öðru sem getur aukið getur skilning og þekkingu á fyrirtækinu (Gunnar Steinn 

Pálsson og Einar Karl Haraldsson, 1999). 

Almannatengsl eru einn liður af kynningarblöndunni (e. promotional mix). 

Kynningarblandan eru þær grunnaðferðir sem fyrirtæki nota í kynningarstarfssemi til að ná 

auglýsinga- og markaðsáætlunum sínum. Almannatengsl er allt það sem fyrirtæki gera og birta 

í fjölmiðlum eða á eigin miðlum sem á að skapa sterkari ímynd eða traust undir fyrirtækið án 

þess að greitt sé fyrir það (Belch & Belch, 2015). 

 

 

2.2	Hlutverk	almannatengsla	
Almannatengsl leggja grunn að og viðhalda gagnkvæmum hagsmunatengslum á milli fyrirtækja 

og hagaðila. Hagaðilar í þessum skilningi geta verið almenningur, viðskiptavinir, starfsmenn 

fyrirtækis, fjárfestar, birgjar, samkeppnisaðilar, fjölmiðlar og í raun allir þeir sem geta haft áhrif 
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á afkomu eða orðspor fyrirtækis á einhvern hátt. Með orðspori (e. reputation) er átt við 

sameiginlegt mat allra hagaðila er snerta fyrirtækið sem byggist á fjárhagslegum, 

samfélagslegum og umhverfisáhrifum þess yfir ákveðinn tíma. Þá ganga almannatengsl ekki 

síður út á að greina og túlka möguleg vandamál og afleiðingar sem gætu varðað hagaðila 

(Kitchen, 1997, bls. 8).  

Almannatenglar búa yfir aðferðum sem aðstoða fyrirtæki að styrkja ímyndunarmál og 

koma að uppbyggingu trausts til lengri tíma (Wood, 2008). Ímynd segir til um skynjun 

einstaklinga á fyrirtækinu og má í raun horfa á það þannig að ímynd sé loforð um ákveðna vöru 

eða þjónustu, fyrir hvað hún stendur og til hvers (Broom, Cutlip, og Center, 2008). Traust er 

mannleg tilfinning sem myndast þegar einstaklingur upplifir endurtekið jákvæða fyrri hegðun. 

Traust er ekki gefið heldur er það áunnið og byggist á aðgerðum og mælanlegri framkomu 

(Moloney, 2005).  

Eitt af mikilvægustu hlutverkum almannatengla er að skapa jákvætt umtal t.d. með því 

að skrifa fréttatilkynningar og sjá til þess að þær rati í fjölmiðla. Með jákvæðu umtali (e. word 

of mouth) er markmiðið er vekja áhuga á fyrirtækinu og styrkja ímynd og orðspor þess sem 

leiðir til betri stöðu á samkeppnismarkaði (Bogi Þór Sigurðsson, 2005). Þannig aðstoða 

almannatenglar gjarnan fyrirtæki að laða til sín viðskiptavini og fjárfesta þar sem jákvæðar 

fréttir og umtal vekja áhuga á fyrirtækinu. Þá skiptir máli að almannatengillinn sé 

útsjónarsamur, komi auga á upplýsingar sem eru fyrirtækjum til framdráttar og komi þeim til 

skila með þeim boðleiðum (e. communication channel) sem eru færar í þeirri von um að 

almenningur skilji og styðji þær (Bates, 2006).  

Almannatenglar eru ekki síður mikilvægir ef upp koma vandamál eða krísur. Að 

meðhöndla neikvæðan atburð, sögu eða orðróm fellur þar undir (Valentin, 2014).  Þá er það í 

hlutverki almannatengla að tryggja upplýsingaflæði milli hagaðila og fyrirtækis er viðkomandi 

starfar fyrir. Almannatenglar sem lagt hafa stund á fræðin búa yfir kunnáttu til að gæta að 

viðskiptavinum sínum á erfiðum tímum og eru stjórnendum innan handar. Þá snúa þeir gjarnan 

vörn í sókn og breyta vandamálum í velgengni (Bogi Þór Sigurðsson, 2005).  

Allir atburðir sem upp koma og geta haft áhrif á ímyndarmál og orðspor hjá fyrirtæki 

þarf að meðhöndla vandlega, sérstaklega vegna samskiptaumhverfisins í dag.  Slæmur 

orðrómur eða vond saga getur ferðast eins og eldur um sinu og valdið orðsporstjóni á skömmum 

tíma. Orðspor er mikilvægasta eign fyrirtækja en jafnframt það viðkvæmasta. Að byggja upp 

orðspor getur tekið fyrirtæki mörg ár, jafnvel áratugi, en ef upp koma hnekkir getur tekið stuttan 

tíma að eyðileggja orðsporið. Að bæta orðsporstjón getur verið strembið, jafnvel ómögulegt 

(Jón Hákon Magnússon, 2001). 
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2.3	Ferli	almannatengsla	
Það nægir ekki eitt og sér að vita hvað almannatengsl eru og hvaða tilgangi þau þjóna heldur 

þarf að skilja ferli almannatengsla. Ferlið samanstendur af fjórum þrepum og er kallað fjögurra 

þrepa kerfið.  

Fyrsta þrepið er að skilgreina vandann, finna staðreyndir og staðsetja fyrirtækið í augum 

almennings. Í öðru þrepi er aðgerðaráætlun búin til: Hvað á að gera, hvernig og hvar. Í þriðja 

þrepi er gripið til aðgerða, þá eru boðleiðirnar valdar og sniðnar eftir markhópnum sem þær 

eiga að ná til. Í fjórða og síðasta þrepinu er árangurinn mældur og metinn þar sem farið er yfir 

þá þætti sem virkuðu og þá sem virkuðu ekki. Niðurstöðurnar eru svo notaðar til þess að 

skipuleggja framtíðaraðgerðir (Belch og Belch, 2015).  

 

	2.4	Störf	almannatengla	
Störf almannatengla geta verið fjölbreytt eftir því á hvaða starfsgrundvelli almannatengillinn 

starfar. Þá felast þau í greiningu úrlausnaefna og sóknarfæra, stefnumótun, ráðgjöf og 

margvíslegum samskiptum í tengslum við orðspor og upplýsingamiðlun fyrirtækja, samtaka 

eða stofnana.  

Meðal helstu verkefna er greiningarvinna, úrlausn vandamála, ráðgjöf, 

upplýsingamiðlun, samskipti við einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir og fjölmiðla. Þá koma þeir 

einnig að skrifum fréttatilkynninga og greina, skipulagningu viðburða og að stefnumótun. 

Almannatenglar vinna ýmist sjálfstætt eða á almannatengslaskrifstofum, hjá einstökum 

fyrirtækjum, félögum eða stofnunum (Belch og Belch, 2015). 

Samkvæmt Cameron og Wilcox (2010). þarf almannatengill að búa yfir fimm 

hæfnisskilyrðum til að teljast starfi sínu vaxinn. Fyrir það fyrsta þarf viðkomandi að vera góður 

penni. Hann þarf að geta skrifað skýran og greinargóðan texta, hafa gott vald á málfari, 

stafsetningu og geta komið hugmyndum frá sér á skilmerkilegan hátt. Í öðru lagi þarf hann að 

vera rannsóknarhæfur. Með því er átt við að horfa á hluti með gagnrýnum augum og geta 

framkvæmt eigin rannsókn. Rannsókn í þessum skilningi er að fylgjast með umræðum, lesa 

ummæli og í raun vakta viðkomandi viðskiptavin er hann starfar fyrir. Þá skipta tímasetningar 

miklu máli og að skilaboðum sé varpað fram á réttum tíma. Í þriðja lagi þarf almannatengill að 

vera skipulagður í öllum aðgerðum sem fylgja starfinu. Vel unnin og ígrunduð vinnubrögð eru 

lykilatriði. Í fjórða lagi þarf viðkomandi að vera lausnamiðaður en með því er átt við að vera 

hugmyndaríkur og koma með frumlegar nálganir er snerta viðfangsefnið. Í fimmta og síðasta 

lagi þarf almannatengill að vera fær í að skilja viðskiptaumhverfið sem hann vinnur við. Það er 
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sérstaklega mikilvægt þegar horft er til þess að í auknum mæli eru almannatengsl notuð sem 

stjórnendatæki.   

 

2.5	Sagan	
Sögu almannatengsla er hægt að rekja aftur um hundruðir til þúsundir ára, allt eftir skilgreiningu 

og uppruna þess sem vitnað er í. Samkvæmt Dan Bates (2006) hafa nútíma almannatengsl verið 

til síðan um aldamótin 1900.  

Árið 1904 var fyrsta almannatengslafyrirtækið stofnað af þeim Ivy Lee og George 

Parker. Parker lagði áherslu á pólitískan vettvang en Lee valdi frumlegri leið og vann með 

fyrirtækjum og einstaklingum, það var eitthvað sem tíðkaðist ekki á þeim tíma og var hann 

einna fyrstu að verða ráðgjafi í almannatengslum (Bates 2006). 

Lee náði góðum árangri og varð farsæll almannatengill og er hvað þekktastur fyrir að þróa 

aðferðir og grundvallareglur sem almannatenglar starfa ennþá eftir í dag. Hann lagði áherslu á 

opin og bein samskipti og trúði því að til að ávinna sér traust, skilning og stuðning almennings 

væri lykilatriði að fyrirtæki væru opinber, trúverðug og heiðarleg. Á sínum tíma tókst Lee að 

móta jákvæða ímynd moldríkra viðskiptamanna með því að miðla til almennings öllu því 

jákvæða er fyrirtæki þeirra stóðu fyrir eins og styrkveitingum og hinum ýmsu 

góðgerðarmálefnum. Meðal þekktustu skjólstæðinga hans voru Pennsylvania Railroad og 

Rockefeller fjölskyldan (Bates 2006). 

Þrátt fyrir mikla velgengi í atvinnugreininni á sínum tíma taldi Lee að almannatengsl yrðu 

ekki haldbær atvinnugrein eftir hans tíma. Hann hafði svo sannarlega rangt fyrir sér þar sem 

atvinnugreinin hefur einungis farið vaxandi og hlýtur mikið lof (Cameron og Wilcox, 2010, bls. 

40-48). 

Annar frumkvöðull sem stundum er kallaður faðir almannatengsla eins og við þekkjum 

þau í dag er Edward Bernays. Bernays skilgreindi almannatengsl sem samskiptalist að 

viðbættum félagsvísindum. Bernays var einstaklega leikinn í að hafa áhrif á skoðanir fólks án 

þess að hagræða sannleikanum. Árið 1919 stofnaði hann fyrirtæki sem bar nafnið „Public 

Relation Counsel” sem sá um almannatengsl fyrir fyrirtæki. Þar tók hann að sér ýmis verkefni 

sem gætu talist á gráu svæði. Bernays lét mikið til sín taka og á heiðurinn af mörgum stærstu 

almannatengslaherferðum allra tíma (Bates, 2006). Þá skrifaði hann meðal annars fræðigreinar 

um siðferðilegar skyldur og boðleiðir almannatengsla (Cameron og Wilcox 2010 bls, 54).   

Þrátt fyrir að mikið vatn hafi runnið til sjávar í atvinnugreininni síðustu áratugi hafa 

almannatengsl viðhaldið ákveðnum grunnatriðum sem Bernays taldi vera lykilþætti í 

aðferðafræði almannatengsla. Þessi grunnatriði Bernays eru upplýsingaflæði til almennings og 

eiga þau enn við rök að styðjast í dag og ekki sér fyrir endann á þeim þrátt fyrir að boðleiðirnar 
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þróist og fleiri bætist við. Bernays sagði einnig að með sannfæringarkrafti væri hægt að ná til 

fólks, snúa þeim á sitt band og samræma skoðanir fólks í þeim tilgangi að fá fólk til að stefna í 

sömu átt. Dæmi um mann sem notaði þessi grunnatriði og gerði vel var Adolf Hitler. Hitler var 

talsmaður eigin hugmynda og bjó til ímynd sem fólk vildi styðja. Hann notaði eigin 

sannfæringarkraft og hæfileika í ræðumennsku og fékk þannig fólk í lið með sér og komst til 

valda (Bates, 2006). Þrátt fyrir mikla þróun síðstu áratugi má augljóslega sjá hvernig grunnatriði 

Bernays eiga enn við rök að styðjast í almannatengslum.   
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3. Tækniþróun	
 

3.1	Internetið	
Í kringum aldamótin, nánar tiltekið árið 2004 urðu miklar breytingar á umhverfi internetsins 

með framþróun yfir í vef 2.0 (e. web 2.0) sem er internetið eins og við þekkjum það hvað best 

í dag, með gagnvirkni sem gerir einstaklingum kleift bæði að setja inn efni og skiptast á efni í 

gegnum internetið (Kaplan og Haenlein, 2010).  

Með tilkomu internetsins fengu almannatenglar fleiri tæki og tól til að vinna með og er 

það stærsta uppspretta breytinga sem hægt er að sjá á milli fjölmiðla og almannatengsla. Þegar 

litið er á nútíma almannatengsl er vaxandi sjálfstæði áberandi þar sem almannatenglar eru ekki 

jafn háðir fjölmiðlum og áður. Almannatenglar nýta sér internetið nú í auknum mæli til að miðla 

upplýsingum milliliðalaust. Þrátt fyrir vaxandi sjálfstæði eru fjölmiðlar samt sem áður ennþá 

mikilvægir á starfsgrundvelli almannatengsla  (Lloyd og Toogood, 2015). Með fjölmiðli (e. 

media) er átt við hverskonar miðil sem með markvissum hætti miðlar til almennings efni er 

lýtur að ritstjórn. Dagblöð og tímarit ásamt fylgiritum þeirra, netmiðlar og hljóð- og 

myndmiðlar falla þar undir (Þingskjal nr. 740/2009-2010. Frumvarp til laga um fjölmiðla).   

Aðgangur að internetinu er greiður og hefur mikið gagnaminni. Stórir gagnabankar gera 

allar aðgerðir gagnsærri og ýta fyrirtækjum á opnari vettvang (Lloyd og Toogood, 2015). Í 

kjölfarið er orðið erfiðara fyrir fyrirtæki og aðrar stofnanir að fóðra almenning með 

upplýsingum eða eigin skoðunum og getur almenningur myndað sýnar eigin skoðanir út frá 

upplýsingum á vefnum. Hér áður voru fjölmiðlar svokallaðir hliðverðir (e. watch dogs) að 

umræðunni. Þeir tóku ákvörðun um hvað þótti fréttnæmt, hverjir fengju að taka þátt í 

umræðunni og hverjir ekki, en í dag telst það liðin tíð (Baskin, Aronoff, og Lattimore, 1997). 

Með tilkomu internetsins og almannaeign á snjallsímum hefur hraði upplýsingaflæðis 

aukist mikið.  Í dag ganga flestir einstaklingar með internetið í vasanum. Þróunin er helst á þá 

leið að upplýsingar koma almenning samstundis fyrir sjónir og er ekki mikið rými fyrir mistök. 

Þá hefur verið opnað fyrir bein samskipti þar sem er hægt að koma skilaboðum áleiðis með 

auðveldum hætti í gegnum tölvupóst, vefsíður, samfélagsmiðla, hópspjall, bloggfærslur og 

snjallsíma meðal annars  (Hallahan, 2010). Á sama tíma hefur viðbragðstími styst til muna, 

sérstaklega ef upp koma vandamál. Vandamálin geta verið af margvíslegum toga - allt frá því 

að vera einstaka neikvæð umfjöllun yfir í að vera skipulögð árás þar sem einhver reynir 

meðvitað að skemma eða sverta orðspor fyrirtækis. Slíkar árásir breiðast oft út gríðarlega hratt. 

Ef fyrirtæki gæta ekki vel að sér og ekki er vandað vel til verka frá upphafi getur málið þróast 

og orðið að alvarlegum krísum sem draga dilk á eftir sér (Soffía Kristín Þórðardóttir, 2015).  
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Í nútímanum nýta flest fyrirtæki sér internetið og heyrist gjarnan sú kenning að ef 

fyrirtæki er ekki auðfinnanlegt á internetinu að þá geti það ekki verið til (Soffía Kristín 

Þórðardóttir, 2015). 

 

3.2	Samfélagsmiðlar	
Samfélagsmiðlar (e. social media) eru samskiptaleið sem gefur einstaklingum, fyrirtækjum og 

öðrum skipulagsheildum tækifæri á að eiga samskipti í gegnum internetið. Þeir tengja notendur 

og gefa þeim færi á að koma saman á einum vettvangi til að eiga samskipti sín á milli. 

Samfélagsmiðlar eru vinsælasti vettvangur internetsins þegar kemur að mörgum þáttum eins og 

umræðum, færslum, félagsnetum, mynd- og myndbandadeilingum, leikjum og spjallforritum 

meðal annars (Statista, e.d.). Rekja má u.þ.b. 30 prósent af allri umferð á internetinu til 

samfélagsmiðla (Athygli, e.d). 

Samkvæmt skilgreiningu Fuchs (2017) eru samfélagsmiðlar regnhlífaheiti yfir félagsnet 

(e. social network) á internetinu sem tengja einstaklinga saman á einum vettvangi. Kaplan og 

Haenlein (2010) segja að samfélagsmiðlar séu vettvangur sem byggist á tæknilegum og 

hugmyndafræðilegum grunni þar sem efnissköpun og dreifing er framkvæmd af einstaklingum. 

Edosomwan, Prakasan, Kouame, Watson, og Seymour (2011) taka í svipaðan streng og lýsa 

samfélagsmiðlum sem rafrænum samskiptum þar sem notendur skapa vettvang í þeim tilgangi 

að eiga samskipti við aðra notendur, deila upplýsingum, hugmyndum og öðru sem telst af 

félagslegum toga.  

Til að miðill geti talist samfélagsmiðill þurfa þrír þættir að vera til staðar. Í fyrsta lagi 

þarf að vera hægt að búa til opinbera eða hálf-opinbera lýsingu á sjálfum sér, í öðru lagi þarf að 

vera hægt að para saman notendur sem eiga eitthvað sameiginlegt og í þriðja lagi verður aðgengi 

að þeim lista að vera til staðar hjá öðrum notendum síðunnar (Boyd og Ellisson, 2007). 

 

3.3	Upplýsingaflæði	samfélagsmiðla	
Almenningur nýtir sér samfélagsmiðla í auknum mæli til að verða sér úti um fróðleik, 

afþreyingu, eiga í samskiptum og til að taka þátt í umræðum. Þá eru samfélagsmiðlar ekki síður 

notaðir til að leita uppi upplýsingar um einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir og vörumerki svo 

eitthvað sé nefnt (Social media Defined, 2014). Þar geta notendur einnig komið skoðunum 

sínum og málefnum á framfæri í formi texta, ljósmynda og myndbanda. Þá er líka hægt að birta 

og deila eigin efni og/eða efni frá öðrum (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). 

Samfélagsmiðlar bjóða upp á mjög víðtækan vettvang fyrir alla til að dreifa 

upplýsingum til fjölda annarra á skömmum tíma, sem hefur leitt af sér fyrirbæri eins og 
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rauntíma blaðamennsku hjá hinum almenna borgara (Hermida, 2010). Á sama tíma hefur 

upplýsingaflæði aukist mikið og er orðið erfiðara að greina hvaða upplýsingar eru marktækar 

og hverjar ekki (Mendoza, Poblete, Castillo, 2010).  

Vegna þess hversu auðvelt er að tjá sig á samfélagsmiðlum og hversu auðvelt er að búa 

til falska reikninga eru samfélagsmiðlar gjarnan notaðir til að dreifa áróðri og falsfréttum. Þá er 

röngum og misvísandi upplýsingum komið á framfæri til þess eins að hafa áhrif á 

almenningsálitið og/eða í gróðraskyni (Lica, Zervas, 2016). Útbreiðsla slíkra frétta hefur 

stóraukist og Samkvæmt World Econimic Forum stafar mikil samfélagsleg hætta af villandi 

upplýsingum á samfélagsmiðlum (Howell, 2013). 

 

3.4	Samfélagsmiðlar	og	fyrirtæki	
Upphaflega voru samfélagsmiðlar hugsaðir til að einstaklingar gætu átt samskipti sín á milli en 

í dag eru þeir ekki síður mikilvægur vettvangur fyrir fyrirtæki og stofnanir. Samfélagsmiðlar 

bjóða fyrirtækjum upp á bein samskipti við neytendur og það sem meira er: Að neytendur geta 

verið í beinum samskiptum við fyrirtæki (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). Í kjölfarið hefur 

markaðsumhverfi fyrirtækja tekið umtalsverðum breytingum. Þróunin er helst á þá leið að búin 

voru til tengsl milli hins almenna neytenda og fyrirtækis, við vörur þess og þjónustu 

(Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). Þá eru það gjarnan 

neytendur sem setja fram ummæli og deila þeim áfram í þeim tilgangi að fræða fólk um 

fyrirtæki, vörur og þjónustu  (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012).  

Á samfélagsmiðlum getur efni náð mikilli dreifingu á stuttum tíma fyrir tiltölulega lítinn 

eða engan pening. Þar er einnig hægt að ná til ákveðinna markhópa sem ýta undir vægi þess 

efnis sem miðlað er hverju sinni.  Þá er einnig hægt að deila og dreifa efni á mörgum stöðum í 

einu í stað þess að sætta sig við eina staðsetningu eins og fellur að hefðbundnum miðlum. Auk 

þess er hægt að fylgjast með dreifingu skilaboða og mæla árangur í kjölfarið. 

Samfélagsmiðlar snúast samt um meira en tengsl og að búa til efni og deila því. Með 

skilvirkri og réttri notkun geta samfélagsmiðlar auðveldað fyrirtækjum að þekkja viðskiptavini 

sína, greina þarfir þeirra og hegðun. Þeir geta opnað fyrir nýja sölumöguleika, búið til verðmæti, 

skapað viðskiptatengsl, tilfinnanleg tengsl, aukið tryggð, ánægju og sýnileika vörumerkja. Þá 

geta þeir náð til og haft áhrif á skoðanamótandi aðila og ýtt undir jákvæða vörumerkjaímynd 

(Athygli, e.d).  

Vegna þeirra tækifæra er samfélagsmiðlar bjóða upp á eru þeir að verða mikilvægasta 

kynningartól í markaðssetningu fyrirtækja. Kynningartólin eru verkfæri markaðsfólks sem falla 

undir kynningarblönduna (e. promotional mix). Kynningarblandan samanstendur af 

auglýsingum, söluhvötum, almannatengslum, persónulegri sölu og beinni markaðssetningu  
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3.5	Vinsælustu	samfélagsmiðlarnir	
Í hringlaga heimi sem stöðugt snýst hraðar er öruggt að segja að samfélagsmiðlar séu 

óumflýjanlegur vettvangur í daglegu lífi fólks. Talið er að um 2,6 billjónir manna á heimsvísu 

noti samfélagsmiðla. Þá er einnig áætlað að fjöldi notenda muni aukast jafnt og þétt og nái 

þremur billjónum árið 2021 sem er u.þ.b. þriðjungur mannkyns í heiminum (Statista, 2018).  

Vinsælustu samfélagsmiðlarnir í heiminum í dag eru Facebook, YouTube, Whatsapp, 

og Facebook Messenger. Þar situr Facebook á toppi listans með 2,2 billjónir notendur 

(Statistica, The Statistics Portal 2018). Samkvæmt samfélagsmiðlamælingu MMR eða Market 

and Media Research (MMR) sem var framkvæmd hér á landi í maí árið 2018 er Facebook 

vinsælasti samfélagsmiðillinn. Þá kemur fram að 93 prósent Íslendinga hafa aðgang að 

Facebook. Samfélagsmiðlar eins og Snapchat, YouTube, Spotify og Instagram koma þar á eftir 

(MMR, 2018). Meirihluti notanda á samfélagsmiðlum eru með aðgang að tveimur eða fleiri 

miðlum sem þeir nota daglega (Davenport, Bergman, Bergman og Fearrington, 2014).  

 

3.6	Almannatengsl	og	samfélagsmiðlar	
Með þessari miklu þróun samfélagsmiðla er öruggt að segja að almannatenglar hafi nú fleiri 

tæki og tól í höndunum til að vinna með. Þar er aðferðafræði og reynsla almannatengla færð 

yfir á annan vettvang þar sem áherslan er lögð á að viðhalda grundvallaratriðum.  

Almannatenglar búa yfir styrkleikum og kunnáttu sem koma sér vel í beinum 

samskiptum við almenning og aðra hagaðila í gegnum samfélagsmiðla. Almannatenglar eru 

vanir því að þurfa að vekja áhuga á skilaboðum sem þeir vinna við, koma þeim á framfæri og 

gera þau spennandi. Þá er stór hluti af starfi þeirra að búa til texta sem nýtist vel fyrir 

markaðssetningu á samfélagsmiðlum samhliða hefðbundnum almannatengslastörfum fyrir 

viðskiptavini. Með tilkomu samfélagsmiðla eru samskipti við viðskiptavini enn mikilvægari en 

áður og má segja að almannatengsl hafi styrkst með þeim tækifærum er samfélagsmiðlar bjóða 

upp á til að koma skilaboðum á framfæri og til að eiga í gagnkvæmum samskiptum við 

almenning (Athygli, e.d.).  
 

3.7	Samfélagsmiðlar	eru	mikilvægir	
Með tilkomu og vaxandi vinsældum samfélagsmiðla er öruggt að segja að verklag 

almannatengsla hafi tekið breytingum. Fræðimenn og sérfræðingar í almannatengslum eru 

sammála um að samfélagsmiðlar hafi breytt almannatengslum og að þeir gegni mikilvægu 

hlutverki í viðskiptaáætlunum fyrirtækja.  Marcia W. DiStaso og Tina McCorkinlale (2012) eru 

meðal þeirra og benda á mikilvægi samfélagsmiðla og segja að þeir séu óumflýjanlega 
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mikilvægir á starfssviði almannatengsla. Þá hafi almannatenglar fengið fleiri tæki og tól til að 

vinna með, vera í samskiptum og mynda tengsl við almenning og hagaðila. Þeir benda einnig á 

að almannatenglar gætu og ættu að leggja auka áherslu á notkun samfélagsmiðla.  

Chiara Valentini og Dean Kruckeberg (2012, bls 11) taka í svipaðan streng og segja að 

samfélagsmiðlar ættu að vera ofarlega í huga almannatengsla fyrirtækja þar sem þeir eru til þess 

gerðir að ýta undir og styrkja tengsl. Þá nefna þeir að það sé hlutverk almannatengsla að upplýsa 

og fræða almenning. Samkvæmt þeim eru samfélagsmiðlar góð leið til upplýsingamiðlunar án 

þess að þurfa að fara í gegnum hliðverði fjölmiðla. Þá eru samfélagsmiðlar einnig öflugir ef 

miðla á til ákveðinna markhópa og til að deila- og dreifa upplýsingum til almennings. 

Samfélagsmiðlar virðast fá hlýjar móttökur frá sjónarhorni almannatengsla. 

Breakeenridge og Soli (2009). Eru meðal þeirra almannatengla sem segja að samfélagsmiðlar 

hafi aukið lögmæti starfsgreinarinnar þar sem margir sérfræðingar á sviði almannatengsla sjá 

nú um marga stafræna miðla fyrir hönd fyrirtækja og einstaklinga.  

Eftir því sem fleiri samfélagsmiðlar líta dagsins ljós þurfa almannatenglar að skilja og vera með 

á nótunum hvernig vinsælustu samfélagsmiðlarnir virka og hvaða miðla sé best að nota við 

tiltekin verkefni, eða fyrir ákveðna viðskiptavini. Almannatenglar þurfa að kunna skil á hvernig 

þeir eiga að nota samfélagsmiðla til að ná sem bestum árangri og vita hvernig eigi að mæla og 

meta árangur á þeim (Yang og Lim, 2009).  

Í rannsókn sem Hye-Jin Paek, Thomas Hove, Yumi Jung og Richard T. Cole  (2013) 

gerðu sýndu niðurstöður fram á að notkun samfélagsmiðla í almannatengslum hafi aðeins 

jákvæðar afleiðingar í för með sér og stuðli að aukinni þátttöku og ýti undir jákvæð 

hegðunarmynstur.  Samkvæmt rannsókn sem Diga og Kelleher gerðu (2009) nota bandarískir 

almannatengslasérfræðingar samfélagsmiðla í auknum mæli og sýndu niðurstöður fram á að 

þeir sem nota samfélagsmiðla virðast ná betri árangri í starfi.  

 Frá öðru sjónarhorni hafa blaðamenn einnig talað jákvætt um samfélagsmiðla. Þá segir 

að einn af hverjum fjórum blaðamönnum segist frekar vilja að almannatenglar hafi samband 

við sig í gegnum samfélagsmiðla (IPR, 2013). 
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4. Fyrri	rannsóknir	er	snúa	að	almannatengslum	og	
samfélagsmiðlum	

 

4.2	Almannatengsl	hafa	tekið	breytingum	
Árið 2009 og 2010 gerðu Donald K. Wright og Michelle Drifka Hinson umfangsmikla rannsókn 

á hvernig samfélagsmiðlar og almannatengsl fara saman. Þar var meðal annars skoðað hvaða 

áhrif samfélagsmiðlar hafa á atvinnugreinina, hvernig almannatenglar eru að nota 

samfélagsmiðla þegar kemur að viðskiptavinum sínum og hvaða samfélagsmiðlar þeir telja 

mikilvægastir (Wright og Hinson, 2010). 

Allir einstaklingar sem voru skráðir sem aðildarfélög hjá Public Relations Society og 

America (PRSA), Arthur W Page Society, International Public Relation Association (IPRA) og 

þeir sem voru skráðir á aðildarlista hjá Institute for Public Relations (IPR) voru beðnir um að 

taka þátt í rannsókninni. Yfir þúsund einstaklingar tóku þátt í rannsókninni þegar tekin eru 

saman bæði árin. Þá voru það 574 einstaklingar sem tóku þátt árið 2009 og 563 árið 2010. 

Þátttakendur komu frá mismunandi heimshlutum og bjuggu yfir mismunandi reynslu í 

almannatengslum. Sumir störfuðu fyrir stór almannatengslafyrirtæki, aðrir fyrir lítil, sumir 

störfuðu sjálfstætt, einhverjir störfuðu fyrir ríkið, aðrir fyrir menntastofnun og enn aðrir unnu 

við rannsóknir í atvinnugreininni svo einhver dæmi séu nefnd (Wright og Hinson, 2010).  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að almannatengsl hafa tekið umtalsverðum 

breytingum með tilkomu samfélagsmiðla. Þá mátti einnig sjá hvernig samfélagsmiðlar og ný 

samskiptatækni hafa í auknum mæli áhrif á atvinnugreinina. Í kjölfarið sjást umtalsverðar 

breytingar á opinberri stefnumótun sem og innri og ytri stefnumótun. Niðurstöðurnar sýndu 

einnig að gagnvirkir miðlar og þar með talið samfélagsmiðlar breyta því hvernig fyrirtæki og 

stofnanir eiga í samskiptum við almenning, starfsmenn, viðskiptavini, ríkisstjórn og aðra 

hagaðila (Wright og Hinson, 2010).  

Vegna aukinna vinsælda og mikilvægis sem samfélagsmiðlar spila hjá einstaklingum, 

fyrirtækjum og öðrum skipulagsheildum almennt skiptir miklu máli að almannatenglar séu 

opnir fyrir samfélagsmiðlum, kunni að stjórna eða finni leiðir til að stjórna þeim og viti hvernig 

mæla á árangur á þeim.   

Þegar niðurstöður voru bornar saman frá árinu 2009 og 2010 mátti sjá auknar vinsældir 

á milli ára á öllum samfélagsmiðlum sem teknir voru til skoðunar nema þegar kom að 

bloggsíðum. Samkvæmt niðurstöðum úr rannsókninni sem var gerð árið 2010 sammæltist meiri 

hluti þátttakenda um að samfélagsmiðlar væru mikilvægt tól fyrir þá viðskiptavini er þeir starfa 

fyrir, hvort sem um ræðir fyrirtæki, stofnun eða önnur samtök. Þá sögðu 77 prósent þátttakenda 
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að samfélagsmiðlar eins og Facebook og Linkedin væru sértaklega mikilvægir á móti 14 

prósentum sem töldu að svo væri ekki. 65 prósent sögðu að smábloggsíður eins og Twitter og 

myndbandasíður eins og Youtube væru mikilvægar. Hefðbundið blogg hlaut ekki eins mikið 

lof og töldu einungis 57 prósent þátttakenda að það skipti máli (Wright og Hinson, 2010). 

	

4.2	Skoðun	upplýsingafulltrúa	og	almannatengla	á	samfélagsmiðlum	
Marcia W. DiStaso, Tima McCorkindale and Donald K. Wright (2011) gerðu  rannsókn þar 

sem viðtal var tekið við 25 upplýsingafulltrúa og sérfræðinga í almannatengslum um notkun og 

áhrif samfélagsmiðla hjá fyrirtækjum sem þeir starfa fyrir. Allir þátttakendur rannsóknarinnar 

eiga það sameiginlegt að vera stjórnendur á upplýsinga- og almannatengslasviði. Markmiðið 

með rannsókninni var að leitast eftir þeirra skoðun er snýr að samfélagsmiðlum. Þá voru þeir 

spurðir spurninga eins og hvaða tækifæri og áskoranir felast í notkun samfélagsmiðla, hvernig 

þeir mæla árangur  á samfélagsmiðlum og hvað það er sem þeir myndu vilja læra til að auka 

skilning sinn og getu á samfélagsmiðlum.  

Rannsóknin sýndi fram á misjafnar skoðanir á því hvað tækifæri felast í samfélagsmiðlum 

en meirihluti þátttakenda sammæltist um mikilvægi samfélagsmiðla. Þá voru flestir sammála 

um að fyrirtæki ættu að vera á samfélagsmiðlum vegna vinsælda þeirra og að þangað leitaði 

gjarnan fólk til að verða sér út um upplýsingar og til að deila upplýsingum. Helsta áskorunin 

fyrir fyrirtæki að vera á samfélagsmiðlum samkvæmt þátttakendum er stjórnleysið og að hafa 

ekki stjórn á því sem að fólk gerir og segir á miðlinum. Þá hafi það sýnt sig að fyrirtæki sem 

eru á samfélagsmiðlum eru líklegri til að eiga undir högg að sækja þar sem þau eru mun 

berskjaldaðri fyrir athugasemdum og neikvæðum skoðunum sem fólk lætur gjarnan frá sér á 

samfélagsmiðlum. Nokkrir þátttakendur sögðust upplifa áskoranir eins og tortryggni í garð 

samfélagsmiðla meðal starfsmanna sinna, aðrir þátttakendur töluðu um áskorun vegna lélegrar 

kunnáttu á samfélagsmiðla, þá meðal annars vegna stöðugrar þróunar. Aðrar áskoranir sem voru 

nefndar snéru að fjárfestingaákvörðunum, stefnu og trúnaðarmálum, þá voru mælingar einnig 

nefnda og hvernig er best að tengja samfélagsmiðla við sölu, kerfisbundið eftirlit, viðhorf og 

þeirra ákvörðunar hvort þátttakan sé að auka gildi fyrirtækisins meðal annars (Distasio, 

Mccorkindale og Wright, 2010). 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvað þeir væru til í að vita um samfélagsmiðla bárust 

mismunandi svör. Sumir vildu vita hvað samfélagsmiðill væri bestur eða áhrifaríkastur á meðan 

aðrir voru að spá hvað framtíðin bæri í skauti sér. Margir þátttakendur vildu heyra svör við 

spurningum eins og hvernig samfélagsmiðlar sýna mælanlegan viðskiptaárangur, hvernig lítur 

árangur út, hvað raunverulega hreyfir við málunum og hvaða síður teljast árangursríkar. Aðrir 
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þátttakendur lögðu meiri áherslu á hagnýta notkun og höfðu spurningar eins og: Hvernig 

notarðu samfélagsmiðla til að: Ná til ákveðins markhóps, þjálfa starfsfólk, byggja 

trúverðugleika, þjóna samfélaginu en samt aukið gildi fyrirtækisins svo fleira mætti nefna 

(Distasio, Mccorkindale og Wright, 2010). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að flestir þátttakendur eru sammála um mikilvægi 

samfélagsmiðla hjá fyrirtækjum og að það komi aðeins til með að aukast. Þrátt fyrir að vera 

sammála um margt virtust margir þættir sem snúa að samfélagsmiðlum vera óljósir og var mikið 

af ósvöruðum spurningum. Helsta ástæðan fyrir því að fyrirtæki eru að notast við 

samfélagsmiðla samkvæmt þessari rannsókn er til að geta tekið þátt í mikilvægum umræðum 

og til að geta fylgst með viðskiptaumhverfinu, viðskiptavinum, samkeppnisaðilum og 

starfsmönnum. Þegar á heildina virðast samfélagsmiðlar áhrifarík leið fyrir upplýsingaleit og 

rauntíma umræður (Distasio, Mccorkindale og Wright, 2010).  
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5. Aðferðafræði	rannsóknar	
 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni: Lykilþættir árangurs þegar kemur að 

almannatengslum og samfélagsmiðlum var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. 

qualitative method). Eigindlegar rannsóknir byggjast á viðtölum við þátttakendur 

rannsóknarinnar þar sem leitast er eftir að auka skilning á viðhorfum, upplifunum og reynslu 

viðmælenda og fá þannig svar við þeirri rannsóknarspurningu sem lagt var upp með (Bryman, 

2016).  

Talið er að eigindleg rannsóknaraðferð henti best fyrir viðkomandi rannsókn þar sem 

hætta gæti stafað af villandi upplýsingum úr megindlegri rannsókn sökum lélegs svarhlutfalls. 

Kosturinn við að nota eigindlega rannsóknaraðferð fram yfir megindlega rannsóknaraðferð er 

að þannig gefst möguleiki á að fá innsýn inn í líf þátttakenda og öðlast dýpri skilning á þeirra 

afstöðu um viðfangsefnið. Gallinn við eigindlega rannsóknaraðferð er sá að ekki er hægt að 

alhæfa um þýðið út frá niðurstöðunum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Með því að notast við 

eigindlega rannsóknaraðferð er talið auðveldara að skilja reynslu, upplifun og viðhorfa 

almannatengla á samfélagsmiðlum.  

Áður en rannsóknin var lögð fram var gagna aflað sem lágu þegar fyrir um 

almannatengsl, almannatengla, tækniþróun, samfélagsmiðla og tenginguna þar á milli ýmist í 

bókum eða fræðilegum greinum sem nálgast var í gegnum internetið. Þá var leitað eftir bæði 

innlendum og erlendum upplýsingum.  

 

5.1	Úrtak	og	aðgengi	
Þegar rannsóknarspurning hafði verið ákveðin og gögnum safnað var viðtalsramminn útbúinn 

fyrir rannsóknina. Fjöldi þátttakenda var ekki fyrirfram ákveðinn heldur voru viðmælendur 

valdir með það að markmiði að búa yfir víðtækri þekkingu og mismunandi reynslu í 

almannatengslum. Slíkt úrtak nefnist tilgangsúrtak (e. purposive sampling) (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).  

Að endingu voru tekin viðtöl við sex sérfræðinga í almannatengslum. Þátttakendur 

rannsóknarinnar eru á ólíkum aldri og búa yfir mislangri starfsreynslu sem spannar frá tveimur 

árum upp í 16 ár. Þátttakendur starfa hjá mismunandi fyrirtækjum og gegna mismunandi 

starfsstöðum. 

Í upphafi hvers viðtals voru þátttakendur upplýstir um að viðtalið væri hljóðritað og 

síðar afritað. Þátttakendum var gerð grein fyrir því að þeim stæði til boða að óska eftir fullri 

nafnleynd og að þátttaka þeirra yrði trúnaðarmál. Auk þess var þeim bent á að öll gögn væru 

einvörðungu notuð í tilgangi rannsóknarinnar.  
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Þegar leitað var að viðmælendum þurfti að hafa í huga að markmið rannsóknarinnar var að 

skoða almannatengsl, samfélagsmiðla og tenginguna þar á milli. Ekki reyndist erfitt að finna 

áhugasama þátttakendur, jafnvel þó að einhverjir sem leitað var til hefðu ekki svarað 

tölvupóstinum þar sem óskað var eftir þátttöku. Í upphafi var sendur tölupóstur á sex 

almannatengla, þrjú svör bárust fljótt, eitt barst aðeins seinna en tvö skiluðu sér ekki til baka. 

Þá var sent á tvo einstaklinga til viðbótar sem báðir samþykktu þátttöku. Að endingu varð 

kynjahlutfall viðmælanda fjórir karlar á móti tveimur konum.  
 

5.2	Lýsing	á	aðferðafræði	rannsóknar	og	öflun	gagna	
Almenn heimildarvinna fyrir rannsóknina hófst í ágúst árið 2018. Upplýsingaöflun var 

gegnumgangandi þar til rannsóknarvinunni lauk síðar sama ár. Við vinnslu fræðilega kaflans 

fór heimildarleitin að mestu fram í gegnum fræðigreinar á internetinu og í gegnum bækur er 

koma að viðfangsefninu.  

 

5.2.1	Viðtalsgögn	

Við öflun gagna var notast við hálfopin viðtöl (e. semi structured interviews). Búinn var til 

spurningalisti sem samanstóð af tíu spurningum. Þátttakendum var gefið færi á að svara á 

flæðandi hátt. Öll viðtölin voru tekin upp með hugbúnaði í snjallsíma og í framhaldinu afrituð 

og skrifuð upp í ritvinnsluforritinu Word. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 21. september til 22. 

október 2018. Þau fóru fram á mismunandi stöðum og tóku mislangan tíma, frá 12:46 mínútum 

upp í 53:19 mínútur og sekúndur. Þátttakendur gáfu fullt leyfi til að afrita hljóðupptökuna svo 

hægt væri að vinna úr gögnunum. Ákveðið var að viðtölunum yrði haldið nafnlausum og verður 

því notast við stutta lýsingu á hverjum viðmælanda fyrir sig. 

Eftir því sem Lichtman (2010) bendir á hentar eigindleg aðferðafræði sérstaklega vel 

fyrir rannsókn af þessum toga en notast var við hálfopin viðtöl eða svokallaðar stýrðar umræður, 

þar sem viðmælanda er gefinn kostur á að koma þekkingu sinni og skoðunum vel á framfæri. 

Útbúinn var viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölunum svo ákveðnir punktar kæmu 

örugglega fram. 

Vankantar eigindlegra rannsóknaraðferða felast í að með niðurstöðum er ekki hægt að 

alhæfa fyrir allt samfélagið heldur er aðeins hægt að álykta út frá þeim. Kostir eigindlegra 

rannsókna eru þeir að meiri dýpt næst í rannsóknina fremur en í megindlegri rannsókn. 

Eigindlegt viðtal gefur betri innsýn í líf þátttakenda og dýpri skilning á afstöðu einstaklingsins 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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5.3	Greining	ganga	
Þemaskipt greining (e. coding analysis) er sú aðferð sem var notuð við rannsóknina. Sú aðferð 

er hvað algengust við greiningar á eigindlegum rannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir). Viðtölin 

voru hljóðrituð og afrituð orðrétt í Wordskjal. Þegar viðtölin höfðu verið afrituð var svar hvers 

þátttakenda fyrir sig sett undir hverja spurningu í heildstæðum texta. Að því töldu voru gögnin 

lesin vandlega yfir og þau þemagreind þannig að fundin voru sameiginleg stikkorð sem gáfu 

upplýsingar til að finna þema í viðtölunum. Mismunandi litir voru notaðir fyrir hvert þema fyrir 

sig til að sýna hvar viðkomandi þema birtist í viðtölunum. Notast var við opna kóðun (e. open 

coding) sem felur í sér að ekki er ákveðið fyrirfram hvaða þemum er leitast eftir. Opin kóðun 

felur í sér samanburð á mismunandi gögnum, flokkun og hugtakamyndun þar sem reynt er að 

finna mynstur eða rauðan þráð í gegnum viðtölin (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Eftir að rýnt 

hafði verið í gögnin komu í ljós fjögur meginþemu og 11 undirþemu. 

 

5.4	Réttmæti	og	áreiðanleiki	rannsóknar	
Þegar kemur að réttmæti í rannsóknum þarf að fara yfir hversu vel rannsóknin svarar þeirri 

spurningu sem hún á að svara. Áreiðanleiki í eigindlegum rannsóknaraðferðum er einna helst 

þegar hún er nákvæm og hægt að endurtaka hana með þeim upplýsingum sem fyrir liggja 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Með innra réttmæti (e. internal validity) eða trúverðugleika rannsóknar er horft til hvort 

niðurstöður hafi sannleiksgildi. Með því er átt við góðar lýsingar eða túlkanir á reynslu 

viðmælenda og að þær endurspegli viðhorf þeirra sem að búa yfir svipaðri reynslu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

Með ytra réttmæti (e. external validity) er átt við hvort alhæfa megi um niðurstöðuna 

(Sigríður Halldórsdóttir). Ytra réttmæti úr niðurstöðum rannsóknarinnar er afar lítið þar sem 

erfitt er að færa viðhorf og skoðanir sex almannatengla yfir á alla almannatengslastéttina. Einnig 

má taka fram að þar sem um eigindlega rannsókn er að ræða er erfitt að ytra réttmæti eigi ekki 

við rök að styðjast þar sem erfitt er að alhæfa út frá viðhorfum og skoðunum fólks (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Niðurstöðurnar gefa þó ákveðna hugmynd um árangursþætti þegar kemur 

að almannatengslum og samfélagsmiðlum.  

Við gerð rannsóknarinnar skipti máli að taka sér góðan tíma, sýna viðfangsefninu virðingu og 

gæta nákvæmni við öflun rannsóknarganga.  
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5.5	Staða	höfundar	innan	rannsóknar	og	siðferðileg	álitaefni	
Þegar kemur að siðferði rannsókna þarf að hafa í huga að í eigindlegum rannsóknum er nálægð 

höfundar og þátttakenda meiri en í megindlegum rannsóknum og að því leyti þarf að gæta 

trúverðugleika í rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Þátttakendur rannsóknar voru sjálfboðaliðar og var þeim gerð grein fyrir því að þeir væru ekki 

skyldugir til að svara einstökum spurningum og að þeir væru ekki þvingaðir til að klára viðtalið 

ef þeir treystu sér ekki til þess. Höfundur var meðvitaður um mikilvægi þess að halda ákveðinni 

fjarlægð og passa upp á réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Höfundur reyndi eftir bestu 

getu að gæta hlutleysis og að nálgast viðfangsefnið með opnum hug. Þá gætti höfundur þess að 

fara vel með þær upplýsingar sem voru veittar.  

Tveir þátttakendanna óskuðu eftir trúnaði. Í kjölfarið var þeim heitið fyllsta trúnaði og 

að upplýsingarnar sem þeir veittu í viðtalinu væru með öllu órekjanlegar. Eftir frekari athugun 

var að endingu ákveðið að halda nafnleynd yfir öllum þátttakendum rannsóknarinnar. Þá yrði 

aðeins stuðist við dulnefni hvers þátttakenda fyrir sig og persónueinkennum yrði eitt svo ekki 

væri hægt að rekja einstaka svör til einstaka þátttakenda. Ákveðið var að nota nöfn út frá Ásatrú. 

Notast var við frægustu nöfn Goða og Ásynja sem eru Baldur, Óðinn, Freyr, Þór, Frigg og 

Gerður. 

 

5.6	Þátttakendur	rannsóknar	
Baldur starfar á samskiptasviði hjá stóru fyrirtæki sem hefur verið mikið í umræðunni í gegnum 

tíðina, bæði í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. Baldur var ráðinn þangað eftir nám í 

almannatengslum fyrir rúmlega tveimur árum. Höfundur á sameiginlegan vin með Baldri og 

ákvað í kjölfarið að óska eftir þátttöku hans.  

Óðinn komst fyrst í kynni við almannatengsl í kringum aldamótin og hefur gengt 

mismunandi störfum og starfshlutföllum innan þess geira síðan. Hann hefur þ.á.m. verið 

talsmaður, starfað á upplýsingarsviði hjá opinberri stofnun og gegnt hefðbundinni 

almannatengslastöðu á erfiðum tíma hjá fyrirtæki þar sem krísustjórnun var stór partur af 

starfinu hans. Í dag vinnur hann hálfvegis í almannatengslum samhliða markaðsstarfi hjá 

fyrirtækinu er hann starfar.  

Freyr útskrifaðist með mastersgráðu í almannatengslum fyrir nokkrum árum og hefur starfað 

við almannatengsl síðan þá. Annarsvegar starfar hann hjá hugbúnaðarfyrirtæki og hinsvegar hjá 

ráðgjafafyrirtæki í almannatengslum þar sem hann starfar enn þann daginn í dag, titlaður sem 

sérfræðingur í almannatengslum. Þá er hann einnig kynningarstjóri fyrir litla árlega hátíð sem 

haldin er hérlendis.   
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Þór hefur unnið við almannatengsl hjá sama almannatengslafyrirtækinu í um fimm ár 

og hefur einnig bakgrunn í  blaðamennsku. Frigg býr að langri og víðtækri reynslu í 

almannatengslum sem spannar frá árinu 2004. Hún er með menntun í almannatengslum og hefur 

reynslu af blaðamennsku. Hún hefur unnið ýmis sérhæfð almannatengslaverkefni, verið 

ráðgjafi hjá stóru almannatengslafyrirtæki þar sem hún tók síðar við framkvæmdastjórastöðu. 

Hún hefur unnið bæði á íslenskum og erlendum markaði. Í dag starfar hún við almannatengsl 

hjá stóru fyrirtæki ásamt því að sinna nokkrum sérhæfðum almannatengslaverkefnum hjá 

öðrum fyrirtækjum.  

Gerður er almannatengill að mennt og hefur starfað við almannatengsl í u.þ.b. áratug. Þá hefur 

hún gegnt stöðu aðstoðarmanns ráðherra og verið kynningarstjóri hjá opinberri stofnun. Í dag 

starfar hún sem framkvæmdastýra innlends almannatengslafyrirtækis.  
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6. Þemagreining	
 

6.1	Breytingar	á	starfsvettvangi	almannatengla	
 

6.1.1	Breytt	staða	fjölmiðla	

Viðmælendur höfðu skiptar skoðanir á því hvernig þeir upplifðu breytingar á sínum 

starfsvettvangi síðastliðin ár eða áratugi. Það virtist ráðast af starfsaldri. Þeir viðmælendur sem 

höfðu langan starfsaldur í almannatengslum höfðu upplifað meiri breytingar en þeir sem voru 

höfðu styttri starfsaldur. Helstu breytingar sem greina mátti voru þær að fjölmiðlar væru að 

veikjast en á sama tíma væru samfélagsmiðlar að styrkjast.  

Óðinn sagðist hafa upplifað miklar breytingar í gegnum tíðina en hafi fundið sérstaklega fyrir 

því eftir að samfélagsmiðlar fóru að ryðja sér til rúms. Hann segir að samfélagsmiðlar séu orðnir 

mjög öflugir í dag. Áður en samfélagsmiðlar urðu eins fyrirferðamiklir og þeir eru í dag var 

Óðinn að notast mikið við fréttatilkynningar og reglulega fundi með blaðamönnum. Hann 

orðaði þetta svona:  
Mesta breytingin er að þetta er farið úr svona þessum gömlu góðu sko 
fréttamannafundum og tilfinningum og símtal...og eftirfylgni...þetta bara búið 
og núna er þetta bara farið inn á social media. 

 

Að Friggjar sögn eru: „Helstu breytingarnar hafa kannski verið þær að fjölmiðlar eru alltaf að 

verða veikari og veikari.“ Hún tekur fram að „góð almannatengsl og góð fjölmiðlun kallist á.“ 

Þá segir hún að „krítískir“ fjölmiðlar séu bestu samstarfsaðilarnir en veikir fjölmiðlar ýti undir 

ófagleg almannatengsl. Frigg telur að þetta stafi helst af auknu vægi samfélagsmiðla í 

samfélagsumræðu sem hún telur að sé tímabundið fyrirbæri á meðan fólk átti sig á því hvernig 

það er að nota samfélagsmiðla og hvaða afleiðingar það hefur. Frigg segir síðan: „ég held að 

það sé ekkert útséð með það að samfélagsmiðlar taki við svona af hinum hefðbundnu 

fjölmiðlum, alls ekki. Þetta færist aftur í hina áttina, það eru ýmis merki sem við sjáum með 

það.“ 

Gerður tekur í svipaðan streng og Frigg og segir að stærsta breytingin sé sú að fjölmiðlar hafi 

veikst á Íslandi sem og annarsstaðar í heiminum:  

 

Lestur blaðanna hefur gjörsamlega hrunið og svo koma þessir 
samfélagsmiðlar sem eru algjör game changer í þessu. Það eru náttúrulega 
þeir sem eru búin að veikja fjölmiðla mjög mikið það er einfaldlega vegna 
þess að að maður fær ótrúlega mikið fyrir auglýsingafé t.d. að auglýsa inná 
samfélagsmiðlum. 
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Gerður benti jafnframt á að þetta væri varhugaverð þróun og ekki sú sem að hún vonaðist eftir. 

Hún telur að það yrði „voðalega leiðinlegt að vinna í almannatengslum án fjölmiðla.“ 

Fjölmiðlar spili stórt hlutverk á starfsgrundvelli almannatengsla. Hún vonar jafnframt að 

fjölmiðlar haldi áfram og fái tekjur til að geta stundað rannsóknarblaðamennsku. 

Bæði Frigg og Gerður hræðast þá þróun og telja að samfélagsmiðlar séu í auknum mæli 

að draga úr vægi fjölmiðlunar og gagnrýninnar fjölmiðlunar. Sú hætta stafi ekki eingöngu út 

frá miðluninni sjálfri heldur ekki síður vegna þess að samfélagsmiðlar séu í raun að hamla 

fjárstreymi til fjölmiðla og að það sé mikið áhyggjuefni. Frigg lýsti þessu svona:  
 

Tæknirisarnir sem að stýra helstu samfélagsmiðlunum þrífast í raun og veru á 
því að hirða tekjur sem að skapast af umfjöllun venjulegrar miðla sem er svo 
innan gæsalappa er stolið og deilt svo inn á samfélagsmiðla. Þannig oft eru 
það hefðbundnir fjölmiðlar sem búa til efni með öllum tilkostnaði og lesendur 
deila því svo á samfélagsmiðla en auglýsendur velja svo að auglýsa inn á 
samfélagsmiðlum þar sem þeir geta tengt sig við það sem fólk er að lesa þar. 

 

Það sé í raun og veru verið að stela vinnu fjölmiðla sem í kjölfarið nýtist auglýsendum sem 

kjósa að auglýsa á samfélagsmiðlum vegna upplýsinga sem fyrir liggja þar um notendur. Gerður 

hafði þó aðeins aðra sýn og beindi sjónum sínum að fyrirtækjum sem nota samfélagsmiðla 

einvörðungu til að lækka markaðskostnað. Það væri áhyggjuefni því það væri í raun og veru 

verið að halda fjármagni frá fjölmiðlum og dæla því í eitthvað sem ekki eru greiddir af skattar 

til samfélagsins. Þá tekur hún dæmi að einn tónlistarmaður, Ed Sheeran, borgi meiri skatta í 

Bretlandi heldur en fyrirtækið utan um Facebook. Engu að síður segist hún skilja fyrirtækin 

sem kjósi þessa leið en þetta sé mjög slæmt upp á fjölmiðlun í framtíðinni.  

Aðrir viðmælendur höfðu ekki upplifað miklar breytingar. Upplifun Baldurs er svona: „Kannski 

ekki einhverjar drastískar breytingar en ég hef tekið eftir því að þróunin er stöðug...það sem að 

ég gerði fyrir tveimur árum er ekki það sama og ég geri í dag.“  

Eins og Baldur hefur Freyr ekki upplifað miklar breytingar frá því að hann hóf störf við 

almannatengsl en hann talar um að stöðugrar eftirfylgni þurfi að gæta á samfélagsmiðlum, t.d. 

ef fréttatilkynning er birt þarf að fylgjast með hvort umræða komi upp á samfélagsmiðlum.  

Þór sagði að helstu breytingar sem hann hefur upplifað er að það sé minna um „vöruplögg,“ 

Segist hann vera minna vera að aðstoða fyrirtæki að kynna og fá umfjöllun um einstakar vörur 

og sé að vinna nánar með fyrirtækjum í að móta skilaboð og miðla skilaboðum.  
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6.1.2	Nútíma	almannatengsl	

Nokkrir viðmælendanna komu inn á að nútíma almannatengsl snúist að miklu leiti um 

stjórnhætti, stefnumótun og að aðstoða fyrirtæki þannig að þau rati ekki í vandræði. Sumir vildu 

meina að nú væri á því brýnni þörf en áður vegna tilkomu samfélagsmiðla. Frigg segir að gömlu 

almannatengslin hafi í raun og veru verið þannig að beðið var eftir því að eitthvað gerðist og þá 

var farið í hlutina til að bjarga þeim. Almannatengsl hafi snúist um að slökkva elda, afvegaleiða 

umræðuna og þagga hana niður eða eitthvað álíka. Nútíma almannatengsl snúast hinsvegar 

miklu frekar um að aðstoða fyrirtæki að breyta stjórnháttum og móta stefnumótun þannig að 

þau lendi ekki í vandræðum. Með það að markmiði að aðstoða fyrirtæki að búa til áætlanir sem 

séu þá einskonar forvörn. Það sé allt gert til að tryggja að enginn geti skemmt fyrir áætlunum 

fyrirtækisins. Hún segir jafnframt: 
 

 „Nútíma almannatengsl... snúast um það bara að vinna hlutina alltaf rétt og 
vandlega. Af því það er ódýrasta leiðin þegar upp er staðið af því þá ratarðu 
ekki í vandræði og þarft ekki að slökkva elda eða svoleiðis.“ 

 

Freyr talar um að nútíma almannatengsl séu alltaf að verða hraðari og finnst eins og 

almannatenglar þurfi stöðugt að vera á tánum. Hann segir að „krísuelementið“ sé stór partur af 

starfinu sínu. Hann aðstoði fyrirtæki við að búa til krísuplön, bæði til að forðast krísur og 

bregðast við þeim ef og þegar þær gerast. Það sé gert með þeim hætti að farið sé yfir alla þætti 

sem hugsanlega geti gerst - eins ólíklegir og þeir eru - svo sé unnið út frá því.  Hann segir að 

það sé lykilatriði að vera viðbúinn, sérstaklega í ljósi þess að hraðinn sé svo mikill.   

Þór tók í svipaðan streng og segist upplifa að almannatengsl snúist miklu meira um 

krísustjórnun en áður. Einnig fellur í hlut almannatengla að aðstoða fyrirtæki með stefnumótun, 

móta rödd fyrirtækisins og hjálpa fyrirtækjum að forðast vandræði sem og aðstoða þau ef þau 

lenda í vandræðum. 

Gerður segir að nútíma almannatengsl séu í rauninni skipulögð miðlun upplýsinga en 

ekki bara plögg í fjölmiðla eins og svo margir halda. Þá sé fyrirtækið sem hún starfar fyrir að 

vinna margskonar efni fyrir fyrirtæki, stofnanir og félagssamtök og að það geti verið mjög 

víðfeðmt hvað felist í starfinu. Það getur verið stefnumótun, samskipti við opinbera aðila, 

samskipti við ráðuneyti, skýrslugerð fyrir fyrirtæki, mappa og koma fólki saman með 

tengslaneti meðal annars. Hún líkir starfinu við köngulóarvef og þar undir séu fjölmiðlar, 

samfélagsmiðlar og í raun þessi skipulagða miðlun upplýsinga sem felist í starfinu.  
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6.1.3	Tvíeggjaðsverð	

Af samtali við viðmælendur upplifðu allir blendnar tilfinningar í garð samfélagsmiðla í 

tengslum við starfið sitt.  

Upplifun Óðins er að það hafi orðið ákveðið powershift. Upplýsingar og völd eru komin út í 

feedið til almennings og fyrirtæki hafi þar af leiðandi ekki jafn mikla stjórn og áður. Í kjölfarið 

er komin meiri pressa á fyrirtæki að standa sig betur, þau þurfa að vera á tánum sem þýðir að 

þau þurfa að vera undirbúin og það sé í raun mjög gott. Það eigi við rök að styðjast bæði um 

almannatengslastörf og um fyrirtækið sem hann starfar fyrir. Óðinn segir jafnframt að hjá 

fyrirtækinu upplifi þau sig sem þau séu stöðugt undir smásjá og ef þau standi sig ekki fái þau 

skammir.  

 Upplifun Freys endurspeglar upplifun Óðins. Hann segir að samfélagsmiðlar séu 

tvíeggjað sverð og að þeir geti oft breytt gangi mála. Til útskýringar tekur hann dæmi um Orku 

Náttúrunnar, #metoo málið þar sem Áslaugu Thelmu Einarsdóttur, konu Einars Bárðarsonar, 

var sagt upp fyrir að hafa kvartað yfir framkvæmdastjóranum. Í kjölfarið hafi Einar Bárðarson 

sett póst á Facebookið þess efnis og fékk hann mikil viðbrögð. Freyr bendir á að: 

„Fjölmiðlakrísan sjálf fyrir þá Orkuveituna byrjaði um leið og [Einar] setti fyrsta póstinn sinn 

á samfélagsmiðla.“ Hann segir: „Fjölmiðlar búa til fréttir í kringum [slíka] pósta og þar byrjar 

krísan.“  

Þór tók í sama streng og sagði á samfélagsmiðlum geti allir komið sínum skoðunum á 

framfæri hvort sem þær eru jákvæðar er neikvæðar, að gagnrýna fólk eða fyrirtæki, vörur eða 

þjónustu, Hann lýsir þessu svona:  
 

Þessi er að kvarta yfir hinu, þessi segist hafa fengið slæma þjónustu og þetta 
verði stórmál […] Fleiri koma fram og fólk fer að deila þessu […] í kjölfarið 
pikka fjölmiðlar þetta upp...og á mjög skömmum tíma hafa allir heyrt af Siggi 
fékk flugu í súpuna sína. […] Það þarf að mónitora [samfélagsmiðla] rosalega 
vel, það þarf að svara strax þegar það kemur upp einhver gagnrýni til að […] 
kæfa það í fæðingu áður en það vindur upp á sig og verður í rauninni blaðamál.  

 

Líkt og hjá öðrum viðmælendum er upplifun Gerðar á samfélagsmiðlum bæði jákvæð og 

neikvæð. Hún segist hafa verið jákvæðari í garð samfélagsmiðla þegar hún stofnaði 

Facebookreikning fyrir 10-11 árum síðan. Henni finnst þessi „bergmálshella“ á 

samfélagsmiðlum varhugaverð og ólýðræðisleg þróun og segir: „Facebook er alltaf að halda að 

okkur efni sem að þeir telja okkur vilja sjá.“ Hinsvegar segir hún að á samfélagsmiðlum sé hægt 

að byggja upp flotta miðla, það hafi allir jafnan rétt til þess því þeir séu ókeypis.  
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Upplifun Friggjar er sú að samfélagsmiðlar séu fyrst og fremst ofmetnir því samfélagsmiðlar 

séu ekkert annað en boðleið, alveg eins og fjölmiðlar eru boðleið. Hún útskýrir muninn á 

samfélagsmiðlum og fjölmiðlum svona:  

 
Samfélagsmiðlar eru hinsvegar ólíkir fyrri boðleiðum […] að því leitinu til að 
einstaklingar eiga í rauninni sína eigin útsendingarás. Þannig það er stóra 
breytingin. […] Áður [áttu] stórfyrirtæki boðleiðina og boðrásirnar og gátu 
þannig miðlar upplýsingum til okkar sem almennings eru núna komnir í 
samkeppni við mig og þig sem einstaklinga með okkar eigin boðrásir. [Þar] 
sem við getum líka byggt upp okkar eigin prófíl og […] orðspor, aflað 
fylgjenda og svo framvegis og framvegis.  

Frigg segir þetta vera ástæðuna fyrir því að hún telur samfélagsmiðla ofmetna, því ekkert þýði 

að horfa á þá sem upptökin. Þeir séu einungis verkfæri til að koma skilaboðum á framfæri og 

það hafi ekkert breyst í skilaboðagerðinni með tilliti til samfélagsmiðla: „Þú þarft ennþá að vera 

[…] sannur, þú þarft ennþá að vera með skilaboð sem ná í gegnum allan hávaðann og þú þarft 

að geta búið til sögu og búið til samræmi milli þess sem þú ert að segja og ekkert af þessu hefur 

breyst.“ Með tilliti til almannatengsla hefur skilaboðagerðin ekki breyst neitt: 

 
Þú þarft að velja skilaboðin svo velurðu boðleiðirnar eftir því hvað hentar 
þessum skilaboðum og oft eru það kannski samfélagsmiðlar það er kannski 
bara vegna þess að það eru ódýrari leið til að ná til fleira fólks eða til að losna 
við milliliði að geta talað beint við fólk og svo framvegis og framvegis. 

 

6.2	Samfélagsmiðlar	til	framdráttar	
 

6.2.1	Frábær	viðbót	

Það fengust mismunandi svör þegar viðmælendur voru spurðir hvaða tækifæri þeir teldu að 

væru fólgin í samfélagsmiðlum. Allir voru sammála um að það fælust tækifæri í 

samfélagsmiðlum og að þau væru jákvæð að mörgu leiti. Viðmælendur nota 

samfélagsmiða með einum eða öðrum hætti, þó mismikið sé. 

Flestir viðmælendur sammæltust um að með tilkomu samfélagsmiðla væru fleiri leiðir til að 

miðla upplýsingum og nefndu sumir að efni geti náð mikilli dreifingu á skömmum tíma. Baldur 

sagði þ.á.m:  
Tækifærin eru náttúrulega...náttúrulega bara dreifing, það dreifist allt miklu 
hraðar á samfélagsmiðlum...þannig ef þú nærð einhverri fótfestu þar þá ertu 
frekar tryggður með það efni sem að þú ert búinn að búa til eða með það efni 
sem að þú vilt […] miðla áfram. 
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Líkt og Baldur sagði Freyr: „Tækifærin eru náttúrulega bara betri leið til þess að dreifa 

boðskapnum sem að þú ert kannski búinn að búa til.“ Gerður tók undir og sagði að 

samfélagsmiðlar væru frábær viðbót vegna þess að stór partur af almannatengslum sé að miðla 

upplýsingum og þ.a.l. séu samfélagsmiðlar klárlega hluti af verkfærunum sem þau nota.  

 Samkvæmt Óðni eru samfélagsmiðlar: „Góð viðbót og bjóði uppá gríðarleg tækifæri á 

að koma málstað á framfæri.“ Hann benti jafnframt á að í fyrirtækinu sem hann starfar nýti það 

sér samfélagsmiðla mjög mikið og í kjölfarið sé markaðskostnaðurinn mjög lítill sem er frábært 

að hans sögn. Hann segir að þeir byggja allt á efni sem gestirnir þeirra framleiða og birta á 

samfélagsmiðlum: „Sem er frábært vegna þess að fólk treystir fólki, það treystir ekki 

fyrirtækjum.“ 

 Frigg telur að samfélagsmiðlar séu góð viðbót við aðrar boðleiðir og geti verið hentugir 

til að miðla upplýsingum sem fjölmiðlar hafi t.d. ekki áhuga á. Í því samhengi bendir hún á að 

almannatenglar og fjölmiðlar gegni ólíku hlutverki: „Hlutverk almannatengilsins er að koma 

því sem þarf að segja á það form svo það sé hægt að segja frá því […] sem sagt segja fjölmiðli 

það sem þarf að heyrast eða ... hagaðilum í samfélaginu á meðan hlutverk blaðamanns hjá 

fjölmiðli er að segja […] fréttina sem fólk vill heyra.“ Í því skyni hefur hún skilning á því að 

fjölmiðlar hafi ekki áhuga á öllu efni sem hún óskar eftir að fá birt. Þá sé frábært að geta notast 

við samfélagsmiðla en fyrir tilkomu þeirra hafi þurft að kaupa auglýsingar fyrir slíkt. 

 Ennfremur segir hún að það geti atvikast þannig að samfélagsmiðlar séu besta boðleiðin yfir 

höfuð vegna þess að þar sértu með 100% stjórn og ræður hvernig skilaboðin birtast. Hinsvegar 

bendir hún á að: „Það má ekki gleyma því að það er trúverðugleikamunur á því sem maður segir 

undir eigin nafni á boðrás eins og Facebook eða YouTube eða þess háttar og þess að fjölmiðill 

tekur upp og miðlar skilaboðum undir sínu nafni.“ 
 

5.2.2	Samfélagsmiðlar	til	að	krosspósta	

Af samtali við viðmælendur má sjá að samfélagsmiðlar eru góðir samhliða öðrum boðleiðum. 

Viðmælendur virðast í minni mæli nota samfélagsmiðla eina og sér til að miðla upplýsingum 

þó það geti alveg komið fyrir. Þá komu nokkrir inn á þann punkt að það liggi 

trúverðugleikamunur á því sem er sagt undir eigin nafni eða því sem aðrir segja um vörurnar 

þeirra og þjónustu eins og t.d. fjölmiðlar. Með því að koma fréttatilkynningu í birtingu á 

fjölmiðli væri hægt að nota samfélagsmiðilinn í framhaldinu til að auka dreifingu hennar.  

Baldur er þeirra skoðunar að almannatengsl fari ennþá að mestu leiti fram í 

hefðbundnum fjölmiðlum og að samfélagsmiðlar umlyki það mjög mikið: „Það á allt að flæða 

þangað á endanum, það flæðir allt þangað dálítið á endanum.“ Hann segist vera mjög háður 
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samfélagsmiðlum í tengslum við starfið sitt og vísar til þess að hann mælir allar aðgerðir eftir 

því hvernig fótfestu þær ná síðan á samfélagsmiðlum. 

Að mati Freys eiga almanntengslin að haldast í hendur við samfélagsmiðla alveg eins 

og markaðsstarf helst í hendur við almannatengsl. Því til stuðnings segist hann reyna að hafa 

það fyrir reglu hjá sér að viðskiptavinir sínir endurpósti á samfélagsmiðla sína þeim 

fréttatilkynningum sem hann hefur sent á fjölmiðla og hafa verið birtir, gagngert til að auka 

lestur fréttarinnar.  

Gerður segist nota samfélagsmiðla fyrst og fremst samhliða hefðbundnu „plöggi” eða 

miðlun upplýsingar. Þá sé því háttað þannig að hún komi viðskiptavini sínum í viðtal hjá 

afmörkuðum miðli sem hefur kannski ekkert mikinn lestur og í kjölfarið sé viðtalinu 

krosspóstað á fyrirtækjasíðu viðkomandi og deilt inná samfélagsmiðla. Hún telur að það liggi 

meira traust í því og segir jafnframt: „Það er alltaf best að heyra aðra tala um sig en gera það 

sjálfur.“ 

 

6.2.3	Ekki	bara	eitthvað	nafnlaust	út	í	bæ	

Nokkrir viðmælendanna komu inná þann vinkil að á samfélagsmiðlum geti einstaklingar og 

fyrirtæki verið með sína eigin boðrás þar sem þau geta miðlað upplýsingum og átt í samskiptum 

milliliðalaust. Þannig sé hægt að nota miðlana til að byggja upp viðskiptasamband, styrkja 

ímynd og traust meðal annars. Þá sögðu sumir að með því að vera heiðarlegur og opinn á 

samfélagsmiðlum sé hægt að gera frábæra hluti.  

Óðinn sagði til að mynda að á samfélagsmiðlum geti fyrirtæki byggt og eflt traust með 

gagnsæi, með því að vera með klára og góða stefnu um það hvernig eigi að bregðast við og 

svara umfjöllunum - hvort sem það eigi við um viðbrögð frá viðskiptavinum, einstaklingum 

eða fjölmiðlum. Hann vill meina að almannatengsl á samfélagsmiðlum séu óformlegri, þar sértu 

ekki endilega að tala við fjöldann heldur einstaklinga en hinsvegar veistu að það eru fleiri að 

fylgjast með: „Þú ert stöðugt í beinni.“  

Þór horfir á þetta svipuðum augum og segir að með réttri notkun samfélagsmiðla sé hægt 

að auka velvild og tryggð. Þar sé auðvelt að eiga í samtali við almenning, mynda tengsl og gera 

fyrirtæki persónulegri. Hann tekur dæmi um fyrirtækið Sjóvá og hvernig markaðsstjóri 

fyrirtækisins svarar öllum ummælum, litlum og stórum og það geri þetta svo persónulegt:  

„Fyrirtækið er orðin svona manneskja sem þú kannt vel við þetta er ekki bara eitthvað nafnlaust 

út í bæ.“ Auk þess segir hann að góð almannatengsl felist í því að mynda tengsl við viðskiptavini 

sína líkt og Sjóvá gerir, og að samfélagsmiðlar bjóði aukin tækifæri til þess.  

Gerður tók í svipaðan streng og sagði: „Á samfélagsmiðlum er hægt að vera með sinn 

eigin miðil og búa til áhugaverð samfélög.“ Þar sem allir hafa jafnan rétt og geta byggt upp 
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mjög flotta miðla ef þeir leggja rækt í það. Með því að markaðssetja rödd, svara athugasemdum, 

vera persónulegur og í raun vera gagnsæir og heiðarlegir er hægt að ná frábærum árangri á 

samfélagsmiðlum.  
 

6.3	Eftirfylgni	
 

6.3.1	Athugasemdakerfið	

Flestir viðmælendur komu inn á miklu máli skipti að fylgjast vel með umræðum sem koma upp 

á samfélagsmiðlum, í þeim tilgangi að fylgjast með viðbrögðum fólks, góðum eða slæmum og 

í þeirri tilraun að koma í veg fyrir að viðskiptavinir þeirra rati í vandræði. Allir höfðu orð á því 

á einhverjum tímapunkti í viðtalinu að viðbragðstíminn á samfélagsmiðlum væri mjög stuttur 

og ummæli geti undið fljótt upp á sig.  

Nokkrir höfðu þó orð á að auðvelt væri að fylgjast með umræðum á samfélagsmiðlum 

og til þess væru notaðir allskonar fjölmiðlavaktarar. Einn viðmælandinn sagði jafnframt að 

fyrirtækið sem hann starfar fyrir hefði hannað svona fjölmiðlavaktara og að það væri þá auka 

bónus fyrir viðskiptavininn.   

Baldur segist fylgjast vel með viðbrögðum fólks á samfélagsmiðlum og finnst 

athugasemdakerfið frábært fyrir þessar sakir:  

 
Þetta er svona ákveðið úrtak á því hvernig umræðan er í samfélaginu. Ég get 
séð strax hvernig  […] brugðist er við umræðunni sem ég er að reyna að hrinda 
af stað eða […] taka þátt í. Þannig að ... því leitinu finnst mér 
[athugasemdakerfið] frábært en auðvitað er þetta oft neikvætt og […] þær 
skoðanir sem komast þarna inn þannig maður tekur þessu með miklum 
fyrirvara. 

Líkt og Baldur segir Þór að hann og samstarfsmaður sinn noti samfélagsmiðla aðallega til að 

fylgjast með umræðunni:   

 
Við erum kannski að vinna fyrir eitthvað fyrirtæki […] þá viljum við mónitora 
umræðuna okkar bara þú veist. Það er enginn að tala um þetta á Facebook eða 
þú veist við sjáum það eru rosa margir að tala um þetta og rosa margir 
neikvæðir, þannig við notum…samfélagsmiðla rosalega mikið þannig.   

 

Það er mjög mikilvægt fylgjast með vegna þess að ummæli geta undið hratt upp á sig ef ekki er 

nægilega vel fylgst með. Það skiptir máli að vera vakandi til að reyna hafa stjórn áður en allt 

fer í óefni.  
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Gerður notar samfélagsmiðla með samskonar hætti og kemur jafnframt inn á svipaðan 

punkt og Baldur og segir að það geti verið erfitt að meta viðbrögð út frá athugasemdakerfi 

vegna þess að á samfélagsmiðlum séu margir háværir hópar sem hafa mikið commentavald en 

hófsemdafólkið tjái sig ekki nema þeim liggi mikið á hjarta. Þannig getur falist ákveðinn 

upplýsingahalli í umtali á samfélagsmiðlum.  

Eins og fyrri viðmælendum finnst Frigg samfélagsmiðlar góðir til að sjá hvernig 

brugðist er við þeim skilaboðum sem hún er að miðla áfram. Að hennar mati snýst velgengni í 

almannatengslum og miðlun fyrirtækja um að geta stillt skilaboð af eftir einhverskonar 

endurgjöf til að tryggja að samræmi sé annarsvegar á milli þess sem sagt er og hinsvegar þess 

sem móttakandi upplifir út frá því sem verið er að segja.  

Samkvæmt henni liggja stóru tækifæri samfélagsmiðlanna þarna umfram hefðbundna 

fjölmiðla, í endurgjöfinni, og þá öllu heldur hversu auðvelt er að fá endurgjöf í gegnum 

samfélagsmiðla. Til að útskýra betur tekur hún dæmi um „like“ hnappinn á Facebook og 

hvernig honum hefur verið breytt á jákvæðan hátt. Áður hafi einungis verið hægt að gera „like“ 

en í dag sé hægt að velja á milli mismunandi tákna eða kalla sem geti þá gefið vísbendinu um 

viðbrögð fólks eftir því hvernig það like-ar. 

Hún vill samt meina að endurgjöf á samfélagsmiðlum sé enn á grunnstigi en telur að 

þróun samfélagsmiðla hljóti að ráðast af tæknilegri færni til þess að nýta endurgjöf notendanna 

ennþá betur. Til að útskýra betur tók hún annað dæmi: 

 

Upprunalega var það þannig að þú kannski birtir lesendagrein og það var sent 
bréf í Morgunblaðið eða eitthvað svoleiðis og það var endurgjöf einhvers 
lesenda blaðsins á eitthvað sem blaðið hafði fjallað um viku áður. Svo kom 
bloggið og þá gastu bloggað beint, þetta var nú meira ruglið þessi frétt, ég vil 
meina að þetta sé svona og svona og svo koma samfélagsmiðlarnir og þá gerir 
þú þetta […] á Facebookinu hjá þér. En [endurgjöfin] er ofsalega grunn þú ert 
bara með like, texta og comment en það er engin gildi eða neitt svoleiðis sem 
er tengt þessu og það hlýtur að verða vöxtur í því.  

 

Samkvæmt Frey þurfa „Almannatenglar ... alltaf að vera að fylgjast með samfélagsmiðlum […] 

Ef það kemur fréttatilkynning þarftu líka að skoða hvað er verið að segja ef fyrirtæki deilir 

fréttinni á samfélagsmiðilinn sinn, skoða kommentin. Það er meiri eftirfylgni.” Hann tók fram 

að með því að fylgjast með sé mögulega hægt að koma í veg fyrir krísu með því að bregðast 

skjótt við. Ennfremur finnst honum skipta máli að fylgjast með ef það er krísa í gangi hjá 

viðskiptavini sínum, í ljósi þess að krísa getur breyst hratt: „Krísa getur verið þessi um 

morguninn en allt önnur um kvöldið.” 
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Óðinn sagði það er lykilatriði að fylgjast vel með samfélagsmiðlum, það þýðir ekkert 

að vera með hálfan fótinn inni, vegna þess að það þurfi að bregðast fljótt við, viðbragðstíminn 

sé stuttur. Það fylgi því að vera almannatengill á samfélagsmiðlum og segir jafnframt: 

„Annaðhvort stundar þú almannatengsl á samfélagsmiðlum eða ekki.“  Það eru dæmi um að 

menn flaski á þessu og það sé ekki gott. 
 

6.3.2	Árangur	af	eigin	aðgerðum	

Samkvæmt Baldri metur hann árangur út frá viðburði á Facebook. Mjög auðvelt er að fylgjast 

með því hversu margir séu að deila og like-a. Honum finnst það ótrúlega auðveldar mælingar. 

Hinsvegar finnst honum athugasemdir illmælanlegri yfir í jákvætt og neikvætt. Samkvæmt 

honum er árangurinn góður ef margir hafa deilt fréttum af fyrirtækinu á samfélagsmiðlana sína.  

  Freyr hefur aðra skoðun en Baldur á like-um og finnst þau illmælanleg því þau geti 

alltaf verið aðkeypt. Hann veltir commentum fyrir sér og telur mögulega að þau geti verið betri 

mælieining. Líkt og Baldur segist Óðinn horfa mjög mikið til þess hversu mikla deilingu efni 

fær þegar hann horfir til þess sem fyrirtækið hefst að. Auk þess sagðist hann mikið vera að 

skoða hverjir eru sem deila, hvernig fylgjendur viðkomandi hefur og hvernig þeir falla að 

vörumerkinu.  

Figg segist ekki vinna mikið á framkvæmdahliðinni en er samt þeirra skoðunar að kostir 

samfélagsmiðla séu fólgnir í því hversu auðvelt er að mæla áhrif þess sem þú gerir þar inni og 

að það sé mjög dýrmætt: „Þeir almannatenglar sem vita hvað þeir eru að gera vilja geta mælt 

árangurinn af eigin aðgerðum.“ Hún telur þetta vera stóru breytinguna frá fjölmiðlum. Hún 

útskýrir þetta svona:   

 
Segjum að þú kannski náir út frétt sem er áhugaverð fyrir fjölmiðil og hún 
birtist það er þá eitt skor og svo getur þú hakað í ákveðin box eftir því hvort 
þú komst megin skilaboðum á framfæri í fréttinni og hvort að hérna myndin í 
fréttinni sýni vörumerki félagsins, hvort að það sé minnst á nafn félagsins í 
myndatexta og eitthvað svoleiðis skilurðu en ef að svo lesendur á vefsíðu 
fréttamiðilsins deila henni mikið þá sýnir það engagement og án … 
samfélagsmiðla þá hefðirðu litlar upplýsingar um þetta. Þú veist aldrei nema 
kannski að þú hittir frænku þína í matarboði og hún er að tala um þessa frétt 
sem að birtist, það var eina leiðin til þess að komast að því áður. 

 

Gerður sagði að í sínu starfi sé mest verið að horfa á massann sem að sér póstinn frá þeim þá sé 

verið að horfa á: reach-ið, view-ið og engagementið“ og vísar til notkunar á Facebook, þar sem 

90 prósent íslensku þjóðarinnar er með aðgang þar.  
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6.3.3	Samfélagsmiðlar	sem	uppspretta	frétta	

Sumir viðmælendanna höfðu orð á því að samfélagsmiðlar væru oft uppspretta frétta og að 

blaðamenn leiti gjarnan þangað til að verða sér út um efni. Freyr sagði þ.á.m.: „Blaðamenn eru 

actually að leita rosa mikið á samfélagsmiðla að fréttum og þá þurfum við að vera viðbúin því.“ 

Því til stuðnings sagðist hann vera inni í einum hópi á Facebook eingöngu til að fylgjast með 

umræðum um viðskiptavini sína af því þar skapist oft krísa sem þarf að bregðast við og þá sé 

hans hlutverk að gera það, þá annaðhvort með því að taka ákvörðun um að segja ekki neitt eða 

biðja einhvern um að tala við þessa manneskju af því þetta gæti orðið stærri krísa ef ekki er 

brugðist strax við.  

Gerður tekur undir segir: „Fjölmiðlun hefur færst rosalega mikið á samfélagsmiðla og 

við sjáum það bara mjög reglulega að oft eru fréttir skrifaðar upp úr einhverju sem gerist á 

samfélagsmiðlum, þær byrja þar og þeim er oft haldið á lífi þar.“ Henni finnst jafnframt mjög 

skrítið þegar blaðamenn skrifa frétt upp úr einhverri færslu sem opinber, frægur aðili á 

Facebook gerir og kvóti svo í hann án þess að hringja og fá fréttina staðfesta því samstarfsaðili 

viðkomandi hefði alveg eins getað farið þarna inn og skrifað undir hans nafni.  

Óðinn tekur í léttari strengi og segir: „Svo er líka stundum eins og fréttir byrji á 

samfélagsmiðlum og endi svo í fjölmiðlum. Þetta hefur svolítið snúist við sem er mjög 

skemmtilegt.“  

 Baldur er með aðra upplifun og jákvæðari sýn á þessu. Hann sagðist augljóslega verða 

var við að fréttir byrjuðu á samfélagsmiðlum en fyrirtækið sem hann starfar fyrir fái mikla 

umfjöllun í fjölmiðlum og þess vegna finnur hann ekki þörf á að gera eitthvað á 

samfélagsmiðlum í þeirri vona að það rati í fjölmiðla: „Við þurfum ekkert sérstaklega mikið til 

að fá umfjöllun, það er frekar í hina áttina að, þú veist, fjölmiðlar fjalla mikið um okkur en ég 

get gert ráð fyrir því að ef þú ert kannski að vinna á almannatengslaskrifstofu að þá er það […] 

í hina áttina.”  

 

6.4	Háværar	raddir	
 

6.4.1	Erfitt	að	fljóta	á	toppinn	

Í kjölfar tækifæra fylgja oftar en ekki ógnir. Ógnir tengdar samfélagsmiðlum leyndu sér ekki 

hjá viðmælendum. Allir gátu nefnt dæmi um ógnir en þó var mismunandi hvað fólk taldi að 

feldist í þessum ógnunum. 
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Nokkrir viðmælenda töldu að um of mikið efni væri að ræða á samfélagsmiðlum, of 

margar raddir sem gerðu það að verkum að erfitt sé að skara framúr, hávaðinn sé orðinn of 

mikill. Samkvæmt Baldri er erfitt að „fljóta á toppinn“ af þeirri einföldu ástæðu að svo mikið 

efni færi inn á samfélagsmiðla. Þór nefndi það sama og bætti við að það væri ekki lengur hægt 

að ná árangri í miðlun upplýsinga á samfélagsmiðlum nema að borga fyrir það: „Það er 

eiginlega orðið alveg vonlaust að koma efni til fólks organískt.“ Gerður tekur undir með Þór og 

segist stanslaust vera að strauja fyrirtækjakortið. Þó ekki sé kannski um mikið fjármagn sem 

þurfi að leggja út í hvert skipti þurfi samt sem áður alltaf að setja nokkra þúsundkalla í kostnað 

til að skilaboðin komist til fólks og það sé eitthvað sem aldrei hefur tíðkast í almannatengslum. 

Freyr sagðist stundum leggja smá pening út til að auka lestur fréttar, þrátt fyrir að það færi í 

taugarnar á honum kæmi það allavega jákvæðum fréttum út og þær næðu betri dreifingu fyrir 

vikið.  

Bæði Freyr og Gerður telja að áskoranirnar við miðlun upplýsinga á samfélagsmiðlum 

komi til eingöngu til með að aukast í framtíðinni. Þau vilja meina að hávaðinn sé alltaf að aukast 

og ekki sjái fyrir endann á því.  

 

6.4.2	Enginn	„filter“	

Flestir viðmælendur höfðu orð á að umræður fari gjarnan fljótt í óefni á samfélagsmiðlum, þar 

sé fólk gjarnan óheflað í máli sem geti leitt fyrirtæki út í ógöngur. Það geti meðal annars stafað 

af því að allir hafi rödd á samfélagsmiðlum sem stundum skortir gagnrýna hugsun.   

Óðinn sagði t.a.m. ógnirnar vera þær að fólk sé miklu berskjaldaðra gagnvart falsfréttum og 

ósanngjörnum kröfum á samfélagsmiðlum. „Þú getur fengið á þig ásakanir sem eru alls ekki 

réttar og þær eru komnar í dreifingu strax vegna þess að það er ekkert sem filterar þær.“ Hér 

áður hafi blöðin síað mál af slíku tagi, þau hafi séð í gegnum slíkar ásakanir. Hann sagði 

jafnframt á þeim tíma: „Var meiri tími til að bregðast við og ... þú hafðir meira contról á 

atburðarrásinni.” En með samfélagsmiðlum sé sagan önnur og orðspor fyrirtækja geti stafað 

mikil ógn af rangfærslum á samfélagsmiðlum.  

Frigg var á sama máli og segir að engar gæðakröfur séu gerðar til þeirra sem fara inn á 

samfélagsmiðla: „Þú getur farið inná samfélagsmiðil og hrópað hástöfum, verið dónalegur og 

[orðið] frægur fyrir það.“ Frigg hefur einnig orð á því að það séu engin verkfæri á 

samfélagsmiðlum til að meta gæði umfjöllunar. Hún tekur dæmi um að fólk hafi verið að deila 

fjögurra ára gamalli frétt sem fer á fréttaveituna hjá einhverjum og viðkomandi áttar sig ekki á 

því að þetta er gömul frétt og þá fari af stað mál sem verður að stærra máli án þess að aðrir átti 

sig á því að um gamalt efni er að ræða. Hún segir jafnframt: „Fólk er svo fljótt að hoppa á 

vagninn og er svo gagnrýnislaust að mál geta bara vaxið of hratt áður en fólk nær að bregðast 
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við og áttar sig á því að þetta á við engin rök að styðjast.“  Þetta spillir fyrir fjölmiðlum og 

gagnsæi í lýðræðislegri umræðu því það geti verið erfitt að sjá í gegnum alla þokuna. Hún segir 

að þetta grafi undan fjölmiðlum, undan tekjumöguleikum og á endanum muni þetta gera 

miðlum eins og Facebook erfitt fyrir með þeim hætti að það fer að grafast undan þeim sjálfum.  

Gerður lýsti yfir áhyggjum sínum á falsfréttamiðlun og háværum röddum á 

samfélagsmiðlum sem væru oft á tíðum með litla innistæðu. Hún bætti jafnframt við að mikill 

ókostur lægi í samfélagsmiðlum eins og t.d. Facebook vegna þess hversu auðvelt er að búa til 

falska reikninga. Hún tekur sem dæmi að hún geti auðveldlega búið til reikning á einhverju 

nafni, stolið myndum frá viðkomandi og farið að dreifa óhróðri. Hún segist reglulega verða vör 

við falska reikninga á samfélagsmiðlum og að hennar mati sé það stór galli að ekkert 

sannreyningarferli sé til staðar sem útiloki svona lagað.  

Þór tekur svo djúpt í árina og segir að samfélagsmiðlar ýti undir neikvæðni. Fólk sé 

mikið frekar að gagnrýna á samfélagsmiðlum. Hann er ekki viss hvaða þörf það sé hjá fólki en 

veltir því fyrir sér hvort það gæti verið athyglissýki, fólki finnist gaman að vita að það séu 

margir að deila og þá hafi þeir einhverja svona „réttláta reiði.“ Hann segir jafnframt að mikil 

ógnun geti stafað af svona gagnrýni og ef fyrirtæki eru ekki nægilega snögg að svara fyrir sig 

eða fylgjast ekki nógu vel með þá getur þetta undið uppá sig fljótt. Freyr tekur undir með Þór 

og bætir við: „Þar gerir okkar starf erfiðara […] að allir hafa rödd.“ 
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7. Umræður	og	ályktarnir	
 

7.1	Samantekt	úr	niðurstöðum	rannsóknarinnar	
Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljóst að breytingar hafa orðið á starfsvettvangi 

almannatengla með tilkomu samfélagsmiðla. Þeir viðmælendur sem eru með langa 

starfsreynslu í almannatengslum hafa upplifað meiri breytingar. Breytingarnar teljast helst þær 

að fjölmiðlar hafa veikst og samfélagsmiðlar hafa styrkst.  Hraðinn er orðinn meiri og hefur 

almenningur tekið til sín völd. Dagskrárvald hefur færst að hluta til yfir á samfélagsmiðla og 

eru blaðamenn gjarnan að sækja sér efni þangað, þ.a.l. skiptir miklu máli að vera á tánum og 

vakta samfélagsmiðla til að geta brugðist fljótt við, helst áður en mál rata inná borð fjölmiðla. 

Þá eru skjót svör almannatengla við öflun upplýsinga eitt lykilatriði hnökralausra samskipta. 

Flestir viðmælendur leggja mikla áherslu á að fylgjast með viðbrögðum fólks í gegnum 

samfélagsmiðla og það sé ágætis mælieining eða endurgjöf á þeirri miðlun sem staðið er fyrir 

að hverju sinni og gefur vísbendingu um það hvar fyrirtæki eða viðskiptavinir viðmælanda 

standa meðal almennings. Þá nýta flestir viðmælendur samfélagsmiðla til að mæla árangur eigin 

aðgerða, þrátt fyrir að mælingar séu enn sem komið er að mati sumra ennþá á grunnstigi.   

Allir viðmælendur voru sammála um að með tilkomu samfélagsmiðla er hægt að ná 

betri dreifingu á efni og eiga í nánara samtali við almenning. Þá eru samfélagsmiðlar góð viðbót 

við hefðbundna fjölmiðla. Flestir viðmælenda eru að notfæra sér samfélagsmiðla til að 

krosspósta fréttum sem þeir hafa komið í birtingu á hefðbundnum miðlum. Einhverjir minnast 

á að hægt sé að byggja upp góðar boðrásir með því að vera persónulegur, móta rödd, vera 

heiðarlegur og gagnsær. Þá mátti greina að gagnsæi og trúverðugleiki séu lykilatriði til 

árangurs. 

Að mati viðmælanda  eru samfélagsmiðlar slæmir fyrir þær sakir að það er ekkert sem 

metur  gæði umfjöllunar og þ.a.l. koma reglulega upp neikvæð ummæli eða rangfærslur sem 

eiga við engin rök að styðjast. Þá nefndu nokkrir viðmælendanna að samfélagsmiðlar væru í 

yfirfullir af efni og mörgum röddum sem gerðu það að verkum að erfitt væri að koma 

skilaboðum þar í gegn. .  

Nokkrir minntust á að máli skipti að almannatenglar væru búnir að byrgja brunninn fyrir 

viðskiptavini sína áður en áfall ætti sér stað - það er að segja setja upp ákveðna sviðsmynd á 

krísu sem gæti komið upp þannig að viðskiptavinir þeirra séu í stakk búnir til að bregðast við 

henni ef slíkar aðstæður koma upp.  
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7.2	Samanburður	á	niðurstöðum	verkefnis	og	fyrri	rannsókna		
Eftir að hafa borið saman rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið og heimildir vísa til, mátti 

sjá margar samlíkingar við niðurstöður rannsóknarinnar sem hér er lögð til grundvallar. Til að 

mynda, með tilkomu samfélagsmiðla hafa almannatenglar fengið fleiri tæki og tól til þess að 

vinna með, vera í samskiptum og mynda tengsl við almenning. Í rannsókn þessari kom 

augljóslega í ljós að almannatenglar notfæra sér samfélagsmiðla til þess. Þá eru þeir ýmist að 

nota samfélagsmiðla til að auka dreifingu efnis, fylgjast með umræðum og mynda sterkari 

tengsl í gegnum sínar eigin boðrásir eða viðskiptavina sinna.  

Líkt og fyrri rannsóknir gefa til kynna eru samfélagsmiðlar auðmælanlegir. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar gefa svipað til kynna - flestir viðmælendanna mæla árangur út frá 

samfélagsmiðlum.  

Í samanburði koma líka upp sambærilegar áskoranir tengda samfélagsmiðlum eins og 

stjórnleysið, að ekki er hægt að hafa stjórn á því sem fólk gerir og segir á samfélagsmiðlum. 

Einnig má sjá samræmi í því að fyrirtæki á samfélagsmiðlum eru líklegri til að eiga undir högg 

að sækja þar sem þau eru berskjaldaðri fyrir athugasemdum og neikvæðum skoðunum. Hraðinn 

er meiri í kjölfar samfélagsmiðlaþróunar og minntust flestir viðmælendanna á það. 

Eins og fyrri rannsóknir gefa til kynna, rétt eins og þessi rannsókn eru samfélagsmiðlar 

mikilvægir á starfsgrundvelli almannatengsla. Niðurstöður þessara rannsóknar svipar mikið til 

fyrri rannsókna sem ekki hafa þó verið gerðar hér á landi. Almennt virðast almannatenglar líta 

jákvæðari augum á samfélagsmiðla í fyrri rannsóknum heldur en má greina hjá þátttakendum 

þessara rannsóknar. Það gæti stafað af því að rannsóknirnar sem stuðist er við eru eldri og þ.a.l. 

var framþróun samfélagsmiðla ekki orðin jafn mikil og hún er í dag.   
 

7.3	Frekari	umræður	
Það er ljóst að stafræna byltingin hefur haft mikil áhrif á almannatengsl. Það kemur 

skýrmerkilega í ljós í niðurstöðum rannsóknar að samfélagsmiðlar eru tæki sem almannatenglar 

eru að nýta sér. Tíminn mun leiða í ljóst hvort að áhrif samfélagsmiðla komi til með að verða 

meiri í framtíðinni, hvort að þeir taki yfirhöndina í miðlun upplýsinga og fjölmiðlar lýði undir 

lok. Þegar horft er til þróunar samfélagsmiðla undanfarin ár er erfitt að sjá fyrir sér að hún gangi 

tilbaka. Þá virðast einhverjir viðmælendur hræðast frekari framþróun í ljósi þess að fjölmiðlar 

verði undir í baráttunni í upplýsingamiðlun og lýði undir lok.            

Flestir viðmælendanna nefndu að þeir noti samfélagsmiðla mikið til að krosspósta 

fréttum sem þegar hefðu verið birtar í fjölmiðlum til að ná betri dreifingu. Það má velta fyrir 

sér hvort að það geti flokkast undir að „stela vinnu“ fjölmiðla líkt og bent var á að hálfu 
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viðmælenda. Hinsvegar bentu flestir viðmælendanna á að fjölmiðlar sæki gjarnan fréttir á 

samfélagsmiðla þannig það er spurning hvort þeir standi jafnfætis hinum. 

Allir viðmælendur eru að notfæra sér samfélagsmiðla með einum eða örðum hætti. Þá virðist 

vera lykilatriði að samfélagsmiðlar séu vaktaðir allan sólahringinn þar sem hraði sé augljós 

áhrifaþáttur.  

Af samtali við viðmælendur er upplifun höfundar að það sé ákveðin togstreita í garð 

samfélagsmiðla af hálfu almannatengla. Þrátt fyrir það virðast þeir vera óumflýjanlega 

mikilvægir á starfsvettvangi almannatengsla og þá sérstaklega fyrir þær sakir hversu margir eru 

að nýta sér samfélagsmiðla, þar með talið viðskiptavinir almannatengla.  

 Þegar haft var samband við almannatengla og óskað eftir þátttöku mátti greina mikinn 

áhuga og forvitni á efnistökum þeirra er svöruðu tölvupóstinum. Nokkrir viðmælendanna 

óskuðu eftir því að fá spurningarnar sendar áður í tölvupósti. Með samþykki frá leiðbeinanda 

fengu þeir sem óskuðu eftir því, spurningarnar sendar í tölvupósti. Eftir að hafa farið yfir 

viðtölin mátti sjá að þeir viðmælendur sem fengu spurningarnar senda áður voru hnitmiðaðri 

og markvissar í svörum. Höfundur mun hafa það á  bak við eyrað ef hann framkvæmir 

samskonar rannsókn aftur.  

Höfundur tók eftir marktækum mun í starfsaldri hjá þátttakendum. Má áætla að það 

komi til því samfélagsmiðlar eru ekki svo nýir af nálinni. Til að mynda voru samfélagsmiðlar 

ekki til þegar einn þátttakandinn byrjaði að starfa við almannatengsl og var annar þátttakandi 

að hefja sinn feril í almannatengslum sama ár og vefur 2.0. varð til. Það er því augljós breyta 

milli þátttakanda sem hafa starfað lengur - að þeir hafi upplifað breytingar. Hinsvegar hefur 

þróunin verið hröð undanfarin ár og ekki sér fyrir endann á því. Það yrði fróðlegt í ljósi þess að 

endurtaka rannsóknina aftur eftir nokkur ár til að sjá hvaða niðurstöður sú rannsókn myndi leiða 

í ljós.  

Ef höfundur stæði frammi fyrir því að endurtaka þessa rannsókn að nýju yrði notast við 

hnitmiðaðri spurningar sem myndu snúa meira að vinnu almannatengla á samfélagsmiðlum. Af 

þessari rannsókn má draga þann lærdóm að samfélagsmiðlar eru að verða stærra og mikilvægara 

verkfæri í starfi almannatengla. Þ.a.l. má leiða að því líkum að almannatenglar leggi meiri 

áherslu á notkun samfélagsmiðla í sínum störfum í framtíðinni.  
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Viðauki	1-	Spurningalisti	
 

1. Segðum mér aðeins frá sjálfri / sjálfum þér og þinni starfsreynslu sem almannatengill?  
2. Hefur þú upplifað breytingar á þínum starfsvettvangi síðastliðin ár eða áratugi? 

- Ef svo er geturðu lýst því nánar eða hvernig breytingar? 
3. Hver er þín upplifun af samfélagsmiðlum í tengslum við starfið þitt? 
4. Geturðu lýst fyrir mér tækifærum annarsvegar og ógnum hinsvegar sem felast í 

samfélagsmiðlum? 
5. Hvernig myndir þú lýsa almannatengslum á samfélagsmiðlum? 
6. Eru verkefni þar sem að þú kýst heldur að nota samfélagsmiðla en hefðbundna ljósvaka og -

prentmiðla? 
- Hvernig verkefnum þá helst? 

7. Hvernig metur þú árangur á samfélagsmiðum?  
8. Hvernig myndir þú lýsa nútíma almannatengslum 
9. Hvernig telur þú að almannatengsl muni þróast í framtíðinni miðað við það sem við höfum 

rætt hér? 
10. Er eitthvað sem þú vilt koma með fram að lokum?  
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Viðauki	2	-	Ósk	um	þátttöku	
 
Sæl/sæll X 

 

Ég heiti Kamilla Dögg Guðmundsdóttir og er um þessar mundir að skrifa lokaritgerðina mína til BA- 
náms í Miðlun og almannatengslum. Leiðbeinandi verkefnisins er Brynjar Þór Þorsteinsson. 

 

Tilgangurinn með verkefninu er að skoða hvernig störfum almannatengsla er háttað á 
samfélagsmiðlum og hvað kunni að vera lykilþættir til árangurs. Með rannsókninni vonast ég til þess 
að varpa ljósi á mikilvægi almannatengsla á faglegum forsendum sem stefnumótandi stjórnartæki og 
öflugt verkfæri í vörn og sókn á hröðum vettvangi samfélagsmiðla. 

 

Ástæðan fyrir þessum pósti er að athuga hvort sá möguleiki er fyrir henda að ég mætti taka viðtal við 
þig? 

Þá er markmiðið að afmarka mig við að tala aðeins við sérfræðinga á sviði almannatengsla og heyra 
þeirra faglega álit. 

 

Viðtalið samanstendur af 10 fyrirfram ákveðnum spurningum sem ekki tengjast viðmælendum 
persónulega heldur er verið að leitast eftir áliti, viðhorfi og sjónarhornum er snúa að verkefninu. Þér 
ber ekki skylda til að svara einstaka spurningum og þér er velkomið að draga þig í hlé eða hætta hvenær 
sem á viðtalinu stendur. Það er ennfremur sjálfsagt að skrifa undir trúnaðarsamning óskir þú eftir því. 

 

Með von um góðar viðtökur og fyrirfram þökk. 

 

Bestu kveðjur, 

Kamilla Dögg Guðmundsdóttir 

kamilla16@bifrost.is 

 
 


