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Útdráttur 

 

Ritgerð þessi er lögð fram til BA-prófs í miðlun og almannatengslum við Háskólann á 

Bifröst. Viðfangsefni ritgerðarinnar er eigindleg rannsókn á sértækri aðferð í 

krísusamskiptum sem nefnist að stela þrumunni (e. stealing thunder). Rannsóknin 

samanstóð af hálf opnum viðtölum við 5 sérfræðinga í krísusamskiptum og 

almannatengslum. Tilgangur rannsóknarinnar var sá að komast að því að hvaða leiti 

íslensk fyrirtæki og stofnanir væru að nota aðferðina að stela þrumunni og hver væri 

mögulegur ávinningur og að sama skapi áhættu. Niðurstöðurnar benda til þess að 

íslensk fyrirtæki og stofnanir séu að nýta aðferðina að einhverju leiti og gefur 

vísbendingar um mögulegan ávinning hennar sem og áhættur.  



	

	

 

Abstract 

	
This thesis is submitted for a bachelors degree in media and public relations at Bifröst 

University. The subjest of this thesis is a qualitative study of a specific method in crisis 

communication called Stealing Thunder. The study consisted of open interviews with 

5 experts in crisis communication and public relations. The purpose of the study was to 

find out to what extent Icelandic companies and institutions were using the method of 

stealing the thunder and what were the potential benefits and risks. The results indicate 

that Icelandic companies and institutions are using the method to some extent and 

provide indications of its potential benefits as well as risks.



	

	

 
 

Formáli 
Ritgerð þessi er unnin við Félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Bifröst og er 14 

eininga lokaverkefni til bakkalársprófs í miðlun og almannatengslum. Leiðbeinandi 

verkefnisins er Særún Ósk Pálmadóttir og færi ég henni bestu þakkir fyrir þolinmæði, 

góðan stuðning og leiðsögn við ritgerðarskrifin. Ég vil einnig þakka fjölskyldunni 

minni sérstaklega, manninum mínum og strákunum okkar fyrir að að sýna mér mikinn 

skilning í gegnum ritgerðarvinnuna sem og námið í heild sinni. Einnig vil ég þakka 

tengdaforeldrum mínum fyrir ómældan stuðning og hjálp með strákana mína 3 og gera 

mér það kleypt að klára þessa ritgerð. Foreldrar mínir fá líka góðar þakkir fyrir andlegan 

stuðning að norðan.   
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1. Inngangur 

Í krísustjórnun og krísusamskiptum skipta tímasetningar afar miklu máli. Það getur 

tekið fyrirtæki mörg ár að byggja upp gott orðspor og traust og einnig mjög stutta stund 

að glata því. Þrátt fyrir að fyrirtæki og stofnanir geri allt það sem í þeirra valdi stendur 

til að koma í veg fyrir krísur, geta þær alltaf komið upp. Það geta átt sér stað mistök, 

óviljaverk, vanræksla eða utanaðkomandi þættir sem geta haft áhrif á starfsemina. 

Fyrirtæki og stofnanir þurfa því að vera undir það búin að þurfa að takast á við slíka 

atburði. Því fyrr sem að fyrirtæki eða stofnun bregst við slíkum atburðum er ólíklegra 

að atburðurinn þróist útí krísu eða hafi neikvæð áhrif á orðspor fyrirtækisins. 

Þörfin á stefnumiðaðri krísustjórnun og krísusamskiptum hefur aldrei verið meiri en í 

dag. Heimurinn er orðinn mjög tengdur með öllum þeim tækniframförum sem hafa átt 

sér stað á síðustu árum og orðspor getur ferðast mjög víða á mjög skömmum tíma. Mikil 

áhersla hefur verið innan krísustjórnunar og krísusamskipta að fyrirtæki innleiði 

krísustjórnunar og samskipta áætlanir. Áætlanir þar sem að viðbrögð við krísum eru 

kortlögð eftir ábyrgð og ástæðum krísu. Ein af gullmöntrum krísusamskipta er „Segðu 

það allt og segðu það eins fljótt og hægt er. „ Það hefur sýnt sig og sannað að það skilar 

árangri í krísum að vera heiðarlegur og bregðast við eins fljótt og auðið er. Hinsvegar 

miðast ráðleggingar og kenningar um viðbrögð í krísum mikið til við það þegar að krísa 

er nú þegar komin fram. Í þessari ritgerð verður tekin fyrir aðferð í krísusamskiptum 

sem felur það í sér að fyrirtæki og stofnanir greini sjálf frá upplýsingum áður en að 

krísa er orðin opinber eða hefur komið fram með öðrum hætti svo sem í fjölmiðlum. 

Aðferðin kallast að stela þrumunni (e. stealing thunder) sem vísar til þess að betra sé að 

veita upplýsingar á undan öðrum aðilum en það að vera í þeirri stöðu að svara fyrir 

neikvæða atburði eftir að þeir koma fram.  

  



	

	

 
1.1 Lýsing á viðfangsefni 
	
Viðfangsefni þessa verkefnisins er að skoða það að hvaða leyti íslensk fyrirtæki og 

stofnanir notfæra sér það að stela þrumunni (e. stealing thunder) þegar kemur að 

krísusamskiptum. Hvort að algengt sé eða óalgengt að fyrirtæki og stofnanir nýti sér þá 

aðferð þegar að upp koma vandamál eða krísur í starfsemi sinni og þá hvers vegna eða 

hvers vegna ekki? Hvaða ávinningur getur hlotist af því að nota þá aðferð að stela 

þrumunni og að sama skapi hvaða áhætta getur skapast. Helstu hugtökum sem snúa að 

viðfangsefninu verða gerð skil sem og greint frá rannsóknum sem snúa að aðferðinni. 

Framkvæmd verður eigindleg viðtalsrannsókn við sérfræðinga í almannatengslum til 

að fá betri skilning og dýpt í viðfangsefnið.  

 
1.2 Uppbygging verkefnis 
 

Uppbygging verkefnis er tvíþætt. Í fyrri hluta eru helstu hugtökum gerð skil og fræði 

sem tengjast efni verkefnisins sem og fyrri rannsóknir verða skoðuð. Í síðari hluta 

verður framkvæmd eigindlegrar rannsóknar gerð skil og settar fram niðurstöður og 

umræður.  Kaflar verkefnisins eru 7 og skiptast í inngang, fræðilegan bakgrunn, fyrri 

rannsóknir, aðferðafræði, umræður og ályktanir og lokaorð. 

 
1.3 Rannsóknarspurningar og rannsóknarmarkmið 
	
 Markmið verkefnisins er að fá innsýn í það að hvaða leiti íslensk fyrirtæki og stofnanir 

nýti aðferðina að „stela þrumunni“ í sínum krísusamskiptum með því að rannsaka álit 

og skoðanir sérfræðinga í almannatengslum. Höfundur telur það áhugaverða nálgun að 

kanna viðhorf sérfræðinga fremur en að kanna viðhorf innan fyrirtækja. Telur höfundur 

að með því að ræða við sérfræðinga fáist hlutlausari umfjöllun um viðfangsefni 

verkefnisins. Eftirfarandi rannsóknarspurningar verða lagðar til grundvallar. „Að hvaða 

leiti eru íslensk fyrirtæki og stofnanir að „stela þrumunni“ þegar kemur að 

krísusamskiptum?“. Og „Að hvaða leiti getur það að „stela þrumunni“ skapað 

ávinning fyrir íslensk fyritæki og stofnanir og hverjar eru mögulegar áhættur?“ 

 
	  



	

	

1.4 Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 
  

Tilgangur verkefnisins er að fá innsýn í það hvort að krísusamskipti fyrirtækja og 

stofnana hér á landi snúist meira um að verjast árásum og gagnrýni eftir að upplýsingar 

koma fram frekar en að nota þá aðferð að vera á undan öðrum að greina frá vandamálum 

eða krísum  og þá hvort að það sé vannýtt aðferð hjá íslenskum fyrirtækjum og 

stofnunum að vera fyrst til að greina frá vandamálum eða krísum, áður en að 

upplýsingarnar koma fram í fjölmiðlum eða á samskiptamiðlum. Tilgangurinn er fyrst 

og fremst hagnýtur í þessu verkefni þar sem að efnið hefur verið rannsakað erlendis en 

að vitund höfundar ekki verið skoðað sérstaklega á Íslandi. Niðurstöðurnar gætu því 

haft hagnýtt gildi fyrir fyrirtæki og stofnanir þegar kemur að krísusamskipta áætlunum 

þeirra og hvaða aðgerðir og aðferðir skuli velja. 

Höfundur verkefnisins er nemandi í miðlun og almannatengslum og hefur áhugi 

höfundar á krísusamskiptum sérstaklega aukist í gegnum námið. Við undirbúning þessa 

BA- verkefnis rakst höfundur á erlendar rannsóknir á viðfangsefninu og þótti höfundi 

áhugavert að rýna í viðfangsefnið í samhengi við íslenskan veruleika. 

	
	  



	

	

2. Fræðilegur bakgrunnur 

	
Í þessum kafla verða helstu hugtök verkefnisins skilgreind og „stealing thunder“ 

kenningunni og fyrri rannsóknum á henni gerð skil. Einnig verður farið yfir ferli og 

aðferðir krísustjórnunar og krísusamskipta og greint frá siðferðilegum krísusamskiptum 

(e. ethical crisis communication) og tenglsum milli þess að stela þrumunni og að stunda 

siðferðileg krísusamskipti. 

 
2.1 Hugtök 
	
Eftirfarandi hugtök taldi höfundur mikilvægt að skilgreina þar sem að þau tengjast 

viðfangsefninu beint og koma fyrir í verkefninu.  

	
2.1.1 Krísa 
	
Krísa er hugtak sem engin ein skilgreining nær yfir. Hugtakið hefur verið skilgreint á 

ýmsan hátt og fer það eftir fræðasviði hvernig þær skilgreiningar hljóma. Í þessu verki 

leggur höfundur áherslu á skilgreiningu á krísum innan skipulagsheilda (e. 

organizational crisis).  

Í krísustjórnun og krísusamskiptum hefur hugtakið meðal annars verið skilgreint sem 

„atvik sem er óvænt, neikvætt og yfirþyrmandi“ (Barton, 2001) og „atburður sem er 

ófyrirsjáanlegur og mikil ógn sem getur haft neikvæð áhrif á fyrirtækið, atvinnugreinina 

eða hagaðila ef ekki er tekið rétt og vel á honum“ (Coombs, 2010). Skilgreining 

Coombs varð til uppúr umræðum á NCA Pre-Conference on Integrating Research and 

Outreach in Crisis and Risk Communication árið 2005 (Coombs, 2010). Þar komu 

saman sérfræðingar úr bæði krísu og áhættu samskiptum og einn dagskrárliðanna 

snérist um það hvernig skilgreina ætti krísu og áhættu. Mikilvægur þáttur í þeirri 

umræðu snéri að því að eðli krísu er háð skynjun. Það hvernig hagaðilar líta á ákveðinn 

atburð hefur áhrif á hvort sá atburður verður að krísu eða ekki. Skilgreiningin reynir að 

heiðra áhyggjur hagðsmunaaðila og því hlutverki sem þeir geta gegnt í því að leggja 

skilning í hugtakið krísu (Coombs, 2010).  

 

 
	  



	

	

2.1.2 Krísustjórnun 
	
	
Krísustjórnun má skilgreina sem samsetningu þátta sem ætlaðir eru til að takast á við 

krísur og draga úr því raunverulega tjóni sem þær valda (Coombs, 2007). 

Krísustjórnun er ákveðið ferli sem inniheldur marga þætti. Fyrirbyggjandi aðgerðir, 

krísustjórnunar áætlanir og eftir krísu (e. post-crisis) greiningar. Þessum þáttum má 

skipta upp í þrjá flokka: Fyrir krísu (e. pre-crisis), krísu (e. crisis) og eftir krísu (e. 

post-crisis) (Coombs, 2010). 

 

2.1.3 Krísusamskipti 
	
Krísusamskipti hafa að sama skapi verið skilgreind á ýmsa vegu. Meðal annars sem 

miðlun upplýsinga sem á sér stað á milli yfirvalda, fyrirtækja, fjölmiðla og áhugasamra 

einstaklinga og hópa fyrir, á meðan og eftir krísu (Swedish Emergency Management 

Agency, 2008). Það er því afar mikilvægt að krísusamskipti séu vel skipulögð og og í 

samræmi við þá krísu sem fyrirtækið eða stofnunin stendur frammi fyrir. 

Krísusamskipti eru grundvallar þáttur í krísustjórnun. Önnur skilgreining hljóðar á 

þennan hátt, krísusamskipti veita upplýsingar til viðeigandi hagaðila eða hópa, í því 

felst að greina krísuna, setja hana í samhengi  við og miðla afstöðu fyrirtækisins til 

ýmissa hópa (Cooley, 2011). En önnur skilgreining telur krísusamskipti nauðsynlega í 

því samhengi að fyrirtæki lifi af. Sá hæfileiki til að miðla upplýsingum á árangursríkan 

hátt í krísu veitir ekki aðeins fyrirtækjum tækifæri til að jafna sig á eftirmálum hennar 

heldur séu kostir árangursríkra krísusamskipta þeir að þau veita tækifæri á því að greina 

hinar ýmsu hættur og afleiðingar sem hægt er að nýta til að skipuleggja og framkvæma 

framtíðar aðgerðir (Wekesa, 2013). Krísusamskipti hafa verið ítarlega rannsökuð og 

skilgreiningar á viðbrögðum í krísum byggja á þeim 

	
2.1.4 Krísusvörun 
	
Krísusvörun (e. crisis response) eru þau skilaboð sem að einstaklingur, fyrirtæki eða 

aðrar skipulagsheildir senda frá sér fyrir, á meðan og á eftir krísu. Vandamál 

skipulagsheilda eru þannig ekki endilega krísan sjálf, heldur krísu svörunin (Weick, 

1995). Gerð krísu svörunar skilaboða og tímasetning þeirra geta verið úrslitaþáttur í því 

hvort að það hafi orðið óbætanlegur skaði á sambandi fyrirtækja (Taylor, 2010). 

Ýmis líkön og kenningar hafa verið settar fram í þeim tilgangi að auðvelda þeim aðilum 

sem sinna krísusamskiptum að skipuleggja og skilgreina viðeigandi svörun í krísum. 



	

	

	
2.1.5 Haghafar 
	
Haghafar (e. stakeholders) eru samkvæmt skilgreiningu Freeman (1984) í víðum 

skilningi, sérhver hópur eða einstaklingur sem verða fyrir áhrifum af eða geta haft áhrif 

á að fyrirtæki nái þeim markmiðum sem það hefur sett sér. Hann talaði einnig um að í 

þrengri skilningi mætti lýsa haghöfum sem sérhverjum auðkennandi hóp eða 

einstaklingi sem að fyrirtæki væru háð varðandi afkomu sína (Freeman og Reed, 1983). 

Sú skilgreining hefur verið útvíkkuð á þann veg að haghafar séu einnig hópar sem hafa 

áhuga á fyrirtækinu án þess að fyrirtækið hafi endilega áhuga á þeim (Preston og 

Sapienza, 1990). Haghöfum er oft skipt í innri og ytri hagaðila og það talið mikilvægt 

að fyrirtæki skilgreini hagaðila sína vel með tilliti til samskipta við mismunandi hópa. 

Það þurfi ekki endilega allir að fá sömu skilaboðin.  

 

2.1.6 Að stela þrumunni  
	
Að stela þrumunni er aðferð í krísusamskiptum sem byggir á fyrirbyggjandi aðgerðum 

og heiðarleika við hagaðila í gegnum allt krísustjórnunar ferlið, allt frá því að fyrstu 

merki að um krísu gætir og þangað til að fyrirtækið einbeitir sér að uppbyggingu eftir 

krísu ( Lee, 2020).  

kenningin á rætur sínar að rekja í lögfræði þar sem það hefur sýnt sig að ef lögmenn 

eru fyrri til að benda á galla í máli sínu, valdi það minni skaða á málinu en ef að 

andstæðingur hans vekur máls á því fyrst (Coombs, 2017).  

Í rannsóknum á aðferðinni í tilbúnum málaferlum með kviðdómendum skiluðu 

þáttakendur inn hagstæðari dómum og mátu trúverðugri sakborninga sem afhjúpuðu 

neikvæðar upplýsingar um sig sjálfir heldur en í sömu tilfellum þar sem að neikvæðar 

upplýsingar um sakborningin komu frá andstæðingi (Williams og Dolnik, 2001). 

Einnig hafa rannsóknir bent til þess að í þeim tilfellum þar sem stjórnmálamenn stálu 

þrumunni að færri greinar voru skrifaðar um brot stjórnmálamannsins í alþjóðlegum 

dagblöðum og minni áhuga hjá rannsóknarblaðamönnum á að eltast við og fylgja 

sögunni eftir (Ondrus og Williams, 1996 ; Ondrus, 1998). Þá hafa rannsóknir einnig 

bent til þess að skipulagsheildir sem stela þrumunni séu metnar trúverðugri á meðal 

blaða og fréttamanna (Arpan og Pompper, 2003). 

  



	

	

 

3. Aðferðir krísustjórnunar og krísusamskipta 

 

Krísustjórnun og krísusamskipti eru hugtök sem eiga það til að skarast á. Það getur 

verið óljós munur á hugtökunum fyrir þá sem ekki þekkja vel til ferla og aðferða þeirra. 

Samkvæmt Coombs eru krísusamskipti lífæð krísustjórnunar, þegar að krísusamskipti 

eru árangurslaus verður krísustjórnunin það einnig (Coombs, 2014). Það er því 

mikilvægt að skilja og aðgreina hlutverk þeirra í krísum. 

 

3.1 Krísustjórnun 
	
Krísustjórnun er eins og fram kemur í hugtakagreiningunni ferli mismunandi þátta sem 

ætlaðir eru til draga úr hverskyns tjóni sem krísur kunna að valda (Coombs, 2007). 

Ferlarnir snúa að mismunandi þáttum svo sem því að koma í veg fyrir krísur, 

undirbúning fyrir mögulegar krísur, gerð krísustjórnunaráætlana og samsetningu á 

krísustjórnunar teymum, aðgerðir sem farið er í á meðan að krísum stendur, samskipti 

við fjölmiðla, innri samskipti í fyrirtækjum og eftir krísu aðgerðum (Gainey, 2006). 

Krísustjórnun er gjarnan skipt upp í líkan sem inniheldur 3 stig og innan þeirra er tekist 

á við mismunandi ferla og aðgerðir. Til eru fleiri líkön sem skipta krísustjórnunarferlinu 

í en fleiri stig. Fink (1986) setti fram líkan þar sem að stigin eru 4 og Í líkani Mitroff 

og Pearson (1993) eru stigin 5. 3. þrepa líkanið er hinsvegar algengast og byggja önnur 

líkön mikið til á því. 

 

 
3 stig krísu 

 

Fyrir krísu (e. pre-crisis) stigið felur í sér undirbúning fyrir krísur og aðgerðir til að 

koma í veg fyrir þær. Þær aðgerðir innihalda meðal annars gerð krísustjórnunar áætlana, 

val og þjálfun á einstaklingum í krísustjórnunar teymi og að framkvæma æfingar á bæði 

áætlunum og teymum  

 
  



	

	

Krísa (e. crisis). Á krísu stigi snúast aðgerðir um að bregðast við því ástandi sem upp 

er komið, veita upplýsingar og svör. Á þessu stigi skiptir miklu máli að nýta 

almannatengsl til að hjálpa við að þróa þau skilaboð sem send eru til mismunandi 

hagaðila  

 

Eftir krísu (e. post-crisis). Eftir krísu snúast aðgerðir um að fylgja eftir aðgerðum og 

skilaboðum ásamt því að veita viðbótar upplýsingar eftir þörfum. Fara þarf yfir allar 

aðgerðir sem farið var í og meta árangur þeirra  

(Institute for Public Relations, 2007).   

 

3.2 Krísusamskipti 
 

Krísusamskipti má í víðu samhengi skilgreina sem samantekt, úrvinnslu og miðlun á 

þeim upplýsingum sem þarf til að takst á við krísuástand (Coombs, 2010). Á fyrir krísu 

stiginu (e. pre-crisis) snúast krísusamskipti um það að safna upplýsingum um þær 

áhættur sem krísan gæti skapað og að taka ákvarðanir um hvernig skuli takast á við þær 

áhættur. Ásamt því að þjálfa þá einstaklinga sem koma að krísustjórnunar ferlinu. 

Þjálfunin snýr að öllum meðlimum krísustjórnunar teymisins, talsmanna krísu sem og 

öllum þeim einstaklingum sem munu koma að því að aðstoða við krísusvörun (Coombs, 

2010). Krísusamskipti fela því í sér samantekt og úrvinnslu upplýsinga fyrir 

krísustjórnunar teymi til að byggja ákvarðanir sínar á sem og það að búa til og miðla 

krísuskilaboðum til einstaklinga og hagaðila utan teymisins á meðan á krísu stendur 

(Coombs, 2010). Eftir krísu (e. Post-crisis) tímabilið felur svo í sér greiningu á 

krísustjórnununar aðgerðum og að miðla nauðsynlegum breytingum til einstaklinga 

sem og að sinna mögulegum auka krísuskilaboðum eftir þörfum ( Coombs, 2010).  

 

Fræðimenn á sviðum krísustjórnunar og krísusamskipta hafa þróað aferðir og kenningar 

til að auðvelda þessa vinnu og hafa byggt kenningar sínar á gagnreyndum aðferðum og 

aðgerðum. Helstu kenningar sem notast er við í dag eru Situational Crisis 

Communication Theory eða SCCT sem að Timothy Coombs setti fram árið 2007 og 

Image Repair Theory sem William Benoit setti fram árið 1997.  

 

SCCT kenning Coombs gengur út á það að velja viðeigandi viðbrögð og aðgerðir eftir 

því hversu mikil ógn stafar af krísu fyrir orðspor og þeirri ábyrgð sem fyrirtækið ber á 

krísunni (Coombs, 2007).  SCCT á að auðvelda þeim sem koma að krísustjórnun að 



	

	

finna viðeigandi viðbrögð við þeirri krísu sem staðið er frammi fyrir. Fyrst þarf að 

greina tegund krísunnar og skiptir aðferðin krísum í 3 flokka. Þolendakrísa (e. victim 

crisis), óviljakrísa (e. accidental crisis) og afstýranleg krísa (e. preventable crisis). Eftir 

því í hvaða flokk krísan fellur ákvarðast hvaða ábyrgð fyrirtækið ber. Í þolendakrísum 

er ábyrgðin lítil eða engin. Í óviljakrísum bera fyrirtæki  litla eða miðlungs ábyrgð og í 

afstýranlegum krísum er ábyrgðin mikil eða mjög mikil (Coombs, 2007). Eftir að metið 

hefur verið hver ábyrgð fyrirtækis er leggur aðferðin svo til viðeigandi viðbrögð. 

Viðbrögðin eru flokkuð í þrjá meginflokka. Neita (e. deny), Minnka skaða (e. deminish) 

og endurreisa (e. rebuild) (Coombs, 2007). Innan þessara flokka eru svo lagðar til 

mismunandi aðferðir sem fyrirtæki geta notað til að þróa þau skilaboð sem þau senda 

frá sér í krísu. Það er þó einnig mikilvægt að meta alvarleika og afleiðingar krísunnar 

og það hvert orðspor fyrirtækis er fyrir krísu og hver krísusaga þess er (Coombs, 2007).  

 

 
 SCCT 

 

SCCT byggir á kenningu Benoit, Image Repair Theory eða IRT. IRT kenningin 

einblínir á þau skilaboð sem fyrirtæki sendir frá sér þegar það stendur frammi fyrir 

krísu. Kenningin byggir á fimm flokkum, neitun (e. denial), forðast ábyrgð (e. evasion 

of responsibility), lágmarka skaðann (e. reduce offensiveness), leiðrétta mistökin (e. 

corrective action) og biðjast afsökunar (e. mortification) (Benoit, 1997). 

 



	

	

 
 IRT 

 

Rannsóknir á krísusamskiptum hafa að miklu leiti einblínt á samskipta ferla á krísu stigi 

og eftir krísu. (S. Lee og J. Lee, 2020). Sem dæmi um það eru SCCT og IRT 

kenningarnar. Þær miðast að miklu leiti við tímabil krísu (e. crisis) og eftir krísu (e. 

post-crisis). Hvorugri þessara kenninga var ætlað að veita fræðilegar eða hagnýtar 

ráðleggingar um hvernig fyrirtæki gætu stjórnað neikvæðum atburðum á fyrir krísu (e. 

pre-crisis) stigi þegar að viðvörunarmerki um mögulega krísu færu að gera vart við sig 

(S. Lee og J. Lee, 2020). Á síðustu áratugum hafa rannsóknir á krísusamskiptum sýnt 

fram á það að fyrir krísu (pre-crisis) stiginu hefur verið veitt hlutfallslega lítil athygli, 

þar sem að neikvæð atvik benda til þess að krísa sé yfirvofandi (Coombs, 2019). Krísur 

eru í mörgum tilfellum ekki skyndilegar heldur þróast þær oft upp úr endurteknum 

neikvæðum atvikum. Þess vegna er mjög mikilvægt að skilja að það hvernig fyrirtæki 

taka á neikvæðum atvikum á fyrir krísu (pre-crisis) stigi getur komið í veg fyrir krísur, 

eða minkað skaða á orðspor fyrirtækisins (Lee, 2016).  

 

	  



	

	

3.3 Tímasetningar  
 
Áhersla hefur lögð á það í krísusamskiptum að leggja fram eins réttar og sannar 

upplýsingar og hægt er eins fljótt og auðið er (Seeger, 2006).  

Reynolds og Seeger telja að gerð krísusvörunar, tímasetning, stöðugleiki hennar og 

virkni sé áhrifaríkari en aðrar krísusamskipta aðgerðir svo sem afneitun, afsökun, 

réttlæting og ívilnun til að spá fyrir um traust. Þeir leggja áherslu á mikilvægi vel 

tímasettra samskipta (Reynolds og Seeger, 2005). Umfram allt er ákvörðun um rétta 

tímasetningu til að dreifa upplýsingum lykilatriði í skilvirkri dreifingu á skilaboðum. 

Upplýsingar um krísu ættu að ná til allra aðila sem hafa þörf fyrir þær eins snemma 

og hægt er. Réttar tímasetningar á samskiptum eru einn af mikilvægustu þáttunum í 

því að halda hagaðilum ánægðum, því óvæntari sem aburður er því mikilvægari er 

tímasetning viðbragða (Sillince 2002). 

Huga þarf betur að hraða og tafarleysi þegar það á við í allri hringrás krísu. Tafarlaus 

svörun er mikilvæg, sérstaklega þegar kemur að eftir krísu samskiptum en 

krísusamskipti eru einnig mikilvæg á öllum stigum krísu. Siðferðileg krísusamskipti 

ættu að ná til allra 3. stiga krísunnar, fyrir krísu, á meðan á krísu stendur og eftir krísu  

(Coombs, 1999) (González‐Herrero og Pratt ,1996).  

	
 

3.4 Siðferði og krísusamskipti 
 

Mikilvægt er að stunda siðferðilega ábyrg samskipti fyrir, á meðan og eftir krísu. 

Fyrirtæki sem hafa ekki undirbúið sig nægjanlega fyrir krísur eða stunda óheiðarlega 

viðskiptahætti munu þurfa að svara fyrir það á einhverjum tímapunkti. Óheiðarlegar 

aðgerðir eru oft á tíðum það sem að veldur krísum og krísur geta oft á tíðum opinberað 

siðferðileg gildi fyrirtækja. Fyrirtæki sem að leggja áherslu á gegnsæi, heiðarleika, 

ábyrgð og traustverðugleika í samskiptum við hagaðila áður en að krísa skellur á eru 

líklegri til að vegna betur eftir krísu (Coombs, 2007). 

Coombs heldur því fram að á meðan að á krísu stendur ætti siðferðilega ábyrgt fyrirtæki 

fyrst og fremst að hugsa um hagaðila sína og að verja þá frá mögulegum skaða áður en 

að það snýr sér að því að huga að ímynd og orðspori sínu. Coombs (2007)  

Hagaðilar eru líklegri til að vantreysta fyrirtækjum sem að taka siðferðilega ábyrgar 

aðgerðir eingöngu til málamynda í þeim tilgangi að vernda orðspor sitt eða auka hagnað 

(Forehand og Grier, 2003). 



	

	

Bestu starfsvenjur í fyrirtækjasamskiptum leggja gjarnan áherslu á mikilvægi opinna 

og fyrirbyggjandi krísusamskipta (Huang og Su, 2009). Ástæða þess sé tvíþætt, í fyrsta 

lagi vegna þess að þeir sem starfa í krísusamskiptum telja að ef að fyrirtæki veiti ekki 

upplýsingar á opinskáann hátt um krísu sé almenningur líklegri til að fá þær upplýsingar 

frá öðrum og það valdi því að fyrirtæki glati því tækifæri að stjórna krísu skilaboðum 

(Seeger, 2006). Í öðru lagi vegna þess að  þegar fyrirtæki veiti sjálfviljug upplýsingar 

sem gætu verið neikvæðar veiti það fyrirtækinu tækifæri til að haga sér á siðferðilega 

ábyrgan hátt og leggja áherslu á þarfir hagaðila sinna (Ulmer, 2012). 

Að bergðast við strax er mjög mikilvægt og árangursríkt í krísusamskiptum vegna þess 

að það dregur úr óvissu og mögulegum skaða sem getur orðið á hagaðilum. Það að 

bregðast hratt við skipti máli í siðferðilega ábyrgum krísusamskiptum (Seeger og 

Ulmer, 2001). 

 

	
 

	  



	

	

4. Fyrri rannsóknir 
 
Arpan og Pompper hófu fyrst að rannsaka stealing thunder árið 2003. Þær framkvæmdu 

tilraun sem kanna átti árangur af mjög fyrirbyggjandi (e. highly proactive) nálgun í 

krísusamskiptum sem nefnist „að stela þrumunni“ (e. stealing thunder). Fréttamenn og 

nemendur í fjölmiðlafræði voru beðin um að lesa annan af tveimur uppskálduðum krísu 

atburðum; einn þar sem að almannatengill fyrirtækisins stal þrumunni með því að hafa 

samband við fjölmiðlamann og greindi frá upplýsingum um krísuna og annan atburð 

þar sem að fjölmiðlamaður fékk upplýsingar um krísuna frá öðrum aðila en fyrirtækinu 

sjálfu. Niðursstöðurnar sýndu fram á það að þegar að fyrirtækið stal þrumunni flokkuðu 

fjölmiðlamennirnir fyrirtækið sem trúverðugra, en að sama skapi höfðu þeir meiri 

áhuga á krísunni. Enginn munur fannst á milli þessara tveggja atburða á því hvernig 

fjölmiðlamennirnir skynjuðu alvarleika krísunnar eða á innrömmun frétta um atburðinn 

Rannsóknin lýsir því einnig að það að stela þrumunni geti verið tvíeggja sverð. 

Hagaðilar geti upplifað það þegar að fyrirtæki stelur þrumunni á þann hátt að fyrirtækið 

sé einfaldlega að nota aðferðina til að bæta orðspor sitt, það ætti sérstaklega við ef að 

fyrirtæki væri með neikvætt orðspor fyrir krísu (Arpan og Pompper, 2003). 

 

An-Sophie Claeys hefur einnig rannsakað stealing thunder og hafa rannsóknir hennar 

sýnt fram á það hvernig aðferðin virkar og í hvaða aðstæðum. Rannsókn sem að Claeys 

og Caubherge (2012) gerðu sýndi meðal annars það að þegar að aðferðin var notuð, 

hafði önnur krísusvörun lítil áhrif á metnar niðursstöður svo sem orðspor. Rannsóknin 

bar saman áhrif tímasetningar, í þessu tilfelli því að stela þrumunni og aðrar 

krísusvörunar aðgerðir. Tilgangur rannsóknarinnar var að skera úr um hvor þessara 

tveggja þátta hefði meiri áhrif á orðspor fyrirtækja eða hvort að samspil þeirra gæti 

aukið orðsporsverndar gildi krísusamskipta. Borin voru saman atvik þar sem að 

fyrirtæki notaði þá aðferð að stela þrumunni eða ekki og hvort að krísusvörunin var í 

samræmi við ráðlegginar SCCT eða á skjön við ráðleggingar þess. Niðursstöðurnar 

sýndu það að ef að fyrirtæki stal þrumunni hafði tegund krísusvörunar engin áhrif á 

orðspor. Það að stela þrumunni veitti alla þá orðsporsvernd sem fyrirtækið gat fengið 

út frá krísusmskiptum. En ef að fyrirtækið stal ekki þrumunni skipti gerð krísusvörunar 

meira máli og ef að þau væri samkvæmt ráðleggingum SCCT veittu þau meiri 

orðsorsvernd heldur en ef þeim ráðleggingum var ekki fylgt (Claeys og Cauberghe, 

2012).  



	

	

 

Önnur rannsókn sýndi fram á það að „stela þrumunni“ væri áhrifarík leið til þess að 

ramma inn krísur, eða að setja fram hlið fyrirtækisins af sögunni (Claeys, Cauberghe 

og Leysen, 2013). Niðursstöður rannsóknarinnar sýndu það að fyrirtæki geta 

endurheimt orðspor sitt í krísu betur með því að nota þá aðferð að tímasetja skilaboð 

sín fyrr en síðar. Það eru þó takmarkanir á því hvaða innrömmun á skilaboðum skilar 

árangri og tilraunir fyrirtækja til að ramma inn krísur í þeim tilgangi að gera lítið úr 

ábyrgð fyrirtækisins á krísunni geta mistekist. Það kemur fram að það sé gagnlegt í 

þeim tilfellum sem fyrirtæki nota þessa aðferð að talsmaður lýsir yfir leiða. Talsmenn 

sem sína tilfinningar og leiða voru metnir sem einlægari og er það ástæða þess að það 

að ramma inn skilaboð með þeim hætti hefur jákvæðari áhrif á orðsporið en að ramma 

inn skilaboðin með rökum og engum tilfinningum. Rannsóknin veitir krísustjórnendum 

ráðleggingar í því hvernig hægt sé að ramma in krísusvörun þannig að svörunin hámarki  

ábata fyrir orðspor fyrirtækisins (Claeys et al., 2013). 

 

Claeys og Opgenhaffen (2016) tóku viðtöl við einstaklinga sem koma að því að taka 

ákvarðanir um aðgerðir í krísusamskiptum. Tilgangurinn var að komast að því hvers 

vegna þeir myndu ekki nota þá aðferð að stela þrumunni. Ein ástæða þess var sú að 

fyrirtæki hræðast það að fara af stað og taka ábyrgð á krísu ef að þau í raun þurfa þess 

ekki, krísan gæti verið leyst innahúss og hagaðilar gætu jafnvel aldrei komist að því að 

það hafi verið uppi einhverskonar vandamál. Önnur ástæða er sú að stjórnendur hræðast 

það að slíkar tilkynningar gætu verið álitnar sem viðurkenning á ábyrgð en ekki 

einfaldlega tilkynning á því að krísa sé til staðar. Einstaklingarnir sögðu að þeir byggðu 

það á eðli vandamálsins hvort að þeir stælu þrumunni eða ekki. Þriðja ástæðan er sú að 

lagaleg og stjórnunarleg álitaefni hefðu forgang og þess vegna væri aðferðin ekki notuð 

(Claeys og Opgenhaffen, 2016).  

 

Williams ofl. (1993) halda því fram að það að stela þrumunni geti verið árangurslaust 

af tveim ástæðum. Í fyrsta lagi vegna þess að það að leggja fram neikvæðar upplýsingar 

snemma í krísuferli geti aukið mikilvægi þeirra vegna forgangsáhrifa. Í öðru lagi vegna 

þess að það auki á framboð neikvæðra upplýsinga,  það geti haft þær áhættur í för með 

sér að neikvæðar upplýsingar sem fyrirtæki hefur sent frá sér verði mögulega 

endurteknar af samkeppnisaðilum og slík endurtekning geti aukið á neikvæða skynjun 

almennings á upplýsingunum. 



	

	

	

Sú staðreynd að ákvörðun fyrirtækis um að stela þrumunni geti einnig verið álitin sem 

grunsamleg vekur upp spurningar um það hvort að orðpor fyrirtækis fyrir krísu gegni 

annað hvort jákvæðu eða neikvæðu hlutverki þegar slík aðferð er notuð. (Fennis og 

Stroebe, 2014) rannsökuðu tengsl á milli þess að stela þrumunni og orðspori fyrir krísu. 

Niðursstöðurnar voru þær að það að upplýsa um vandræði virki betur fyrir fyrirtæki 

sem að hafa neikvætt orðspor fyrir krísu heldur en þau sem hafa jákvætt orðspor fyrir 

krísu. Þeir rekja þá niðursstöðu til þess að það aukna traust sem það að stela þrumunni 

veitir, skipti fyrirtæki með neikvætt orðspor fyrir krísu meira máli.  

 

Að sama skapi er það afar líklegt að einstaklingar séu tortryggnir útí ástæður fyrirtækis 

fyrir því að nota þá aðferð að stela þrumunni. Sérstaklega ef að orðspor þess er neikvætt 

fyrir.  Rannsókn Simkos og Malliaris (1992) benti til þess að fólk hafi tilhneigingu til 

þess að vera jákvæðara útí krísu samskipti fyrirtækis með jákvætt orðspor fyrir krísu, 

heldur en fyrirtækis með neikvætt orðspor. Ennfremur gæti neikvætt orðspor magnað 

upp neikvæðar afleiðingar af krísu og jafnvel haft þau áhrif að  ytri hagaðilar dragi 

skilaboð fyrirtækisins í efa. 

 (Coombs & Holladay, 2001). 

	

	
	
	  



	

	

Aðferðarfræði 

	
4.1 Aðferð 
	
Til að leita svara við rannsóknarspurningunum „Að hvaða leiti eru íslensk fyrirtæki og 

stofnanir að „stela þrumunni“ þegar kemur að krísusamskiptum?“ Og „Að hvaða leiti 

getur það að „stela þrumunni“ skapað ávinning fyrir íslensk fyritæki og stofnanir og 

hverjar eru mögulegar áhættur?“ verður notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. 

qualitative method). Eigindlegar rannsóknir byggjast á viðtölum við þáttakendur 

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

reynslu viðmælenda og fá þannig svar við þeirri rannsóknaraðferð sem lagt var upp 

með (Bryman, 2016). Höfundur verkefnisins telur að með því að nota eigindlega 

rannsóknaraðferð þar sem rætt verður við sérfræðinga í almannatengslum fáist meiri 

dýpt í viðfangsefnið heldur en ef að megindleg rannsóknaraðferð hefði verið notuð. 

Gallinn við eigindlega rannsóknaraðferð er hinsvegar sá að ekki er hægt að alhæfa út 

frá niðurstöðum rannsóknarinnar, einungis að draga ályktun út frá svörum þátttakenda 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Áður en að rannsóknin var lögð fram aflaði höfundur  

gagna úr fyrri rannsóknum sem tengjast efni verkefnisins, ýmist í bókum sem og 

fræðigreinum sem aðgengilegar eru á internetinu. Út frá þeim gögnum var hannaður 

viðtalsrammi sem notast var við í viðtölum við þátttakendurna. Viðtalsramminn 

innihélt 10 spurningar sem rannsakandi taldi mikilvægt að fá svör við í þeim tilgangi 

að hægt væri að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Viðtölin voru 

hálfopin (e. semi structured) sem gefur viðmælendum tækifæri til að tjá sig frjálslega 

um efni spurninganna.  

 

4.2 Úrtak 
	
Notast var við svokallað hentugleika úrtak (e. purposive sampling). Þar sem að efnið er 

sértækt og leitast var eftir að finna aðila sem höfðu þekkingu á því. Rannsakandi hafði 

því samband við starfandi sérfræðinga í almannatengslum og krísusamskiptum og 

óskaði eftir viðtali. Svörun við ósk um þáttöku í rannsókninni var góð og fljótlega voru 

komin jákvæð svör frá 5 sérfræðingum. Taldi rannsakandi í samráði við leiðbeinanda 

að ákjósanlegt væri að fá 4-6 viðmælendur. Þegar að 5 jákvæð svör höfðu borist taldi 

rannsakandi því markmiði náð og hófst handa við framkvæmd viðtalana.  

	



	

	

4.3 Þáttakendur 
	
Þáttakendur í rannsókninni voru 5 sérfræðingar í almannatengslum og krísusamskiptum 

sem öll starfa við ráðgjöf innan fyrirtækja sem sérhæfa sig í ráðgjöf og þjónustu á þeim 

sviðum. fjórir viðmælendur eru karlar og ein kona.  

Ákveðið var í upphafi að hafa viðtölin nafnlaus svo að ekki væri hægt að rekja svör 

viðmælenda til þeirra. Það ríkir oftast nær trúnaður um ráðgjöf almannatengla til 

viðskiptavina sinna og taldi rannsakandi það mikilvægt að því leiti að viðmælendur 

rannsóknarinnr gætu tjáð sig frjálslega um viðfangsefnið og héldu ekki aftur af sér í 

svörum. Fyrsta spurningin á spurningalistanum var þó um bakgrunn og reynslu þeirra í 

almannatengslum og krísusamskiptum og verða þau svör notuð til aðgreiningar á 

viðmælendum án þess þó að þær verði þó of auðkennandi fyrir einstaklingana. Þar sem 

að einungis einn viðmælendana er kona þótti rannsakanda það ákjósanlegra að skrifa 

um alla viðmælendur í karlkyni svo ekki væri of auðvelt að rekja svör konunnar.  

 
4.3.1 Viðmælandi 1 
 
Viðmælandi 1 er mjög reynslumikill og býr yfir 20 ára reynslu í almannatengslum og 

fyrirtækjaráðgjöf. Hann er mentaður erlendis og er framkvæmdstjóri fyrirtækis sem 

starfar í þessum geira.  

 
4.3.2 Viðmælandi 2 
 
Viðmælandi 2 er einnig reynslumikill, hann hefur starfað við ráðgjöf, markaðsmál og 

í stjórnsýslu. Hann hefur um nú nokkura ára skeið rekið fyrirtæki sem sérhæfir sig í 

ráðgjöf á sviðum almannatengsla. 

 
4.3.3 Viðmælandi 3 
 
Viðmælandi 3 hefur að baki langan feril í fjölmiðlum og störfum fyrir 

hagsmunasamtök. Störf hennar hafa alla tíð snúist um samskipti og undanfarið hefur 

hún starfað fyrir fyrirtæki sem sérhæfir sig í ráðgjöf í almannatengslum sem ráðgjafi.  

 
4.3.4 Viðmælandi 4  
 
Viðmælandi 4 á að baki langa reynslu úr stjórnmálum, auglýsinga og markaðsmálum 

og störfum fyrir fyrirtæki. Hann er með framhaldsmenntun í almannatengslum og 

hefur undanfarin 5 ár starfað hjá fyrirtæki sem sérhæfir sig í almannatengslum og 

ráðgjöf. 



	

	

 
4.3.5 Viðmælandi 5 
	
Viðmælandi 5 hefur bakgrunn í blaða og fréttamennsku og hefur marga ára reynslu úr 

hinum ýmsu fjölmiðlum. Hann hefur undanfarin 6 ár starfað við markaðssamskipti og 

almannatengsl  hjá fyrirtæki sem sinnir meðal annars ráðgjöf á því sviði.  

	
4.4 Framkvæmd 
	
Upphaflega hafði rannsakandi áætlað að taka viðtöl við viðmælendur í eigin persónu, 

Fljótlega kom í ljós að miðað við versnandi ástand í landinu sökum Covid-19 

faraldursins að það var ekki forsvaranlegt miðað við þær leiðbeiningar sem gefnar 

höfðu verið út af sóttvarnaryfirvöldum um blöndun hópa ofl. Var þá tekin ákvörðun um 

að tekin yrðu myndsímtals viðtöl og þau tekin upp til úrvinnslu. Rannsakandi lenti því 

miður í vandræðum með að taka upp myndsímtals viðtal tengt leyfisveitingu í því kerfi 

sem notast var við og var því skipt yfir í hefðbundið símtal. Rannsakandi ákvað í 

framhaldi af því að hafa samband við alla viðmælendur í síma til að samræmi væri í því 

hvernig viðtölin voru tekin. Símtölin voru öll tekin upp til úrvinnslu og viðmælendum 

gert grein fyrir því fyrirfram og samþykktu þau öll upptökurnar. Viðtölin voru á bilinu 

19 – 35 mínútur að lengd.  

	
4.5 Úrvinnsla gagna 
	
Eftir að öllum viðtölum var lokið hófst rannsakandi handa við að skrifa þau upp til 

frekari greiningar. Notast var við þemagreiningu  (e. coding analysis) Eftir að 

rannsakandi hafði skrifað upp öll viðtölin hófst hann handa við að yfirfara svör 

viðmælenda samkvæmt opinni þemagreiningu (e. open coding). Opin kóðun felur það 

í sér að ekki er um fyrirfram ákveðin þemu að ræða heldur leitar rannsakandi eftir 

þemum í vandlegri yfirferð á viðtalsgögnunum. (heimild). Ýmsum aðferðum er beitt til 

í  þess að vinna kóðunina og valdi rannsakandi að nota litakóðun. Litakóðun felur það 

í sér að textabútar úr viðtalsgögnum sem eiga eitthvað sammerkt eru litaðir með sama 

lit og teknir saman í þau þemu sem birtast. Eftir að gögnin höfðu verið litakóðuð  til að 

hópa saman þau atriði sem viðmælendur komu inná og höfðu samhljóm komu fram þau 

þemu sem greint er frá í kaflanum þemagreining.  

 

	  



	

	

Siðferði og verklag 
	
Mikilvægt er að passa uppá gottsiðferði í rannsóknum. Rannsakandi var mjög 

meðvitaður um að leiða ekki viðmælendur heldur reyndi eftir fremsta megni að spyrja 

aðeins þeirra spurninga sem ákveðnar höfðu verið og greip einungis inní ef að 

viðmælendur komu með beina spurningu. Rannsakandi hélt því í algjöru lágmarki svo 

að svör viðmælenda lituðust ekki um of af samræðum um viðfangsefnið. Við vinnslu 

á rannsókninni passaði rannsakandi sérstaklega uppá upptökur og viðtalsgögn sökum 

nafnleyndar og eyddi upptökum um leið og þau höfðu verið afrituð.  

Rannsakandi hafði engra hagsmuna að gæta við vinnslu rannsóknarinnar. 

	
4.6 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 
	
Réttmæti rannsókna má skipta í innra og ytra réttmæti. Þegar kemur að réttmæti í 

rannsóknum þarf að fara yfir hversu vel rannsóknin svarar þeirri spurningu sem hún á 

að svara og að rannsóknin lýsi skoðunum og áliti viðmælenda á eins nákvæman hátt 

og mögulegt er.  

	
Innra réttmæti rannsókna (e. Internal validity) felst í því að niðursstöðurnar séu eins 

nákvæmar og réttar og hægt er (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Niðursstöðurnar þurfa 

að lýsa skoðunum og áliti viðmælenda með nákvæmum hætti og túlkun rannsakanda 

þarf að endurspegla þeirra álit. Rannsakandi lagði sig fram við að viðhalda innra 

réttmæti og hafði það að leiðarljósi í allri greiningu á viðtölum við viðmælendur að 

niðursstöðurnar væru réttmætar og lýstu viðhorfum viðmælenda eins nákvæmlega og 

unnt er.  

 
Ytra réttæti (e. external validity) vísar til þess hvort að hægt sé að alhæfa um 

niðurðurstöður rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn telur 

höfundur að ytra réttmæti sé lítið þar sem að skoðanir og álit 5 sérfræðinga hafa ekkert 

alhæfingargildi fyrir heild sérfræðinga í almannatengslum og krísusamskiptum. 

Niðursstöðurnar geta því einungis gefið vísbendingar um það hvert álit sérfræðingana 

er á viðfangsefninu. Þær ályktanir sem að hægt er að draga af niðursstöðum 

rannsóknarinnar verða að taka mið af því að um lítið úrtak er að ræða.   

 
Áreiðanleiki felst í því að hægt sé að endurtaka rannsóknina og fá sömu eða svipaðar 

niðursstöður (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi hafði það í huga við 

framkvæmd viðtalana að vera eins hlutlaus og hægt er svo viðmælendur gætu tjáð sig 



	

	

á frjálsan hátt án truflunum eða athugasemdum. Rannsakandi telur að með sömu 

spurningum og viðmælendum á sama sérsviði fengust í það minnsta svipaðar 

niðursstöðu.  

	
4.7 Annmarkar 
	
Annmarkar þessarar rannsóknar eru þeir að ekki er hægt að alhæfa út frá niðursstöðum 

hennar, eingöngu draga ályktanir út frá þeim skoðunum sem fram komu í viðtölum við 

viðmælendur rannóknarinnar. Þýðið er lítið eða 5 sérfærðingar og þar af leiðandi er 

ekki hægt að yfirfæra skoðanir þeirra á alla sérfræðinga í almannatengslum og 

krísusamskiptum. Rannsakandi telur að það hefði einnig verið betra að hafa jafnara 

kynjahlutfall og geta þá mögulega greint hvort að munur væri á skoðunum og 

viðhörfum milli kynja.  

 

 
5. Þemagreining 

	
Eftir að þemagreiningu var lokið komu fram fjögur yfirþemu og 2 undirþemu. 

Eftirfarandi þemu endurspegla það sem að rannsakandi tók saman við yfirferð á 

viðtalsgögnum. 

	
5.1 Gegnsæi og heiðarleiki í samskiptum og starfsháttum 
	
Viðmælendur höfðu öll ráðlagt viðskiptavinum sínum að stela þrumunni eða að upplýsa 

sína hagaðila um mál sem að gætu leitt til krísu. Töldu þau öll að það tengdist góðum 

starfsháttum að gera það og það að segja satt og rétt frá og segja frá öllu ásamt því að 

gangast við mistökum og taka ábyrgð eftir atvikum væri lykilatriði þegar slíkri aðferð 

væri beitt.  

Viðmælandi 1 talaði um það að stundum væru fyrirtækjum ráðlagt að nota þessa 

aðferð til að taka vindinn úr fjölmiðlaumfjöllun en að hans mati væri það ekki rétta 

leiðin heldur snérist það meira um að fá fyrirtæki til að breyta starfsháttum sínum og 

horfast í augu við að eitthvað hafi farið úrskeiðis og að leiðin til að takast á við það væri 

að koma hreint fram með vandann. Það leiddi það af sér að vindurinn færi úr 

fjölmiðlaumfjöllun og að það væri afleiðing en ekki forsenda. Hann benti jafnframt á 

að þegar að fyrirtæki gengust við því að mistök hafi orðið og kæmu hreint fram 



	

	

skapaðist tækifæri fyrir fyrirtæki til að læra af atvikinu og í kjölfarið breyta starfsháttum 

til hins betra.  

 
Viðmælandi 1: 
„Þannig að um leið og fyrirtækin opna sig með það að það hafi verið gerð mistök að 
þá ertu búinn að opna á möguleikann á það að leiðrétta og læra af þessum mistökum 
sem er í raun og veru það sem að haghafarnir eða hagaðilarnir eða hvað þú kallar þá 
uh gera kröfu um, og það er liður í því að vernda það traust sem borið er til 
fyrirtækisins og það er þá önnur forsenda fyrir því að þetta sé rétt leið til að verja uh 
velja“ 

 

Viðmælandi 1 sagði einnig að það væri ákveðna viðspyrnu eða sannleik að finna í 

staðreyndum sem að fyrirtækin geta unnið með. Þegar að hann benti fyrirtækjum á 

þessa leið. Þegar að fyrirtæki væru í krísuferli þá kæmi sú spurning nánast alltaf frá 

stjórnendum „og hvað svo ?“. Fyrirtækin fengu ekki svar við þeirri spurningu ef 

ákveðið er að bregðast ekki við og þegja af sér ástandið. Þá væri framvinda málsins 

ekki á forræði fyrirtækisins heldur fjölmiðlana og almenningsálitsins. 

 
Viðmælandi 1: 
„þannig að með því að taka völdin og hérna, og í raun og veru leysa vandann, að rífa 
plásturinn af að þá taka menn stjórn á aðstæðunum og þá fá þeir um leið svar við; 
hvað svo?, þá ætla menn til dæmis ekki að koma sér í svona aðstæður aftur og breyta 
þar af leiðandi verkferlum og bæta þjálfun og bæta fræðslu og allt þetta.“ 
 

Viðmælandi 2 sagði að hann teldi það vera rétta leið og hann ráðlegði fólki það án 

undantekninga að segja satt og rétt frá, segja það sjálft og áður en að aðrir geri það. Það 

sé mikilvægt í því samhengi að þá sé hægt að koma í veg fyrir að almenningur eða 

fjölmiðlar fái í upphafi ranga mynd af atburðum sem erfitt sé að vinda ofan af eftir á. 

Hann tók í sama streng og viðmælandi 1 varðandi mikilvægi þess að hafa það að 

leiðarljósi að koma heiðarlega fram og að það væri forsenda þess að það að koma fram 

með upplýsingar eða svörun gengi að óskum.  
 

Viðmælandi 2 : 
 „Ef að þú hérna, vinnur samkvæmt því að þú ætlir að koma heiðarlega fram segja 
satt og rétt frá að þá, þá áttu líka að gera það í þeim tilfellum þegar þú ákveður að 
stela þrumunni eða þeim tilfellum sem þú ákveður að svara, þú ert alltaf að vera með 
sömu regluna í grunninn sko“ 

 

Viðmælandi 3 sagðist sömuleiðis hafa ráðlagt fólki að vera fyrri til að segja frá og sagði 

jafnframt að þetta snérist mikið til um hvernig væri ákveðið að nálgast viðfangsefnið í 



	

	

upphafi. Viðmælandinn taldi að mikilvægur þáttur í að leiða slík mál farsællega til lykta 

væri að taka ábyrgð. 
 

Viðmælandi 3:  
„það hafa komið upp krísur sem að þú veist, já, og kannski komið upp mál sem að 
þú heldur að gæti farið á flug eins og á samfélagsmiðlum eða annars staðar og þá 
hérna hefur það tekist vel til að ræða við hagaðila eða þá aðila sem að málinu koma 
til þess einhvern veginn að vinna í að þetta verði ekki að einhvers konar neikvæðri 
umfjöllun og gengist til ábyrgðar við slíku.“ 

 

Viðmælandi 4 telur það almennt vera farsæla nálgun í almannatengslum og 

krísusamskiptum og ákveðið grunnstef að viðhafa fyrirbyggjandi aðgerðir. Hann segist 

almennt mæla með því og nálgast sína vinnu þannig. Það að greina fyrst frá vandræðum 

eða öðrum málum sé fyrirbyggjandi aðferð sem feli það í sér að það séu ekki aðrir sem 

að skilgreina málið, heldur einstaklingurinn eða fyrirtækið sjálft. Lykilatriðið sé að 

gangast við mistökum og taka ábyrgð.  

 
Viðmælandi 4:  
„þú getur kannski svolítið skilgreint þig, krísuna. Skilurðu mig, krísan getur verið 
mistök en þú getur skilgreint hana og farið út með mistök og gengist við henni og 
tekið þannig hérna, ég tala nú ekki um ef að einhver sætir ábyrgð þá er það mjög oft 
hérna oft á tíðum getur haft mjög góð sko eða farsæla, eða leitt mál farsællega til 
lykta skilurðu“.  

 

Viðmælandi 5 taldi það mikilvægt að koma upplýsingum á framfæri strax þó að þær 

væru óþægilegar fyrir viðkomandi. Hann ráðlegði fyrirtækjum það mjög oft að gangast 

við sínum mistökum eða hverju sem væri sem kæmi uppá og segja allt.  

 
Viðmælandi 5: 
„Fólk er miklu fljótara að fyrirgefa hluti ef að fólk gengst við þeim heldur en ekki. Í 
stað þess að halda eftir einhverjum upplýsingum, segja ekki allt, sem að sennilega 
komast svo að seinna sem að getur gert málið þúsund sinnum verra“ 

 

5.1.1 Matsatriði hverju sinni 
	
Nokkrir viðmælendur töldu að það þyrfti einnig að meta hvert tilfelli fyrir sig. 

Viðmælandi 2 taldi að það gæti í sumum tilfellum reynst betra að leyfa fjölmiðlum að 

vera fyrri til en að sama skapi þyrfti þá að vera vel undirbúinn fyrir þær spurningar sem 

kæmu upp og vera með tilbúnar yfirlýsingar.  

	
Viðmælandi 2: 



	

	

„En þú veist það er oft á tíðum þannig sem að þetta er gert í staðinn fyrir þú veist og 
þá hefurðu kannski frekar val um að segja ókei ég ætla að stela þrumunni eða að þú 
leyfir bara fjölmiðlamönnunum að fara út og þú ert með tilboð og þú veist hvaða 
spurningar eru að fara að koma og þú veist hvernig ásakanir eru að koma og ert þá 
tilbúinn með yfirlýsingu eða eitthvað slíkt. Þú veist það er auðvitað mjög 
mismunandi hvernig hérna maður gefur ráð í svona, þú verður að meta hvert tilvik 
fyrir sig sko.“	

	
Viðmælendur 3 og 4 tóku í sama streng og telja að hvert tilfelli þurfi að meta fyrir sig 

með tilliti til viðbragða við vandamálum eða krísum.  
	
5.1.2 Ráðgjöf almennt vel tekið 
	
Viðmælendurnir töldu almennt að yfir höfuð væri allri ráðgjöf vel tekið. Það gæti þó 

verið mismunandi eftir atvikum hvort að einstaklingar eða fyrirtæki tæku í upphafi vel 

í ráðleggingar um að greina frá upplýsingum. Viðmælandi 3 sagði að í flestum tilfellum 

væri þessari ráðgjöf vel tekið en viðmælandi 2 sagði að í sumum tilfellum vildu 

fyrirtæki bíða og sjá hvort að upplýsingarnar kæmu fram yfir höfuð en að ráðgjöfinni 

sem slíkri væri vel tekið og viðkomandi einstaklingur eða fyrirtæki oftast nær tilbúin 

að ræða málin.  

 
Viðmælandi 2: 
„Ég hef alveg lent í því í einhverjum tilfellum að vera með viðskiptavini sem að 
eitthvað, sem að við sjáum fyrir okkur að eitthvað er að koma upp og uhh, hérna, við 
vorum einhvern tímann að vinna fyrir stórt fyrirtæki varðandi mögulegar 
innherjaupplýsingar og slíkt og þá hef ég ráðlagt fólki að láta vita og því hefur 
almennt verið vel tekið en ekki alltaf, misvel tekið og stundum finnst fólki betra að bíða 
og reyna að sjá hvort að almenningur muni komast að þessu og eitthvað.“ 

	
Viðmælandi 1 talaði um það að þegar að fyrirtæki sem væru í krísuferli leituði til 

þeirra væri misjafnt hvernig tekið væri í þær ráðleggingar að greina strax frá þeim 

upplýsingum sem að fyrir lægju. Hann taldi þó að meirihluti tæki ráðleggingunum 

vel.  
 
Viðmælandi 1: 
„Ég held að hjá okkur þá sé nú, án þess að ég augljóslega hef ekki kannað það 
sérstaklega, ég myndi nú svona, ég held að þetta hafi nú verið svona meiri líkur á að 
menn geri þetta, steli þrumunni eins og þú segir, frekar heldur en ekki sko, eða þar 
sem menn taka þessa ráðgjöf yfirleitt sko. Ég held það sé meira að segja vel 
yfirgnæfandi meirihluti, allavega hjá okkur.“	

 
Viðmælandi 4 taldi það vera misjafnt hvernig slíkum ráðleggingum væri tekið og færi 

talsvert eftir því hvort að fólkið sem leitaði eftir ráðjöfinni væri reynslumikið eða ekki. 

Hann nefndi það einnig að krísur gætu tekið mjög á fyrirtæki og starfsfólk þeirra og 



	

	

haft mikil áhrif á líðan einstaklinga sem að krísunum standa. Í slíkum tilfellum væri 

allri ráðgjöf og aðstoð tekið mjög vel.  
	

Viðmælandi	4:		
„Maður hefur séð jafnvel fyrirtæki og stjórnendur og starfsfólk sko bara algjörlega 
miður sín, svefnlaust og í rauninni bara búið að missa sjálfstraust, maður er oft á 
tíðum eins og lögfræðingur þess sem á von á langri fangelsisvist, fólki finnst ofboðsleg 
gott að geta leitað til manns og þetta er svolítið svona, maður þarf að investa sig mjög 
mikið í svona verkefni, sérstaklega þessr stóru alvarlegu krísur . Þannig að yfirleitt er 
tekið, allti ráðgjöf tekið mjög vel.“	

	
Viðmælandi 5 talaði einnig um að misjafnt væri hvernig hvernig tekið væri í slík ráð. 

Oft á tíðum væri það vegna þess að viðkomandi aðilar upplifðu óþægindi eða skömm 

og ættu jafnvel erfitt með að horfast í augu við eigin mistök. Í sumum tilfellum væri 

upplifun þeirra sem leita til hans sú að það væru engin mistök á ferð og ekki skilningur 

á því hvers vegna væri verið að gera mál úr einhverju. Þá þyrfti oft að opna augu 

viðkomandi fyrir vandamálinu og útskýra hvers vegna það að greina frá væri betra fyrir 

orðspor þeirra. Hann telur að þetta snúist í grunninn um mannlegt eðli.   

	
Viðmælandi 5:  
„Þetta snýr oft svona að mannlegu eðli stundum frekar heldur en einhverju já.. þetta 
er eins og fólk er, hérna fólk er bara misjafnt og fólk á stundum erfitt með að horfast 
í augu við eigin mistök eða þessháttar og og hérna biðjast afsökunar á þeim. Þannig 
að ég myndi segja að þetta væri rosalega misjafnt, sumir bara skilja þetta strax og 
fatta ókey... sumir eru erfiðir eða þú veist finnst þetta óþægilegt og gangast svo við 
því og sjá svo eftir á, heyrðu þetta gekk bara yfir á einum degi, þetta er bara búið og 
gert, gott mál við getum haldið áfram þú veist.“ 

 
5.2 Jákvætt fyrir orðsporið ef rétt er að staðið 
	
Viðmælendur höfðu öll jákvæða reynslu af því þegar að fyrirtæki eða stofnanir hafa 

tekið þá ákvörðun að stela þrumunni. Þau töldu öll að það væri ávinningur af því að 

nota aðferðina ef rétt væri að því staðið og góðum verkferlum fylgt. Viðmælandi 1 sagði 

að ávinningurinn fælist fyrst og fremst í því að stjórnendur og starfsfólk væri meðvitað 

um að takast ætti við krísur eða slæma starfshætti sem gætu leitt til skaða með opnum 

og heiðarlegum hætti. Það leiddi til þess að fólk ynni störf sín öðruvísi og af meiri 

ábyrgð. Fyrirtæki sem hefðu ekki slíkan þankagang væru líklegri til að beygja reglur 

og jafnvel brjóta lög. Hann sagði að ef að það væri haft að leiðarljósi að koma opið og 

heiðarlega fram hefði það undantekningarlaust gengið vel. 

	
Viðmælandi 1: 
Já það hefur alltaf gengið eins og við reiknuðum með, það er bara 
undantekningarlaust höfum við náð þeim markmiðum sem að við höfum sett okkur 



	

	

þegar að hérna viðskiptavinurinn fer eftir þeirri ráðgjöf sem hann fær. Bara á þessum 
síðustu, já þetta eru ellefu ár sem að maður er búinn að vera aktívt að vinna í þessu 
og það hefur alltaf gengið eftir. 

 
	
Viðmælandi 2 sagði að í grunninn ættu öll fyrirtæki að vera með samskiptaáætlun og 

sterka og skýra sýn í fyrirtækinu. Samskiptaáætlunin ætti að byggja á og styðja við þá 

sýn. Liður í því væri að segja satt og rétt frá og koma fram og láta vita af því sem er að 

gerast í fyrirtækinu hvort sem það væri jákvætt eða neikvætt. Ef að hægt væri að koma 

fram og stela þrumunni áður en að vandræði koma fram með öðrum hætti væri það 

alltaf best fyrir fyrirtækið og orðsporið. Hans upplifun var sú að það hefði oftar en ekki 

gengið upp að stela þrumunni.  

	
Viðmælandi 2 : 
„Þannig að í staðinn fyrir að myndin færi að málast upp í kannski einn eða tvo daga 
að þarna hefði verið eitthvað dauðsfall af einhverjum völdum eða eitthvað þú veist, 
ekki það að við vissum hvað gæti mögulega verið, það var ekkert víst sko en þá var 
allavega búið að segja að þetta gerðist, þetta gerðist svona og þetta var svona og það 
var tekið á því með þessum hætti og það var myndin sem lifði og það hefur oftar en 
ekki verið... gengið upp.“  

	
	
Viðmælandi 3 taldi að íslensk fyrirtæki og stofnanir þyrftu mörg hver að greina 

hagaðila sína betur. Vita nákvæmlega hverjir það væru sem þau þyrftu að vera í mjög 

góðum samskiptum við, sérstaklega þegar upp kæmu krísur eða mál sem gætu leitt til 

krísu. Það gleymdist oft hjá fyrirtækjum hvað opið samtal skiptir miklu máli. Það að 

geta upplýst hagaðila sína eða þá sem að málinu koma áður en að allt færi á flug í 

fjölmiðlum væri afar mikilvægt að því leiti að þá gætu fyrirtæki stýrt 

fjölmiðlaumfjöllun meira.  

	
Viðmælandi 3: 
„Af því að þú ert undirbúin og þar af leiðandi ertu með undirbúin svör þegar að krísan 
þín kemur upp og þú ert búin að tala við aðila og þá getur þú gripið undir í rauninni 
með því segja að við erum í samtali og við erum að vinna í málum og þannig og það 
hefur náttúrulega reynst miklu betur.“	

	
Viðmælandi 3 sagðist jafnframt bara hafa jákvæða reynslu af því fara þá leið að stela 

þrumunni og taldi það skipta höfuð máli að farið væri eftir verkferlum í samskiptum 

sem fyrirtæki ættu að hafa sett sér.  

	
Viðmælandi 3: 
„Þegar að frétta miðlar höfðu samband á netinu að þá var hægt að kæfa það í rauninni 
strax með því að bara að bara við erum búin að ganga í þetta, við erum búin að breyta 



	

	

verkferlum, við erum búin að, við eigum í samskiptum við viðkomandi aðila og hérna 
það eru allir búnir að leysa málin, það var í rauninni brugðist það fljótt við af því það 
voru til verkferlar þannig að áður en að það var hægt að búa til einhvern storm úr því 
sem klárlega hefði getað orðið að þá hérna þá var búið að leysa málið.“	

	
Viðmælandi 4 taldi það vera lykilatriði að almennt viðhafa fyrirbyggjandi aðgerðir í 

krísusamskiptum og það að koma fram með upplýsingar falli undir það. Ef að allt væri 

haft uppá borðinu hefði hann jákvæða reynslu af því. 

	
Viðmælandi 4:  
„Alveg klárlega, absolút, og ég segi kannski svona, ég segi eins og í svona krísum þar 
sem að atburðarrásin liggur fyrir og það er einhver skýr skilgreind aburðarrás og þú 
þarft ekki að óttast það það komi upp einhverjir nýjir angar eða nýjir leyerar ofan á, 
svo alveg klárlega, ég segi það klárlega ég hef mjög jákvæða reynslu af því já.“  

	
	
Viðmælandi 5 sagði að ávinningur þess að stela þrumunni væri án efa sá að hægt væri 

að verja orðsporið og minka skaðann sem að getur orðið á því. Jafnframt væri hægt að 

bæta það með því að gangast við mistökum. 

 
Viðmælandi 5: 
„Já, við höfum alveg hérna verið með öö viðskiptavin hjá okkur sem að var í 
vandræðum og vissi að eitthvað var að fara að gerast og þá var það bara ákveðið að 
segja frá því strax og ee láta vita og bara með því að bara senda út litla eða í raun 
bara eina litla einfalda tilkynningu, og það eru fleiri en einn sko, og láta vita þá í raun 
bara þetta kom upp þá í raun mátti segja að málið hafi bara í raun bara leyst strax og 
einhvernvegin bara flestir búnir að gleyma því, þannig að já, orðsporið hélst alveg 
gott.“ 

	
5.3 Skortur á heiðarleika neikvæður og getur aukið á stærð og 

afleiðingar krísu 
	
Viðmælendurnir töldu einnig að því að stela þrumunni gætu fylgt áhættur. Það að segja 

ekki satt og rétt frá eða að segja bara hluta og halda aftur öðrum upplýsingum, sem 

síðar meir gætu komið fram, skaði traust og orðspor fyrirtækja. Viðmælandi 1 taldi það 

snúast um gagnsæi og starfshætti. Það að segja frá einhverju sem hefur verið í ólagi í 

skipulagsheildinni breyti engu um það að eitthvað hafi verið í ólagi. Hann taldi það að 

ákveða að segja ekki frá viðhéldi þá slæmum starfsháttum.  

	
Viðmælandi 1: 
„Það er vandinn, og áhættumatið ætti að felast í því að hérna, að átta sig á því að 
uppljóstra ekki viðheldur í raun og veru þá þessum slæmu starfsháttum sem að menn 
eru í raun og veru að breiða yfir og það heitir bara spilling sko.“  

 



	

	

Hann taldi einnig að með því að viðhafa ekki gagnsæi í öllum störfum og 

upplýsingagjöf skaðist traust.  
 

Viðmælandi 1: 
„Til dæmis hæstaréttardómarar uhhh hérna, ljóstruðu ekki upp um fjárhagslega hagsmuni 
sína og gerðu það svo þegar að það komst í raun og veru upp og þetta er svona kannski 
áberandi dæmi um það að þarna var pottur brotinn, uhh einhver kemst á snoðir um það og 
ljóstrar upp um þá og þeir bregðast við og breyta reglunum í kjölfarið, það liggur þá jafn 
ljóst fyrir að ef þetta hefði alltaf legið ljóst fyrir að þá hefði svona mál aldrei komið upp, 
þannig að þarna er hægt að, og þetta leiðir auðvitað til þess að traust á dómstólum 
minnkar, þannig að hin leiðin hefði verið að varðveita traust dómstólanna sem hefði þá 
verið gert með gagnsæi og það voru auðvitað vinnureglur þarna sem uhh, áttu við sem að 
dómarar fóru í raun og veru ekki eftir þannig að þetta er bara mjög gott dæmi um það 
hvernig, hvernig traust skaðast sko.“ 

 

Viðmælandi 2 taldi það meðal annars áhættusamt þegar að fjölmiðlar komast að því 

að fyrirtæki er búið að vita af vandamáli, jafnvel í langan tíma og hefur ekkert gert í 

því. Þegar að fyrirtæki í þeim aðstæðum ákveði að stela þrumunni geti það verið mjög 

áhættusamt og of seint.  

	
Viðmælandi 2: 
„Allt í einu fara fjölmiðlamenn að spyrja um það og þá náttúrulega ákveður þú að 
henda þér í að stela þrumunni, það er soldið, það er soldið, getur verið mjög 
áhættusamt.	Hérna, þegar einhver annar er búinn að ákveða að það sé frétt þá ertu 
bara kominn á annan stað heldur en þegar þú ákvaðst að segja frá því sjálfur sko.“	

 

 

Viðmælandi 3 segir að öllum samskiptum geti fylgt áhætta. Sérstaklega þegar kemur 

að fyrirtækjarekstri og samskiptum við hagaðila eða viðskiptavini. Það sé þó alltaf betra 

að eiga í samskiptum frekar en ekki og eigi það við um allar hliðar lífsins, hvort sem að 

það snýr að persónulegum samskiptum við fjölskyldu og vini eða fagleg samskipti 

fyrirtækja og stofnana. Það sé minni áhætta fólgin í því að eiga í opnu samtali heldur 

en ekki. Hann telur að ótti við slæm viðbrögð stýri því oft hvernig fyrirtæki og stofnanir 

bregðast við krísumálum eða mistökum og það þurfi að breytast.  

 
Viðmælandi 3: 
„Við erum rosa hrædd við að segja frá, við erum rosa hrædd við viðbrögð ef við 
ræðum, við gerðum mistök eða heyrðu bíddu nú við ég þarf aðeins að skoða þetta mál 
hjá mér eða eitthvað svoleiðis sko, af því að við erum alltaf hrædd um að við verðum 
dæmd að hérna, þannig að þú veist, sú aðferð að vera í góðum samskiptum við svona 
hagaðila um mál og vera fyrri til að veita upplýsingagjöf er eitthvað sem við ættum 
alveg kannski að temja okkur betur.“ 

	



	

	

Viðmælandi 4 taldi það vera lykilatriði þegar farið er út með upplýsingar eða þrumunni 

stolið, að allt sé sagt og það sem sagt er sé satt. Í krísum hafi fyrirtæki ekki mörg 

tækifæri til að stíga fram með þessum hætti og gangast við ábyrgð og biðjast afsökunar. 

Ef að í ljós komi að ekki hafi allur sannleikurinn verið sagður getur bæst krísa ofan á 

krísu.  

 
Viðmælandi 4: 
„Það til dæmis gerist bara, segjum sem svo að ég væri að vinna með bara einhverju 
fyrirtæki og það kemur eitthvað á daginn að ööö einhver óæskileg efni notuð í matvæli, 
svo ertu kannski búinn að gangast við því og það er búið að velta við öllum steinum 
og svo fer þetta út og svo allt í einu koma fyrrverandi starfsmenn, þrír, sem unnu á 
lagernum og segja heyrðu þetta er nú bara ekki rétt það var þarna líka iðnaðarsalt, 
það var búið að kaupa þetta iðnaðarsalt þegar við vorum að vinna þarna 98 og það 
var var aldrei notað, eða það var aldrei notað til að bræða snjó sko heldur var það 
notað í einhverja matvæla framleiðslu.“	

	
5.4 Greinileg aukning hjá fyrirtækjum og stofnunum  
	
Viðmælendurnir töldu að fyrirtæki og stofnanir nýttu sér þá aðferð að stela þrumunni 

að einhverju leiti en gætu gert það í meira mæli. Það væri þó greinileg aukning. 

Viðmælandi 4 taldi ástæður þess vera meðal annars það að meiri fagþekking væri orðin 

í almannatengslum á Íslandi. Áður fyrr hefðu þeir aðilar sem störfuðu við 

almannatengsl margir hverjir enga formlega menntun á því sviði, það hefðu verið mikið 

til blaða og fréttamenn sem sinntu þessum störfum. Þeir einstaklingar hafi margir unnið 

mjög góð störf en með aukinni fagmenntun í almannatengslum hefði orðið mikil 

aukning í stefnumiðuðum almannatengslum. Hann taldi jafnframt að fyrirtæki væru 

ekki að nýta aðferðina nógu oft en merkir samt greinilega aukningu. 

 
Viðmælandi 4: 
 „Ég er klárlega sannfærður um það að maður sér það oft að, maður sér oft svona 
tilkynningar það sem að koma út með þetta og maður sér það strax, ég sé það allavega 
sem fagmaður, maður sér það strax hvað er þarna í gangi. Og menn ætla sko eins og 
þú segir að stela þrumunni og hérna já sko eins og ég segi, ég hef tekið eftir aukningu 
í þessu, maður sér það bara að menn eru farnir að vera proactiv með þetta skilurðu 
mig.“ 

 

Viðmælandi 2 talaði um að hann tæki eftir aukningu í því að fyrirtæki væru að segja frá 

og upplýsa. Hann telur að það skýrist af því að fyrirtæki eru í meira mæli að leita 

ráðgjafar á þessu sviði og að fylgja þeim ráðleggingum sem þau fengu. 
 
Viðmælandi 2: 



	

	

„Já já það er aukning í þessu, það er hérna, fyrirtæki eru farin að láta vita fyrst, það 
er farið að reyna meira miðað við þetta, það er alveg búið að hlusta á okkur 
almannatengslaráðgjafana, við erum nú fleiri en ég sko, sem erum búin að vera að 
segja það að það er mikilvægt að þú málir myndina sjálfur sko, og hérna segir hlutina 
frá þínu höfði og hvernig þetta horfir við þér heldur en að láta einhvern annan og þú 
þurfir svo að fara að svara þeirri mynd ef hún er mögulega röng þannig að það er í 
meira mæli farið að upplýsa um atburði áður en þeir gerast og það er jákvætt.“ 

 

Viðmælandi 1 talaði um að með aukinni kröfu hagaðila um gengsæi í starfsháttum og 

ábyrgð væru fyrirtæki sífellt að verða meðvitaðari um það hvernig þau bregðast við í 

erfiðum málum. Hann taldi það algengara nú en áður að fyrirtæki bregðist við með þeim 

hætti að stela þrumunni. Jafnframt benti hann á að þó að það það sé sýnileg aukning að 

þá væri ekki alltaf gott að vita hvort að fyrirtækin væru að nota aðferðina á heiðarlegan 

hátt eða til að afvegaleiða og komast þannig hjá einhverri opinberun.  
 

Viðmælandi 1: 
„Ég myndi segja á þeim grunni að þá sé þetta algengara en það var, ég held að það 
sé svona sýnilegra en, gallinn er sá að við vitum ekki hvort um er að ræða sko, einhvers 
konar ehh, sefjun, ehh hvort að þetta er raunverulega sko verið að upplýsa um 
einhverja starfshætti eða hvort að, að það er taktík sem er notuð til þess að villa um 
fyrir manni eða að beina athyglinni til dæmis einhvers staðar annars staðar og það 
getur verið stærra mál upp þú veist, þessa hluti veit maður ekkert um nema að maður 
sé í raun og veru að vinna með viðskiptavininum og ég held að við höfum alveg, alveg 
dæmi, og enn og aftur til dæmis úr, úr stjórnsýslu þar sem að sko koma ítrekað upp 
mál sem að eru að maður telur leidd til lykta og svo kemur í ljós í raun og veru löngu 
síðar að, að hérna málin voru ekki eins og, eins og okkur var sagt að þau væru í 
fjölmiðlum kannski ári áður sko.“ 

	
Viðmælandi 3 tók fram að íslensk fyrirtæki og stofnanir gætu nýtt sér almennt í meira 

mæli að kortleggja samskipti sín, bæði inná við og útá við. Það myndi gera það að 

verkum að þau gætu átt í betra samtali við sína hagaðila. Það að kortleggja hvað skiptir 

máli í samskiptum fyrirtækisins skipti öllu máli þegar upp kæmu vandræði eða krísur. 

Þá væri auðveldara að grípa boltann og bregðast við áður en að það kæmi fram í 

fjölmiðlum. Viðmælandinn taldi þó vera aukningu á því að fyrirtæki notuðu þá aðferð 

að stela þrumunni en stjórnendur væru því miður oft hræddir við afleiðingarnar.  

 
Viðmælandi 3: 
„Þannig að þú veist, ég held það sé alveg klárlega aukning í því að upplýsa en mjög 
margir í rauninni hræddir við það.“ 

	
	
Viðmælandi 5 sagðist verða var við aukningu og tók í sama streng og viðmælandi 2. 



	

	

Fyrirtæki væru að leita sér meiri aðstoðar frá sérfræðingum. Hann tók einnig fram að 

þó að þetta væri að færast í aukana mættu fyrirtæki gera meira af því að koma sjálf 

fram með upplýsingar.  
 

Viðmælandi 5: 
 „Já já, það er þetta bara þarna, bara að reyna, það fer náttúrulega eftir hvernig 
fyrirtæki eða stofnun þetta er og landspítalinn er náttúrulega kannski svolítið ekki 
bara hvaða fyrirtæki sem er og á mjög sérstökum tímum en ee ég held að hérna 
fyrirtæki eru farin að gera meira af þessu, þau eru kannski farin að sækja sér meiri 
aðstoðar eða að leita til sérfræðinga í þessum málum og eru jafnvel farin að vera með 
einhverja pr fulltrúa starfandi hjá sér og hérna uu já, sem er vel.“ 
 

	  



	

	

6. Niðursstöður, umræður og ályktanir 

	
Að mati sérfræðingana sem tóku þátt í rannsókninni er aðferðin í raun og veru 

birtingarmynd góðra og heiðarlegra starfshátta. Aðferðin gæti verið mjög gagnleg ef 

rétt væri staðið að framkvæmd hennar. Það væri mikilvægt að taka ábyrgð og gangast 

við þeim vandamálum sem upp kæmu og eiga í góðum samskiptum við hagaðila. 

  

6.1 Samantekt úr niðursstöðum rannsóknar 
	
Ef að litið er til þeirra rannsóknarspurninga sem lagt var upp með í þessari rannsókn,  

„Að hvaða leiti eru íslensk fyrirtæki og stofnanir að „stela þrumunni“ þegar kemur að 

krísusamskiptum?“. Og „Að hvaða leiti getur það að „stela þrumunni“ skapað 

ávinning fyrir íslensk fyritæki og stofnanir og hverjar eru mögulegar áhættur?“   

 

Þá eru fyrirtæki og stofnanir samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar að nota 

aðferðina að einhverju leiti en gætu að mati viðmælenda gert meira af því að upplýsa 

sjálf um neikvæða atburði sem geta leitt til krísu áður en að þær koma fram með öðrum 

hætti, svo sem í fjölmiðlum eða á samfélagsmiðlum. Það hefur þó samkvæmt 

viðmælendum orðið aukning og ástæður hennar má rekja til aukinnar aukinnar 

fagþekkingar í almannatengslum á Íslandi sem og það að fyrirtæki eru í meira mæli að 

leita sér faglegrar ráðgjafar. Einnig gerðu auknar kröfur frá hagaðilum um gegnsæa og 

ábyrga starfshætti það að verkum að fyrirtæki og stofnanir væru meðvitaðari um 

hvernig þau bregðast við í erfiðum málum.  

 

Þó að fyrirtæki og stofnanir væru að einhverju leiti að nota aðferðina gætu þau nýtt 

hana í meira mæli og töldu viðmælendur meðal annars ástæður þess vera að fyrirtæki 

hræddust viðbrögð við neikvæðum upplýsingum. Það kom fram að fyrirtæki þyrftu 

almennt í meira mæli að kortleggja hagaðila sína og hverja það er mikilvægt að eiga í 

góðum samskiptum við þegar upp koma vandamál.  

 

Viðmælendur töluðu um mikilvægi samtals í krísusamskiptum. Það að eiga í góðu opnu 

samtali við hagaðila væri lykilatriði og sú aðferð að stela þrumunni gæti verið góð til 

að viðhalda góðu sambandi við hagaðila. 

 



	

	

Viðmælendurnir töldu vera greinilegan ávinning af því að nota aðferðina og felst sá 

ávinningur helst í því að það geti haft jákvæð áhrif á orðspor fyrirtækja og jafnvel bætt 

það ef að aðferðin væri notuð á réttan hátt. Í versta falli gæti aðferðin viðhaldið því 

orðspori sem fyrir var. Það væri ávinningur í því fyrir fyrirtæki og stofnanir að geta 

rammað inn og skilgreint krísur sjálf í stað þess að það væri á forræði fjölmiðla.  

 

Viðmælendur töldu einnig að áhættur gætu fylgt aðferðinni og að þær fælust einkum í 

því að ef ekki sé sagt satt og rétt frá og aðferðin notuð til að afvegaleiða eða breiða yfir 

slæma eða óheiðarlega starfshætti gæti hún haft þveröfug áhrif. Í þeim tilfellum væri 

orðsporsáhætta mikil og traust gæti skaðast á fyrirtækjum. Einnig skiptu tímasetningar 

miklu máli og í þeim tilfellum sem að fyrirtæki ætla að nota aðferðina gengi það ekki 

upp ef að fyrirtækin vissu af því að upplýsingar væri til dæmis farnar að kvissast út til 

fjölmiðla. Það gæti skaðað fyrirtækið meira en að bregðast ekki við. 

 

Niðursstöður rannsóknarinnar benda því til þess að aðferðin sé notuð að einhverju leiti 

af íslenskum fyrirtækjum og stofnunum og bendir að sama skapi á þann ávinning og  

þær áhættur sem aðferðin hefur í för með sér.		

 
6.2 Samanburður á niðursstöðum rannsóknar og fyrri rannsókna 
	
Sé litið til þeirra rannsókna sem höfundur greindi frá í fyrri kafla, er greinilegur 

samhljómur með niðursstöðum þeirra og skoðunum og áliti viðmælenda. Viðmælendur 

komu inná allmarga þætti sem koma fram í fyrri rannsóknum og gefur það góða 

vísbendingu um það að rannsóknir á aðferðinni eru gagnlegar og gagnreyndar.  

Viðmælendurnir töluðu meðal annars um það hversu mikilvægt það er að fyrirtækin 

rammi inn skilaboðin sjálf, en það sé ekki á hendi fjölmiðla. Þannig gætu fyrirtækin 

betur stýrt umfjöllun og séð til þess að þeirra hlið og þau skilaboð sem þau vilja koma 

á framfæri komi sannarlega fram. Flestar rannsóknir á aðferðinni taka á þeim eiginleika  

að hún nýtist vel til að ramma inn krísuskilaboð. 

Það skipti máli hvernig það er staðið að því að stela þrumunni. Það verði að vera gert á 

opinn og heiðarlegan hátt til að aðferðin virki eins og henni sé ætlað. Ef að aðferðin er 

notuð sem einhverskonar bragð til þess að breiða yfir önnur eða stærri mál geti það 

komið mjög illa við orðspor fyrirtækja, komi aðrar upplýsingar fram síðar. Sú áhætta 

er eitthvað sem að þær rannsóknir sem fjalla um neikvæðar hliðar sem aðferðin getur 

haft í för með sér fjalla mikið til um. 



	

	

 

6.3 Frekari umræður og ályktanir 
	
Rannsakandi hafði mikið gagn og gaman af vinnslu rannsóknarinnar og hefur 

úrvinnslan aukið á áhuga hans á krísusamskiptum. Rannsakandi telur að áhugavert væri 

að gera frekari rannsóknir á viðfangsefninu. Áhugavert væri að skoða viðhorf innan 

fyrirtækja og stofnana gagnvart því að stela þrumunni og hvort þau hafi gert það að 

einhverju leiti  og þá með hvaða hætti. Hægt væri að gera tilviksrannsóknir á 

viðfangsefninu sem gætu orðið mjög áhugaverðar. Einnig væri áhugavert að skoða það 

hvort að það sé munur á því hvort að fyrirtæki séu líklegri til að nota aðferðina eftir því 

hvort að þau hafa einhvern starfandi innan fyrirtækisins sem hefur menntun í 

almannatengslum eða krísusamskiptum og eða sæki sér sérhæfða ráðgjöf. Það gæti þó 

verið erfitt að fá hlutlausar upplýsingar frá fyrirtækjum þar sem að ólíklegt er að þau 

greini frjálslega frá því ef að þau eru ólíkleg til að stela þrumunni með þeim hætti sem 

ákjósanlegast er.  

 

	  



	

	

7. Lokaorð 

Það þekkja það flestir af eigin raun að það er betra að fá upplýsingar frá fyrstu hendi. 

Góð samskipti eru lykillinn að velgengni hvort sem að það eru samskipti milli 

einstaklinga eða milli fyrirtækja og hagaðila þeirra. Opið og heiðarlegt samtal er ávallt 

líklegra til að skila jákvæðri niðursstöðu fram yfir einhliða samskipti. Hræðsla við 

afleiðingar þess að koma fram eða að uppljóstra um neikvæða atburði getur leitt til þess 

að afleiðingar af upphafs vandamálinu sem staðið var frammi fyrir verði stærri og 

neikvæðari en ef að greint hefði verið frá þeim strax. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að þær aðferðir sem að fyrirtæki og stofnanir nota í 

samskiptum við hagaðila sína skipta öllu máli að því leiti að viðhalda góðu sambandi. 

Það getur skipt sköpum fyrir fyrirtæki sem standa frammi fyrir krísu hvernig þau takast 

á við hana. Orðspor þeirra getur horfið á einum degi ef upp kemst um slæma krísu sem 

ekki var greint frá og að sama skapi getur orðspor þeirra haldist gott eða jafnvel batnað 

ef fyrirtækin greina frá krísunni, þó að upplýsingarnar séu slæmar. Það geta alltaf átt 

sér stað mistök, en það er hvernig tekist er á við mistökin sem ræður því hverjar 

langtíma afleiðingarnar verða.  

Niðursstöður þessarar rannsóknar eru staðfesting á því hversu mikilvægt það er að 

fyrirtæki og stofnanir leggi mikla áherslu á opin og heiðarleg samskipti við sína 

hagaðila og hafi það að leiðarljósi að iðka gagnsæa og ábyrga starfshætti.  

Það að stela þrumunni er því aðferð sem að fyrirtæki og stofnanir ættu að skoða vel 

hvort að gæti ekki skilað mikilvægum árangri í orðsporsvernd og viðhaldi á trausti til 

starfsemi þeirra. 	  
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8.1.1 Myndaskrá 
	

Mynd 1: 3 stig krísu. 
	
Mynd 2: SCCT  
 
Mynd 3: IRT 

	  



	

	

9. Viðaukar 

	
9.1 Spurningalisti 
 
	

1. Getur þú sagt mér aðeins frá sjálfum/sjálfri þér og þinni reynslu af almannatengslum 

og krísusamskiptum? 

 

2. Hefur þú ráðlagt íslenskum fyrirtækjum og stofnunum að nota þá aðferð að stela 

þrumunni (e. stealing thunder) eða að upplýsa sína haghafa um krísur eða neikvæðar 

upplýsingar áður en að þær koma fram á einhvern annan hátt, svo sem í fjölmiðlum, 

og ef svo er, hvernig finnst þér þeim ráðleggingum almennt tekið? 

 

3.  Telur þú að það geti skapast ávinningur fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir að nota þá 

aðferð að stela þrumunni? Og ef svo er, hver er ávinningurinn? 

 

4. Telur þú að það geti verið áhættusamt fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir að stela 

þrumunni og ef svo er, hverjar eru áhætturnar? 

 

5. Telur þú að íslensk fyrirtæki og stofnanir gætu nýtt sér þá aðferð að stela þrumunni í 

meira mæli en þau gera nú? 

 

6. Hefur þú tekið eftir aukningu í því að fyrirtæki og stofnanir upplýsi sjálf um atburði 

sem geta leitt til krísu og ef svo er, hverjar telur þú ástæður þess ? 

 

7. Hefur þú jákvæða reynslu eða upplifun af því þegar að íslenskt fyrirtæki eða stofnun 

hefur stolið þrumunni? 

 

8. Hefur þú neikvæða reynslu eða upplifun af því þegar að íslenskt fyrirtæki eða stofnun 

hefur stolið þrumunni?  

 

9. Er eitthvað sem að þú vilt koma á framfæri að lokum?	

	
	
	  



	

	

9.2 Ósk um þáttöku 
	
Sæl/sæll X 

 

Kristjana Stefánsdóttir heiti ég og ég er að hafa samband við þig vegna þess að ég er að leita 

eftir viðmælendum fyrir eigindlega rannsókn sem er hluti af lokaritgerð minni til BA-gráðu í 

miðlun og almannatengslum. Leiðbeinandi verkefnisins er Særún Ósk Pálmadóttir. 

 

Tilgangur verkefnisins er að kanna það að hvaða leiti íslensk fyrirtæki og stofnanir nýti sér 

aðferðina að „stela þrumunni“ (e. stealing thunder) þegar kemur að krísusamskiptum og eru 

eftirfarandi rannsóknarspurningar lagðar til grundvallar verkefnisins. 

 

„Að hvaða leiti eru íslensk fyrirtæki og stofnanir að „stela þrumunni“ þegar kemur að 

krísusamskiptum?“. Og „Að hvaða leiti getur það að „stela þrumunni“ skapað ávinning fyrir 

íslensk fyritæki og stofnanir og hverjar eru mögulegar áhættur?“ 

 

Ég er sérstaklega að að leita eftir þáttöku sérfræðinga í almannatengslum og krísusamskiptum 

sem ekki starfa beint innan fyrirtækja eða stofnanna til að fá þeirra skoðanir og álit. 

 

Rannsóknin er í viðtalsformi og samanstendur af 9 fyrirfram ákveðnum spurningum sem 

leitast við að varpa ljósi á viðfangsefni verkefnisins. Rannsóknin verður nafnlaus og óskir þú 

eftir trúnaðarsamningi er það sjálfsagt.  

 
Vegna aðstæðna í samfélaginu verða viðtölin tekin í gegnum fjarfundarbúnað og teknar upp 

hljóðupptökur til frekari úrvinnslu, þeim verður að úrvinnslu lokinni eytt.  

Samþykir þú að taka þátt í rannsókinni mun ég senda þér spurningalistann fyrirfram til 

undirbúnings. 

 

Með ósk um góðar viðtökur og fyrirfram þakkir. 

 

Kristjana Stefánsdóttir 

Kristjanas18@bifrost.is



	

	

 


