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Formáli 
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Ég vil þakka Þórhalli fyrir leiðsögnina og þá þolinmæði sem hann sýndi mér í gegnum 
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mér og hvatti mig áfram til að klára þessa ritgerð. 
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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lögð fram til BS- prófs í Markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við Háskóla 

Íslands. Viðfangsefni hennar er að sýna almannatengsl í sögulegu samhengi. Þessi ritgerð 

er heimildarritgerð og því var leitað af heimildum sem hentuðu viðfangsefninu, notast var 

við ritaðar heimildir í bland við netheimildir. Leitað var í gagnagrunnum eins og Google 

Scholar, Leitir.is, Hvar.is, Proquest og fleirum.  

Tilgangur ritgerðarinnar var að setja Almannatengsl í sögulegt samhengi með því að 

stikla á stóru allt frá fornöld til dagsins í dag. Ritgerðin fer yfir hvar almannatengsl eru 

staðsett innan markaðsfræðinnar áður en sögulegt yfirlit hefst. Almannatengsl hafa fylgt 

okkur í gegnum aldinnar en með komu tækninnar hefur sú starfsgrein rutt sér rúm sem 

mikilvægur hluti af samskiptum við almenning.  

Markmið þessar heimildaritgerðar er að fræðast um almannatengsl og hvernig þróun 

hennar hefur verið frá því leirtöflur voru notaðar til að miðla upplýsingum til dagsins í dag 

þar sem við notumst við tækni eins og spjaldtölvur. Leitast verður eftir því að svara 

spurningunni, hafa grunngildi almannatengsla breyst þrátt fyrir alla tækniþróunina og 

nýjungarnar? Við gerð þessarar ritgerðar hefur það komið í ljós að almannatengsl ná mun 

lengra til baka heldur 1900, þegar fyrsta almanntengslastofan var stofnuð.  

Niðurstöður benda til þess að þrátt fyrir að við höfum fleiri miðla og tól til að gera 

almannatengsl skilvirkari þá hafa grunngildi almannatengsla ekki breyst. Þau eru enn þá 

þau sömu, að upplýsa fólk, að sannfæra fólk eða að sameina fólk. 
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1 Inngangur 

Markmið þessar heimildaritgerðar er að fræðast um almannatengsl og hvernig þróun 

hennar hefur verið frá því við vorum með leirtöflur til dagsins í dag þar sem við notumst 

við tækni eins og spjaldtölvur til finna áhrif almannatengsla í gegnum miðla.  

Út frá því verður leitast eftir að svara eftirfarandi spurningu: Hafa grunngildi 

almannatengsla breyst með aukinni tækniþróun? En þau eru að upplýsa fólk, sannfæra 

og að lokum sameina fólk. Til að gera þessu betri skil verður farið yfir birtingarmynd 

almannatengsla í gegnu tíðina. Þó að almannatengsl sé heldur ung starfsgrein er 

áhugavert að sjá hvað það hefur fylgt þróun samfélagsins lengi og haft mikill áhrif á sögu 

mannkynsins. 

Þessi ritgerð er skipt upp í sjö kafla. Eftir inngang tekur fyrsti fræðilegi kaflinn við en til 

að átta sig á hvar almannatengsl falla inn í markaðsfræðina verður byrjað á því að fjalla 

um samval kynningaráðanna en almannatengsl er stór hluti af þeim. Samþætting 

kynningarráðanna má svo sjá betur í samhæfðum markaðssamskiptum. Almannatenglar 

nota samval kynningarráðanna til að samhæfa samskipti sín við almenning en með því að 

blanda einum eða fleirum kynningarráðum saman er hægt að auk skilvirkni samskipta 

talsvert.  

Í þriðja kafla verður farið yfir almanntengsl en almannatengsl leggja áherslu á að byggja 

upp góð tengsl við hina ýmsu markhópa sem fyrirtækið sinnir með því markmiði að fá 

hagstæða umfjöllun, byggja upp góða ímynd fyrir fyrirtækið og takast á við erfiðar 

aðstæður með krísustjórn á skilvirkan máta (Cohen, 2011). Ef litið er á sögu og þróun 

almannatengsla má rekja sögu þess margar aldir aftur í tímann, þar má nefna Súmeríu, 

Babylón, Assýríu og Persíu þegar ljóð og önnur skrif voru nýtt til að efla ímynd konunga 

þeirra (Cutlip, 1995). Fjórði kafli fjallar nánar um almanntengsl nú til dags en segja má að 

almannatengsl hafi blómstrað þegar fjölmiðlar eins og dagblöð, útvarp og sjónvarp fór að 

ryðja sér til rúms og varð að staðalbúnaði hvers heimilis.  Hér á landi má fyrst sjá merki 

um almannatengsl sem starfsgrein árið 1986 þegar friðarfundur á milli Bandaríkjanna og 

Sovétríkjanna fór fram á Höfða (KOM, e. d.). En það má tengja almannatengsl við marga 

af okkar stærstu viðburðum og mun ég fjalla um tvo þeirra eða þegar Halldór Laxness 
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vann Nóbelsverðlaunin og svo þegar við unnum okkar fyrsta sigur sem þjóð þegar við 

fengum handritin okkar aftur heim. Hvernig við getum nýtt okkur nútíma almannatengsl 

verður umfjöllunarefni fimmta kafla. Þá verður farið yfir það hvernig almannatengsla 

áætlun er sett upp og þróuð en það gefur okkur góða mynd af því hvernig almannatengsl 

virka nú til dags. Í slíkri áætlun er farið yfir hvaða markhópa þarf að huga að og hvernig er 

árangursríkast að nálgast þann markhóp sem verður fyrir valinu. Nútíma tækni hefur veitt 

okkur þann möguleika að mæla árangur almannatengsla,  kostir almannatengsla eru 

reifaðir og af hverju við ættum nýta okkur almannatengsl. Framtíð almannatengsla verða 

gerð skil í sjötta kafla en þar er fjallað um stafrænt efni og hvernig almannatengsl þurfa 

að þróa nálgun sína við almenning í stafrænum heimi. Í lok ritgerðarinnar er umræðukafli 

þar sem rædd verður ályktanir höfundar um hvort grunngildi almanntengsla hafi breyst 

þrátt fyrir aukna tækni.  
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2 Samval kynningaráðanna 

Til að átta sig betur á hvar almannatengsl flokkast inn markaðsfræðinnar er ekki komist 

hjá því að tala um samval kynningarráðanna (e. Promotional Mix) en almannatengsl er 

einn af kynningarráðunnum. Þau grunnverkfæri sem fyrirtæki hefur til að ná markmiðum 

sínum eru oft kölluð samval kynningaráða. Kynningarstarfsemi hefur verið skilgreind sem 

samhæfing allra þeirra vinnu sem lagt er í að setja upp ákveðnar boðleiðir fyrir 

upplýsingar og sannfæringar til þess að selja vöru og þjónustu eða kynna nýja vöru. Þó 

óbein samskipti eiga sér stað í gegnum þá ýmsa söluráða sem fyrirtækin nýta sér þá eru 

flest samskipti fyrirtækis vandlega skipulögð og hluti af stærra og umfangsmeira 

kynningarkerfi (Belch og Belch, 2018). 

2.1 Auglýsingar 

Auglýsingar eru skilgreindar sem það margvíslega form af ópersónulegum samskiptum 

sem greitt er fyrir. Þau geta verið auglýsingar fyrir fyrirtækið, vöru þess og þjónustu eða 

nánast hvað sem er. Greiddur þáttur þessara upplýsinga endurspeglar þá staðreynd að 

almennt verður að greiða fyrir pláss eða tíma auglýsinga. Helstu miðlar eru dagblöð, 

tímarit, útvarp, sjónvarp, sími, auglýsingaskilti, veggspjöld, rafrænir miðlar eins og 

hljóðspóla, myndband, mynddiskar, geisladiskar og vefsíður. Það þarf þó að gera sér grein 

fyrir hverjum og einum miðli þegar þeir eru notaðir til að ná til viðtakandans, því þeir hafa 

allir sína kosti, galla og takmarkanir (Todorova, 2015).  

Sú staðreynd að auglýsingar eru ópersónulegar gerir það verkum að það er ómögulegt  

að fá tafarlaus viðbrögð frá viðtakandanum. Því þurfa fyrirtæki að huga vel að því hvernig 

viðtakandinn á mögulega eftir skilja og bregðast við þeim upplýsingum áður en 

auglýsingin er send út. Af kynningaráðunum eru auglýsingar þekktasta og einnig mest 

umtalaða form kynningar en líkleg ástæða þess er hversu yfirgripsmiklar auglýsingar geta 

verið. Auglýsingar eru einnig mikilvægt tól í markaðstarfi fyrirtækja sem einbeita sér að 

því að ná til stærri hópa eins og bílafyrirtæki, pakkavörur og lyfjafyrirtæki. Auglýsingar eru 

enn þá mest skilvirkasti söluráðurinn ef miðað er við kostnaðinn við að ná til stærri 

markhóps (Belch og Belch, 2018). 

Auglýsingar geta framkvæmt margar aðgerðir, þær helstu eru að upplýsa, sannfæra og 

auka skynjun fólks. Kostur þess að auglýsa er að það getur látið tilteknar vörur og 
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vörumerki líta  veglegri út og stílhreinni en vörur samkeppnisaðilans. Auglýsingar mynda 

ákveðna vitund og þekkingu um tilvist vöru og vörumerkis, þær geta því bætt við virði í 

huga viðskiptavinarins þegar kaup á dýrum og áður óþekktum vörum á sér stað. Árangur 

auglýsinga veltur að miklu leyti á fjármögnun þeirra og því er undirbúningur fjármagns til 

auglýsinga mikilvægur áfangi í skipulagningu auglýsingaherferða (Todorova, 2015). 

2.2 Bein markaðssetning 

Ein af þeim greinum sem vaxa hvað hraðast í heimshagkerfinu nú til dags er bein 

markaðssetning, þar sem stofnanir hafa beint samband við viðskiptavini sína til að skapa 

viðbrögð og/eða viðskipti. Þróun á tækni og notkun okkar á Internetinu hefur gert 

fyrirtækjum það kleift að koma með nýja og aðlaðandi útfærslu af beinni markaðsetningu, 

með það að leiðarljósi að auka ímynd eða sölu   (Todorova, 2015). 

Bein markaðssetning er mun meira en aðeins  markpóstur og pöntunarlistar. Það felur 

í sér margvíslega starfsemi, þar á meðal stjórnun gagnagrunna, beinar sölur, símasölur og  

bein viðbrögð frá markpósti. Stór hluti þess fer fram á netinu eða hinum ýmsu 

ljósvakamiðlum og prentmiðlum. Með aukinni netsölu hefur bein markaðsetning komið 

sterkt inn og er netaðgengi í gegnum farsíma helsta ástæða þess. Fólk er mikið öruggara 

þegar það er að kaupa í gegnum síma nú til dags heldur en fyrir nokkrum árum. Mörg 

fyrirtæki hafa því nýtt beina markaðsetningu til að ná betur til mögulegra viðskiptavina 

(Belch og Belch, 2018).  

Flest fyrirtæki hafa nú aðgang að stórum gagnagrunn sem inniheldur nafn 

viðskiptavinarins, heimilis- og netfang, landfræði-, lýðfræði- og sálfræðilegan prófíl. Þau 

hafa einnig aðgang að greiðslukortum, kauphegðun þeirra og í gegnum hvaða miðill er 

hentugast að nálgast viðkomandi viðskiptavin. Með þessum upplýsingum geta fyrirtækið 

auðveldlega greint hvern og einn viðskiptavin fyrir sig  og sent á þá  upplýsingar í gegnum 

þá miðla sem er áhrifaríkastur fyrir hvern og einn (Belch og Belch, 2018). 

2.3 Markaðsetning á netinu 

Sérhver þáttur í markaðssetningu á netinu er stafrænn, sem þýðir að það eru rafrænar 

upplýsingar sem eru sendar í tölvu eða svipuðu tæki, þó að þær geti eðlilega tengst 

hefðbundnu auglýsingastarfi (Jones, Malczyk og Beneke, 2011). Síðastliðinn áratug höfum 

við verið að upplifa eitt öflugasta og mest byltingarkennda tímabil í sögu 



 

12 

markaðsfræðinnar. Breytingar þessar eru drifnar áfram af tækninýjungum sem hafa leitt 

samskiptin meira yfir á gagnvirka, stafræna miðla eins og internetið. Gagnvirkur miðill 

opnar á þann möguleika að eiga tvíhliða samræður þar sem að viðtakendur geta tekið 

þátt og miðlað upplifun sinni til fyrirtækisins, breytt efninu og formi þeirra upplýsinga sem 

það meðtekur í rauntíma. Breytingin frá einhliða auglýsingum yfir í tvíhliða samskipti hafa 

gert það að verkum að fólk getur framkvæmt meira í gegnum netið. Fyrirtæki hafa 

brugðist við þessu með því að leggja meira í markaðsetningu á netinu. Með komu 

samfélagsmiðla þá mun hluti kynningaráðanna vera í meira og stærra sviðsljósi í náinni 

framtíði og mikilvægi þess mun aukast  (Belch og Belch, 2018). 

2.4 Söluaukar 

Söluaukar eru oftast skilgreindir sem sú markaðsstarfsemi sem veitir söluaðilum, 

dreifingaraðilum eða endanlegum neytendum aukið gildi eða hvata til tafarlausar kaupa 

á þjónustu eða vöru. Söluaukarnir eru gjarnan flokkaðir niður í tvo flokka, 

neytendahneigða og viðskiptahneigða. Neytendahneigðir söluhvatar eru markaðssettir 

fyrir hinn eiginlega neytenda vörunnar eða þjónustunnar en hann inniheldur 

afsláttarmiða, iðgjöld, endurgreiðslur, keppnir, getraunir og margt fleira til að auka 

líkurnar á ná sölunni í gegn (Alexandrescu og Milandru, 2018, Belch og Belch, 2018). 

Viðskiptahneigðir söluhvatar er þegar áherslan er lögð á milliliði markaðarins eins og 

heildsala, dreifiaðila og smáaðila. Fyrirtæki notast við verðtilboð, kynningar- og söluleyfi, 

sölukeppnir og sýningar til að selja eða kynna vörur sínar til milliliða (Belch og Belch, 

2018).  

2.5 Persónuleg sala 

Segja má að allir stafsmenn sem eru í beinum tengslum við viðskiptavini sína séu hluti af 

þeim þætti kynningarmála sem kallast persónuleg sölumennska og því er mikilvægt að 

markaðsetja þá rétt alveg eins og vörunnar (Bogi Þór Siguroddson, 2005). 

Persónuleg sala notast við maður við mann samskipti í þeim tilraunum sínum til að 

sannfæra tilvonandi viðskiptavini um að versla vöru eða þjónustu þeirra. Almennt er 

persónuleg sala dýrasta aðferðin til að hafa samband við mögulega viðskiptavini en það 

leiðir til að viðskiptavinurinn upplýstari vegna þess að sölufólk hefur samskipti nánari 
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samskipti við viðskiptavini og miðlar þeim gagnlegum upplýsingum (Alexandrescu og 

Milandru, 2018). 

 Ólíkt auglýsingum þá inniheldur persónulega sala bein samskipti milli seljanda og 

neytenda, annaðhvort augliti til auglits eða í gegnum einhverskonar fjarskipti eins og 

síma. Þetta veitir seljandanum möguleika á því að sjá eða heyra viðbrögð mögulegs 

kaupanda og breyta skilaboðunum í samræmi við viðbrögð hans. Persónuleg sala veitir 

seljanda möguleika á því að sníða skilaboðin eftir þörfum mögulegs kaupanda, það ætti 

að auka líkur á því að hann kaupi vöruna (Belch og Belch, 2018). 

2.6 Almannatengsl 

Almannatengsl er mikilvægur hluti af samvali kynningaráðanna. Meginmarkmið 

almannatengsla er að aðstoða fyrirtæki við búa til og byggja upp vörumerki og ímynd 

þeirra. Almannatengsl er meira en bara að tilkynna nýjustu fréttir fyrirtækisins. 

Almannatengsl nýta sér mismunandi boðleiðir til að ná til fleiri viðskiptavini og um leið 

reyna auka markaðstöðu sína (Cohen, e.d.). Í kafla þrjú verður almannatengslum gerð 

betri skil.  

2.7 Samhæfð markaðsamskipti  

Samhæfð markaðsamskipti (e. Intergrated communication mix) eru þau samskipti sem 

eiga sér stað á milli fyrirtækja og neytenda. Notaðar eru mismunandi leiðir til að koma 

skilaboðum áleiðis til neytandans. Þessar leiðir eru samval kynningaráðanna sem fjallað 

hefur verið um hér að framan.  Vettvangur hvers kynningaráðs er mismunandi og því er 

útkoman háð eðli hvers og eins kynningarráðs sem verður fyrir valinu. Kynningarráða þarf 

að velja vel og vandlega því samval þeirra mun segja til um þau áhrif sem 

markaðssamskiptin vilja ná fram hjá neytandanum (Keller,2016). Samhæfð 

markaðssamskipti eru sett saman af kynningarráðunum, samskiptin fara fram í  gegnum 

fleiri en einn miðil og markmiðið er að koma skilaboðum til neytandans (Batra og Keller, 

2016). Þeir kynningarráðar sem verða fyrir valinu til að takast á við verkefnið, þurfa að 

vinna náið saman og vera samræmdir í að koma skilaboðum sínum áfram og ná til sem 

flestra viðtakenda (Chen og Lamberti, 2016). Almannatengsl er því hluti af stóru 

samhæfðu samskiptakerfi sem nýtir sér þá mismunandi möguleika sem kynningarráðanir 
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bjóða upp á. Þetta kerfi sýnir að kynningaráðarnir þurfa að vinna markvisst saman til að 

fyrirtæki geti náð til sinna markhópa.  
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3 Almannatengsl 

Almannatengsl er stjórnunaraðgerðin sem metur viðhorf almennings, skilgreinir stefnu 

og verklag stofnunar með  hagsmuni almennings að leiðarljósi og framkvæmir ákveðna 

aðgerðaráætlun til að öðlast bæði skilning og viðurkenningu  hjá almenningi (Cohen, 

2011). 

Almannatengsl eru ekki einungis tengd fyrirtækjum sem stunda viðskipti heldur getur 

það einnig náð yfir góðgerðarsamtök og einstaklinga. Samkvæmt þessari skilgreiningu þá 

krefst  hún að almannatengsl standi við eftirfarandi ferla (Belch og Belch, 2018): 

➢ Að þekkja viðhorf og ákvarðanir almennings 

➢ Að ákveða stefnu og verklag stofnana með hagsmuni almennings að leiðarljósi 

➢ Þróa og framkvæma samskiptar áætlun sem er sérstaklega gerð til þess að auka 
skilning og samþykki frá almenningi 

Þessir ferlar verða ekki allir að raunveruleika á sama tíma. Áhrifaríkt starf 

almannatengsla getur átt sér stað yfir langan tíma, allt frá nokkrum mánuðum og upp í 

nokkur ár. 

Samkvæmt skilgreiningunni á almannatengslum þá kemur það einnig fram að hlutverk 

þeirra er svo miklu umfangsmeira en bara að selja vöru eða þjónustu. Það er  hægt að 

nýta kynningaráðanna saman með almannatengslunum til að reyna ná fram þeim áhrifum 

sem leitast er eftir hjá almenning. Gott dæmi um þetta er að senda út fréttatilkynningu 

um breytingu innan stofnunnar eða nýja vöru hjá fyrirtæki. Einnig er hægt að búa til 

ákveðinn viðburð til að mynda viðskiptavild innan samfélagsins eða auglýsingar nýttar til 

að koma á framfæri sinni skoðun eða afstöðu til umdeilds máls (Belch og Belch, 2018). 

Almannatengsl eins og The Public Relations Consultans Association (PRCA) skilgreina, 

snýst það alfarið um mannorð. Það er niðurstaða þess sem þú gerir, það sem þú segir og 

einnig það sem aðrir segja um þig. Almannatengsl eiga að vera notuð til þess að öðlast trú 

og skilning á milli skipulagsheildar og þess almennings sem það þjónar (The Public 

Relations and communications association, e.d.) 

3.1 Almannatengsl í gegnum aldinnar 

Almannatengslastéttin skortir alhliða sögu sem veitir yfirsýn yfir upphaf og sögulega 

þróun. Don Bates höfundur “Mini-Me” History of Public Relations from the Dawn of 
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Civilization bendir á að miðað við áhrif almannatengsla sem við höfum séð fram á í 

gegnum tíðina þá er það ósköp sorglegt að stéttin eigi ekki að minnsta kosti eina bók sem 

áreiðanlega heimild. Stéttin á ekki bók sem er í sannri tímaröð né inniheldur  uppruna 

aðgerða almannatengsla, bæði þær góðu og slæmu. Það nægir að segja að það muni líða 

langur tími þar til almannatengsl eignist slíkt rit (Bates, 2006). 

3.1.1 Rætur í fornri menningu 

Edward Bernays, sem margir telja vera stofnanda nútíma almannatengsla , skrifaði: „Þrír 

meginþættir almannatengsla eru nánast jafn gamlir og samfélagið: að upplýsa fólk, að 

sannfæra fólk eða að sameina fólk saman. Auðvitað hafa leiðirnar og aðferðirnar til að ná 

þessum markmiðum breyst í takt við samfélagið sjálft“ (Bernays, 2013, bls 13). 

Bernays og aðrir sagnfræðingar starfsgreinarinnar halda því fram að almannatengsl 

hafi alltaf haldist í hendur við siðmenninguna. Í þeirra augum er hægt að túlka mikið af 

skráðri sögu sem starf almannatengsla. Þar sem frumstæð samfélög réðu var aðallega 

notast við ótta og ógnunarstjórnun en í þróaðri menningarheimum var umræða og 

rökræður frekar fyrir valinu. Þegar ráðamenn reyndu að byggja upp samstöðu meðal 

þegna sinna þá varð sannfæringin sífellt minna grundvölluð af ógn og færðist meira yfir í 

rökræður. Sorgleg staðreynd er þó sú að enn er notast  við ógn og völd fremur en 

rökræður eins og sjá má í mörgum ágreiningum og stríðum nú til dags (Bernays, 2013).  

Almannatengsl fóru að mótast í formlegum skilningi með uppfinningu ritsins og 

ritlistarinnar (Bernays, 2013). Í Súmer þar sem siðmenningin var í miklum uppgangi, kom 

þörfin fyrir að skjalfesta niður allskonar upplýsingar. Í gegnum Súmer rann áin Tiger sem 

gerði það að verkum að mikil leðja myndaðist en með ákveðinni tegund af leðju var hægt 

að búa til leir. Þennan leir var hægt að nýta í margt en það sem var mikilvægast var að 

hægt var að varðveita texta og aðrar upplýsingar á svo til gerðum leirtöflum 

(Gnanadesikan, 2009). 

Leirtöflur þessar voru notaðar sem tilkynningatöflur og einskonar bæklingar um 

hvernig best væri að sá fræjum, vökva akra og fá sem bestu nýtingu á uppskeru sinni. 

Konungar á þessum tíma áttuðu sig á því að jafnvægi innan samfélagsins réðist að því hve 

gott upplýsingaflæði þeirra til almennings væri. Með skrifunum þá gátu konungar sett á 

stað herferð og upplýst almenning um mikilvægi þeirra fyrir samfélagið og um leið bætt 

ímynd sína fyrir þeim (Smith, 2014). Hvort sem þeir voru að kynna ímynd sína sem 
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stríðsmenn eða konungar, notuðu leiðtogar fornra menningarheima eins og Súmeríu, 

Babýloníu, Assýríu og Persíu ljóð og önnur skrif til að efla hreysti sitt í stríðum og 

stjórnmálum.  Ljóð og sögur voru yrktar á þann hátt að ýta undir mikilfengleika konunga 

og telja almenningi í trú um að þeir væru rétti aðilinn til að stjórna ríkinu. Ljóðin spiluðu 

stórt hlutverk í að miðla fréttum til almennings og bæta tengslin við þau, en boðskapur 

ljóðanna átti að hjálpa almenningi að mynda sér skoðun og tjá sig (Smith, 2014). 

Í Egyptalandi var list og arkitektúr notað til að heilla almenning um mikilfengleika 

presta, aðalsmanna og fræðimanna. Í Ísrael til forna varð Biblían og aðrir trúarlegir textar 

öflug leið til að móta skoðanir almennings. Með vexti Helleníska heimsins sprakk orðið, 

bæði ritað og talað, sem afl til félagslegrar samþættingar. Markaðstorg Aþenu varð 

miðstöð opinberrar umræðu um viðskipti og þjóðlíf. Ræðumennska blómstraði og hagur 

almennings varð aðal áhyggjuefni heimspekilegra vangaveltna (Cutlip, 1995). 

Í Róm til forna var áhrif almannatengsla áberandi í setningum eins og rödd fólksins er 

rödd Guðs (e. vox populi, vox Dei) og samfélags mál voru á vörum fólks. Julius Caesar 

undirbjó Rómverja vandlega fyrir þá örlagaríku ákvörðun árið 49 f.k. með því að senda 

tilkynningar á borð við „Gallastríð keisarans“ um stórkostleg afrek hans sem landstjóra í 

Gallíu. Flestir sagnfræðingar eru einnig sammála um að hann hafi einnig skrifað um afrek 

sín sjálfur sem áróður fyrir sjálfan sig. Caesar áttaði sig á krafti fréttatilkynninga til þess 

að móta skoðanir almennings og birti dagblað sem var kallað daglegar færslur (e.Acta 

Diurna) en það var áfram gefið út í 400 ár eftir dauða hans (Cutlip, 1995). 

3.1.2 Uppruni nútíma almannatengsla 

Almannatengsl héldu áfram að þróast jafnvel á miðöldum og notuðu „nýja fjölmiðla“ þess 

dags, svo sem Bayeaux-veggteppið, ofið vegghengi sem hrósaði Norman-landvinningum 

Englands árið 1066. Það var ekki fyrr en um 1300 eða á  endurreisnartímanum sem má 

segja að grundvöllur nútíma almannatengsla fór að myndast  og þar með undirstaða fyrir 

almannatengsl sem var orðið mikilvægt fyrir stjórnun opinberra og einkarekinna 

stofnana.  Mikilvægi almenningsálits sést greinilega í mörgum frelsisritum, eins og til 

dæmis Magna Carta, enski sáttmálinn um réttindi og frelsi einstaklinga á þrettándu öld. 

Sáttmálinn var mikill innblástur fyrir stjórnarskrá Bandaríkjanna og má segja einskonar 

forveri hans (Bates, 2006;Cutlip, 1995; Bernays, 2013). 
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Orðið „áróður“ er upprunið í kaþólsku kirkjunni. Á sautjándu öld stofnaði hún 

Congregatio de Propaganda Fide, „söfnuðinn til að fjölga trúnni“. Með því viðurkenndi 

kaþólska kirkjan þörf sína fyrir þriðja aðila til að auðvelda samskipti sín milli stjórnvalda 

og almennings. Útbreiðslu nýrrar þekkingar eins og prentvélar opnaði fyrir þann 

möguleika að þýða Biblíuna úr latínu yfir á aðgengilegri tungumál, fjölda prenta bækur og 

dagblöð  og við það varð sprenging í almennum samskiptum. Það má segja að í frönsku 

byltingunni þá hafi allar flóðgáttir opnast og almannatengsl blómstruðu. Í yfirlýsingu sinni 

um réttindi manna og borgara, lýstu leiðtogar frönsku byltingarinnar yfir rétti borgaranna 

til að tjá sig frjálslega.  Árið 1792 stofnaði Landsþing Frakklands fyrsta áróðursráðuneytið. 

Það var hluti af innanríkisráðuneytinu og það var kallað Bureau d'Esprit. Ráðuneytið 

niðurgreiddi ritstjóra og sendi umboðsmenn til ýmissa landshluta til að hljóta stuðning 

almennings við frönsku byltingunni (Cutlip, 1995). 

3.1.3 Ameríska leiðin 

Uppreisnagjarnar Amerískar nýlendur Englands ólu af sér fjöldann allan af sérfræðingum 

í almannatengslum.  Þeir notuðust við ræðumennsku, dagblöð, fundi, nefndir, bæklinga 

og bréfaskipti til að fá fólk til að fylgja málstað þeirra. Meðal þeirra voru Paul Revere, 

Benjamin Franklin, John Peter Zenger, Samuel Adams, Alexander Hamilton, James 

Madison og John Jay. Mörg af bestu ritum sem eiga uppruna sinn til Bandaríkjanna eru 

sjálfstæðisyfirlýsingin, stjórnarskráin og réttindaskráin en það má líta á þau sem 

meistaraverk almannatengsla. Þessi rit eru nauðsynleg fyrir hugmyndina um að binda 

örlög sín við almannahagsmuni, hjálpuðu einnig til við að koma Bandaríkjunum á fót sem 

gróðrastað til að stunda almannatengsl til starfsgreinar. En Bandaríkin voru tákn 

fjölbreytta hagsmuna lýðræðisins og frjálsra fyrirtækja. Margar af frægustu þjóðsögum 

Bandaríkjanna urðu til vegna starfa almannatengsla, þegar settur var á stað orðrómur til 

að koma óorði á aðra. Dæmi um þetta er þegar talsmaður Davy Crocket setti á stað 

flökkusögu til í að koma í veg fyrir að fólk myndi kjósa Andrew Jackson í forsetaframboði 

milli þeirra árið 1827 (Bates, 2006). 

3.1.4 Villta vestrið 

Það var á fyrstu árum tuttugustu aldar sem fagleg almannatengsl blómstruðu. Þetta var 

tímabil villtrar Ameríku sem var á þeim tíma miðstöð kapítalismans, iðnaður, járnbrautir 

og veitur spruttu upp sem leiddi til mikils uppgangs hjá fyrirtækjum. Viðhorf 
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kaupsýslumanna til almennings kom bersýnilega fram árið 1892 með harkalegum 

aðferðum þeirra í tilraunum sínum til að koma í veg fyrir verkfall og leggja verkalýðsfélagið 

í Carnegie-Frick stálfyrirtækinu í Pennsylvaníu niður. Verkfall starfsmannanna var að 

lokum brotið á bak aftur og félagið lagt niður með aðstoð hersveita Pennsylvaníu. 

Kaupsýslumenn og hersveitir unnu baráttuna en aðeins tímabundið því almenningsálitið 

sem var rammað inn í baráttu verkamannanna, vann stríðið. Stór hluti af sögu 

almannatengsla er fléttuð inn í  þessa togstreitu milli vinnuveitanda og verkamanna. Í dag 

er baráttan háð með umræðum og samningsviðræðum en ekki hersveitum (Cutlip, 1995). 

Fyrirtæki lærðu fljótt að í stað þess að berjast gegn almenning með valdi og herafla þá 

virkaði það betur að ná til fólks með almannatengslum. Fyrirtæki áttuðu sig einnig á 

mikilvægi umfjöllunar við að laða að sér viðskiptavini og fjárfesta.  Fyrirtæki víðs vegar í 

Ameríku stofnuðu blaðaskrifstofur til að stjórna fréttamiðlun sem voru þeim hagstæðar 

en samkeppnisaðilum óhagstæðar. Með því að nota fyrrum blaðamenn sem sína 

talsmenn, börðust fyrirtækin hvort við annað með kjafti og klóm til að hljóta athygli 

fjölmiðla, pólitískra áhrifa og markaðsforskots. Verslunarsamtök fóru einnig að nýta sér 

almannatengsl seint á 19. áratugnum (Bernays, 2013). 

Á 19. áratug síðustu aldar þróuðust almannatengsl frá einstökum blaðafjölmiðlum og 

kynningarfólki yfir í ráðgjafafyrirtæki sem skráðu þjónustu sína sem sérfræðingar á þessu 

sviði. Fyrsta fyrirtæki á sviði almannatengsla The Publicity Bureau var stofnað í Boston 

árið 1900 af George V. S. Michaelis, Herbert Small og Thomas O. Marvin. Árið 1906 var 

skrifstofan mjög áberandi og á þessum tíma var hún ráðin af járnbrauta fyrirtækjum 

þjóðarinnar til að hjálpa þeim að berjast á móti óhagstæðri reglugerðalöggjöf sem þá var 

til umræðu á þinginu. Skrifstofunni mistókst í aðgerðum sínum en fljótlega eftir það 

stofnaði meirihluti járnbrautafyrirtækjanna sínar eigin deildir almannatengsla (Bates, 

2006;Cutlip, 1995; Bernays, 2013). 

3.2 Þróun á Íslandi 

Þrátt fyrir að saga almannatengsla sem starfsgrein sé stutt hér á landi má sjá áhrif 

almannatengsla vara í mörgum af viðburðum Íslandssögunnar. Í þessum kafla verður farið 

yfir tvo stóra viðburði sem almannatengsl höfðu áhrif á en þeir eru Nóbelsverðlaun 

Halldórs Kiljans Laxness og komu ritanna til landsins.  
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3.2.1 Halldór Laxness 

Dómnefnd Sænsku akademíunnar tók þá ákvörðun að Halldór Kiljan Laxness skyldi hljóta 

bókmenntaverðlaun Nóbels þann 27. október árið 1955. Ástæðan fyrir valinu var litríkur 

sagnaskáldskapur hans sem hafði endurnýjað stórbrotna íslenska frásagnarlist. Halldóri 

var vel fagnað og var nafn hans á forsíðum allra stóru heimsblaðanna, því var fagnað að 

listamaður í fullu fjöri hafi hlotið verðlaunin. Halldór Laxness hafði verið tilnefndur 

nokkrum sinnum áður en aldrei hlotið hylli hjá dómnefndinni og því kom valið á óvart 

(Morgunblaðið, 1998). Ef litið er á ákvörðun dómnefndar má sjá að valið á Halldóri hafi 

ekki einungis verið vegna hæfileika hans, heldur var það margt sem hafði áhrif óháð 

honum. Dómnefndin vildi að Halldór myndi fá verðlaunin því þeim fannst Ísland eiga það 

skilið að eiga Nóbelsverðlaun, fyrir fegurð sína og fyrri skrifum eins og Njáls sögu.  Sænska 

dómnefndin átti undir högg að sækja eftir val sitt á Winston Churchill tveim árum fyrr, 

með vali sínu á Churchill sýndu þeir ákveðna pólitíska hlutdrægni. Þarna var kominn 

togsreita um val þeirra á Halldóri vegna pólitískra skoðana hans en þeir sögðu að hún 

raskaði öllum hlutföllum, jafnt listrænum og mannlegum. Opinber ummæli Halldórs um 

stjórnmál sýndu annaðhvort mikla heimsku eða skilyrðislaust fylgi við einn málstað sem 

var ekki við hæfi Nóbelsverðlaunahafa. Þegar dómnefndinni barst tillaga frá Moskvu um 

að rithöfundurinn Mikhail Sjólakoff ætti að hljóta verðlaunin brást hún við með svari um 

að þeir gætu ekki tekið við tillögum að austan.  Því það myndi búa til annað vandamál sem 

svipaði til valsins á Churchill. Halldór var að lokum valinn verðlaunahafin en skiptar 

skoðanir voru um réttmæti þess.  Evrópsk blöð fjölluðu um valið og töldu það vera 

stjórnmálatengt, dómnefndin hafi verið að bæta fyrir val sitt á Churchill með því að velja 

Halldór. En með því að velja hann voru þau með frjálsar hendur fyrir næsta val og komu í 

veg fyrir ádeilur um viðtakanda veðlaunanna (Hannes Hólmsteinn Gissurarson, 2004).  

3.2.2 Handritsmálið 

Segja má að handritsmálið svokallaða hafi ekki snúist eingöngu um slitnar skinnbækur 

heldur miklu meira um sambandsslit Íslands og Danmerkur árið 1944 og stjórnmálin sem 

spruttu út frá þeim. Strax við upphaf sambandslitanna þá tilkynntu Íslendingar Dönum 

það, að Íslendingar vildu fá handritin heim, sem Árni Magnússon hafði safnað saman og 

ánafnað háskólanum í Kaupmannahöfn við andlát sitt.  
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Íslendingar álitu ritin vera íslensk þar sem þau voru skrifuð hér á landi og fannst það 

sjálfsagt að við slit á sambandi sem hafði veitt Dönum ritin til að byrja með, ættum við 

rétt á að fá þau heim.  Danir voru ekki á sömu skoðun og Íslendingar og nefndu að það 

væri ekki venjan að hreyfa til safngripi þar sem þeir væru niður komnir. Danir færðu líka 

rök fyrir því að þeir höfðu varðveitt handritin og að handritin tengdust líka sögu þeirra 

þjóðar (Sigrún Davíðsdóttir, 1994). Eftir áhyggja var það ekki vitlaus hugmynd í upphafi 

að Danir myndu taka ritin og varðveita þau, því Íslendingar höfðu ekki jafn góða aðstöðu 

til þess. Hver veit ef ekki hefði verið fyrir Dani þá hefðu Íslendingar sjálfsagt glatað þessum 

ritum að eilífu (Guðni Th. Jóhannesson, 2021). Stórt skref var tekið í komu ritanna þegar 

Jörgen Jörgensen kennslumálaráðherra Dana, lagði fram frumvarp um afhendingu ritanna 

en það var samþykkt árið 1961. Þó þau hafi verið samþykkt þá tók framkvæmd á þessum 

lögum langan tíma eða um rúm 10 ár vegna mikillar andstöðu gegn þeim. Þessu stóra 

skrefi var afar vel tekið hér á landi og skrifuðu dagblöðin hér á landi að verk Dana væri 

„einsdæmi í mannkynssögunni, því þess eru engin dæmi að fjársjóðum listaverka sé á 

þennan hátt skilað aftur til upprunalands síns, eftir að margra alda sambandi við nýlendu 

er slitið”(Utanríkisráðuneytið, 2020).  

Þegar rýnt er í þessa tíma má sjá að ritin sjálf voru aðeins tilefni til deilna en ekki ástæða 

þeirra. Því raun vissu fæstir Danir eitthvað um þessu Íslensku handrit.  Danir voru sárir yfir 

hvernig sambandslitin fóru fram og höfðu bælt niður tilfinningar sínar gagnvart því fram 

að deilunum um handritin. En við deilurnar spruttu upp sárindin og reiðin  upp á yfirborðið 

(Sigrún Davíðsdóttir, 1994).  

Mörgum Dönum fannst mikilvægt að tengja löndin betur saman og fannst því að skila 

handritunum vera rétta leiðin til að ná því markmiði. Með betri tengingu vildu Danir sýna 

umheiminum hvernig tvær norrænar þjóðir leysa úr ágreiningi sínum en aftur á móti 

spilaði líka mikið inn í samband Íslands við Bandaríkin. Danir voru hræddir um að við 

myndum leita frekar til Bandaríkjanna en til þeirra og það var mikið áhyggjuefni (Sigrún 

Davíðsdóttir, 1994).En í huga marga Íslendinga vorum við að sigra okkar fyrstu baráttu 

fyrir fullu sjálfstæði sem þjóð.  

3.2.3 Almannatengsl sem starfsgrein á Íslandi 

Almannatengsl er heldur ung starfsgrein hér á landi en það má segja að hún hafi verið sett 

á laggirnar þegar KOM var stofnað árið 1986. KOM er elsta ráðgjafafyrirtæki landsins á 
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sviði almannatengsla en þau hafa aðstoðað viðskiptavini sína við stefnumótun og 

samskipti í rúm 30 ár. Fyrsta stóra verkefni KOM var uppsetning, skipulag og umsjón með 

fjölmiðlamiðstöð í Hagaskóla. Miðstöðin var fyrir erlenda fréttamenn sem sendu fulltrúa 

sína til Íslands til að fylgjast með leiðtogafunda Gorbachev og Reagan í Höfða árið 1986 

(KOM, e.d.). 

Þrem árum síðar var Athygli stofnað og gerir það því næst elsta ráðgjafafyrirtæki hér á 

landi en það hefur verið starfrækt frá 1989. Síðan þá hafa mörg fyrirtæki sprottið upp 

hérlendis tengd almannatengslum og ber helst að nefna Cohn & Wolfe, Aton JL, Góð 

samskipti og Íslandsstofa. 

Í kringum 2000 voru fáir frumherjar í almannatengslum á Íslandi og ekki var komið 

almennilegt íslenskt starfsheiti yfir það. Núna vinna almannatenglar margvísleg störf og 

kalla sig mismunandi heitum en þau helstu eru upplýsingafulltrúi, ráðgjafi og 

almannatengill. Sumir vinna sjálfstætt aðrir fyrir fyrirtæki  eða sérstakar deildir innan 

fyrirtækis, stofnanna eða félaga. Almannatenglafélag Íslands var stofnað í september 

2001 í þeim tilgangi að búa til samstarfsvettvang fyrir íslenska almannatengla. Saman 

vinna þeir að ýmsum fræðslumálum tengdum almannatengslum og berjast fyrir 

sameiginlegum hagsmunum stéttarinnar (Almannatenglafélag Íslands, e.d.).  

Starf almannatengla í framtíðinni mun fara mikið fram á netinu samkvæmt Kolbeini 

Marteinsyni framkvæmdarstjóra Athygli. Hann segir að þróun á samskiptum og hvernig 

við miðlum upplýsingum milli okkar og einnig fyrirtækja hafi þróast á ógnarhraða 

undanfarin áratug. Hann telur að vegna innkomu samfélagsmiðla og snjall tækja sem 

hefur þróast langt út fyrir það sem menn gátu spáð fyrir munu þau verða stór partur af 

boðleiðum okkar í framtíðinni (Athygli, 2016). 

Kolbeinn segir: 

Almannatengsl og markaðsmál munu breytast hratt á næstu árum líkt og 
þróunin hefur verið undanfarin ár. Stór og vaxandi hluti af þjónustu okkar er 
að vinna með fyrirtækjum og stofnunum að þeim áskorunum sem 
samfélagsmiðlar og netið skapa. Það er ekki nægjanlegt að opna síðu eða 
reikning á samfélagsvef og halda að allt fari af stað í kjölfarið. Það kostar mikla 
vinnu og skuldbindingu að byggja upp trúverðugar boðleiðir á þeim miðlum. 
Þeim sem tekst vel til er þó oft launað ríkulega með raunverulegri viðskiptavild 
(Athygli, 2016) 
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4 Almannatengsl nú til dags 

Fram að upptöku Johannes Gutenberg á prentvélinni af hreyfanlegri gerð voru bækur 

vandlega handskrifaðar og engin tvö eintök nákvæmlega eins. Prentvélin gerði 

fjöldaframleiðslu prentmiðla möguleg. Það var ekki aðeins mun ódýrara að framleiða 

skrifað efni heldur nýtt flutningstækni auðveldaði textum einnig að ná til breiðs 

áhorfenda. Það er erfitt að ofmeta mikilvægi uppfinningar Gutenbergs, sem hjálpaði til 

við að koma af stað stórfelldum menningarhreyfingum eins og endurreisnartímabili 

Evrópu og siðbótinni.  Þessi aukna skilvirkni fór saman við auknar vinsældir dagblaðsins. 

Dagblaðið var hinn fullkomni miðill fyrir fólk sem fór að búa í þéttbýli og gátu þar að 

leiðandi ekki lengur fengið staðbundnar fréttir sínar eingöngu með slúðri og munnmælum 

(Understanding Media and Culture: An Introduction to Mass Communication, 2010).  

Fjölmiðlafræðingurinn Benedict Anderson hefur haldið því fram að dagblöð hafi einnig 

hjálpað til við að skapa tilfinningu um þjóðernisvitund með því að meðhöndla lesendur 

um allt land sem hluta af einu sameinuðu samfélagi (Anderson, 1991).  

Á fyrstu áratugum 20. aldar kom fyrsti stóri fjölmiðinn sem ekki var prentaður þegar 

útvarp kom á markaðinn. Útvörp voru ódýrari en símar og víða fáanleg um 1920, þau 

höfðu þann áður óþekkta möguleika að leyfa gífurlegum fjölda fólks að hlusta á sama 

atburðinn á sama tíma. Segja má að útvarp hafi verið ákveðin blessun fyrir almannatengla 

en þarna höfðu þeir aðgang að stórum og aðgengilegum hlustendum. Eins og með 

dagblaðið þá leiddi útbreiðsla útvarps líka til sameiningar landsvæða og hugmynd um eina 

heild styrktist (Brigg og Burke, 2009).  

Tímabilið eftir seinni heimsstyrjöldina í Bandaríkjunum einkenndist af velmegun og 

með tilkomu sjónvarps á markaðinn má segja að mikil framþróun hafi hafist. 

Útsendingarsjónvarp var ríkjandi fjölmiðill og þrjár helstu stöðvarnar stjórnuðu meira en 

90 prósentum af þeim fréttaþáttum, lifandi atburðum og skemmtiefni sem almenningur 

fylgdist með. Víetnamstríðið var fyrstu hernaðarátök sem voru sjónvörpuð. Hræðilegar 

stríðsmyndir  og æstir mótmælendur sem sjónvörpin sýndu á kvöldin hjálpuðu til við að 

efla innri átök þjóðarinnar gegn hernum og ríkinu. (Brigg og Burke, 2009, Understanding 

Media and Culture: An Introduction to Mass Communication, 2010). Það má því segja að 

sjónvarpið hafi lagt sitt á mörkum til að efla vitund almennings á stríðinu og hjálpað til að 

móta þetta tímabil í sögunni. 
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Aukning á þessum fjölmiðlum hefur gert það að verkum að heimurinn er allur mun nær 

en kílómetrarnir segja til um. Þessi hnattvæðing hefur gert það að verkum að þörfin fyrir 

alþjóðlegum almannatengslum hafa aukist. Í ljósi þessa flókna hlutverks sem 

almannatengsl eru farin að taka að sér í hnattvæddum heimi, er mikilvægt að fyrir 

almannatengla að undirbúið sig vel. Mikilvægt er að meta mögulegar leiðir til að takast á 

við þær áskoranir sem fylgja samskiptum við mismunandi markhópa. Segja má að það sé 

erfitt að ofmeta mikilvægi sambands á milli almannatengsla og fjölmiðla. Þau haldast í 

hendur og vilja margir fræðimenn meina að það sé mikið samhengi á milli þessara greina, 

sem má ekki gleymast ef nota á þessa miðla saman að sameiginlegu markmiði. 

Almannatengsl verður að virða fjölmiðla og öfugt til að mynda hagkvæmt samband fyrir 

báða aðila. Ástæðan er sú að almannatengsl sér fjölmiðla sem kjörið verkfæri til að hafa 

áhrif á almenningsálit og almenna umræðu. Í ljósi þess að fjölmiðlar hafa gífurlegt vald til 

að hafa áhrif á almenningsálitið, þá þarf fagfólk í almannatengslum að skilja hvernig 

fjölmiðlar starfa í mismunandi samfélögum (Sriramesh, 2003). 
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5 Hvernig getum við nýtt okkur nútíma almannatengsl 

Til að greina betur nútíma almannatengsl þá er gott að skoða það hvernig 

boðmiðlunaráætlun er sett upp. Til að setja upp slíka áætlun þarf að velja markhópa og 

skoða vel bæði innri og ytri þátttakendur, því þeir eru það sem skipulagsheildir þurfa 

tengjast betur við. En til þess að nálgast markhópana þurfum við að nýta okkur þá miðla 

sem við höfum, en betur verður farið yfir þá í umfjöllun um framkvæmd áætlunarinnar .  

5.1 Boðmiðlunaráætlun þróuð 

Hjá fyrirtækjum er starfsemi almannatengla ekki einskorðuð við fréttatilkynningar og 

tilkynninga til fjölmiðla vegna komu nýrra vara hjá fyrirtækjum. Þrátt fyrir það þurfa 

fyrirtæki að hafa einhverskonar áætlun. Það myndi enginn fara af stað með auglýsingar- 

eða kynningarherferð án áætlunar og því ætti enginn að prófa sig áfram með 

almannatengsl í blindni. Samþætta þar áætlunina við heildar markaðsstefnu fyrirtækisins. 

Áætlunina þarf að byggja á niðurstöðum sem fást úr rannsóknum og hún þarf að taka mið 

af stefnu fyrirtækja (Belch og Belch, 2018). 

Samkvæmt Cutlip, Center og Broom er gjarnan stuðst við fjögurra þrepa kerfi til að búa 

til og þróa boðmiðlunaráætlun, en í því kerfi felst að (Broom og Sha, 2013): 

➢ Skilgreina verkefni tengdu almannatengslum 

➢ Þróa og búa til áætlun 

➢ Grípa til aðgerða og samskipta  

➢ Meta áætlunina  

5.2 Þróun og framkvæmd boðmiðlunaráætlunar 

Hlutverk almannatengla er umfangsmikið og mörgu þarf að sinna, því hafa angar 

almannatengsla teygt sig út fyrir hið hefðbundna kynningarstarf. Opnari skilgreining á 

hagsmunahópum hafa breytt markmiðum boðmiðlunar, skilaboðin eru fjölbreyttari sem 

leiðir til  að nýjar boðleiðir kalli á nýjar aðferðir (Belch og Belch, 2018). 

5.2.1 Ákvarða viðeigandi markhóp 

Tilgangur almannatengsla ákvarðast eftir þörfum og viðhorfum þátttakenda. Því eru 

aðferðirnar sem almannatengsl nota ólíkar fyrir hvern og einn. Fyrirtækið þarf að byrja á 
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því að velja þá þátttakendur og markhópa sem skipta máli fyrir fyrirtækið. Skipta má 

þátttakendum í tvennt og geta þeir því verið innri þátttakendur eða ytri þátttakendur. Hér 

að neðan verða tilgreindir þátttakendur bæði innri, ytri og mikilvægi þeirra (Belch og 

Belch, 2018). 

5.2.2 Innri þátttakendur 

Innri þátttakendur geta verið starfsmenn fyrirtækisins, hluthafar og fjárfestar, íbúar 

samfélagsins, birgjar og viðskiptavinir. Íbúar samfélagsins og núverandi viðskiptavinir 

tilheyra hópi innri þátttakenda en vegna þess að þeir falla undir innri þátttakendur þar 

sem þeir tengjast fyrirtækinu nú þegar og eru samskiptin milli þeirra og fyrirtækisins 

orðinn eðlilegur hluti af rekstrinum (Belch og Belch, 2018). 

➢ Starfsmenn fyrirtækisins: Mikilvægt er að viðhalda jákvæðum starfsanda og 
flagga góðum starfsanda starfsmanna er oft helsta markmið boðmiðlunar 
áætlunarinnar. Ýmsar aðferðir eða boðskiptaleiðir eru árangursríkar til að ná til 
starfsmanna eins og tilkynningar, viðurkenningar starfmanna, viðburðir, 
tölvupóstar og ársskýrslur.. Starfsmannaskemmtanir eru notaðar til að skapa 
góða stemmingu meðal starfsmanna (Belch og Belch, 2018, Minning, 2021). 

➢ Hluthafar og fjárfestar: Margir telja að ársskýrslur veiti fjárfestum og 
hluthöfum aðeins fjárhagslegar upplýsingar sem viðkemur rekstri fyrirtækis. Þó 
það sé að vísu eitt hlutverk ársskýrsla þá er það líka góð boðskiptaleið til að 
upplýsa þátttakendur um hvort að rekstur fyrirtækisins gangi vel eða ekki, 
undirstrika framtíðaráætlun þess og miðla upplýsingum sem ná út fyrir töluleg 
gögn (Belch og Belch, 2018, Minning, 2021). 

➢ Íbúar samfélagsins: Fólk sem býr eða starfar í samfélaginu sem fyrirtækið er 
staðsett eða starfrækt verða meira var við  almannatengsl fyrirtækisins þar sem 
þau eru í nærumhverfinu. Þau geta orðið var við því með auglýsingum sem 
upplýsir þegna samfélagsins um þá starfsemi sem fyrirtækið er tengt inn í eins 
og til dæmis minnka loftmengun, minnka sóun eða gæta að umhverfisvernd 
(Belch og Belch, 2018, Minning, 2021). 

➢ Birgjar og viðskiptavinir: Að viðhalda góðri viðskiptavild meðal birgja og einnig 
meðal viðskiptavin er það sem fyrirtæki leitast eftir. Ef viðskiptavinur telur 
fyrirtæki ekki vera samfélagslega meðvitað þá er það fljótt að taka viðskipti sín 
annað, birgjar eru einnig vísir til að gera hið sama. Það er því mikilvægt fyrir 
fyrirtæki að sinna samfélagslegum skyldum sínum og sýna samfélaginu að þeim 
sé ekki sama með því að leggja sitt af mörkum í samfélaginu. Fyrirtæki geta því 
aukið viðskiptavild sína og bætt samband sitt bæði við birgja og viðskiptavini 
sína (Belch og Belch, 2018, Minning, 2021). 

5.2.3 Ytri þátttakendur 

Ytri þátttakendur eru þeir sem tengjast fyrirtækinu lítilega eða óbeint. Það er þó  

mikilvægt að upplýsa þennan hóp reglulega. Ástæðunnar fyrir því geta verið margvíslegar 
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allt frá því að tryggja viðskiptavild til kynningar á nýrri stefnu, verkferlum eða vörum 

(Belch og Belch, 2018). 

➢ Fjölmiðlar: Mikilvægasti hópurinn innan ytri þátttakanda í boðmiðlunarferlinu 
eru sennilega fjölmiðlar, vegna þess að þeir stjórna framsetningu upplýsinga 
hvort sem það sé í prenti, útvarpi eða sjónvarpi. Vegna valdastöðu sem 
fjölmiðlar búa yfir, telja skipulagsheildir sig knúnar til að upplýsa þá um 
starfsemi sína. Fjölmiðlar eru upplýstir með fréttatilkynningum en fyrirtæki 
geta einnig komið fram sínum upplýsingum með viðtölum, ráðstefnum eða 
sérstökum viðburðum. Fjölmiðlar eru mjög móttækilegir fyrir 
upplýsingamiðlun, það er því mikilvægt að upplýsingamiðlun almannatengla sé 
rétt  framkvæmd og fagmannlega að henni staðið (Belch og Belch, 2018, 
Minning, 2021). 

➢ Kennarar: Mörg fyrirtæki hafa tekið upp á því að útvega kennara sem býr yfir 
þekkingu á starfsemi fyrirtækis og sér um halda skipulagsheildum vel 
upplýstum svo þau geti stofnað til viðskiptavildar gagnvart mögulegum 
viðskiptavinum. Kennarar eru líkt og fjölmiðlar frekar valdamiklir því þeir geta 
stjórnað upplýsingaflæði til ákveðinna aðila eins og til dæmis til nemenda 
(Belch og Belch, 2018). 

➢ Góðgerðar og viðskiptatengd samtök: Góðgerðar samtök eru ekki rekin með 
hagnað að leiðarljósi geta einnig verið markhópur almannatengsla því þau búa 
oft yfir verðmætum upplýsingum. Fyrirtæki nota fjárframlög og styrkveitingar 
til að búa til viðskiptavild meðal þessara samtaka því stjórnendur 
góðgerðasamtaka geta auðveldlega búið til jákvætt umtal um fyrirtæki (Belch 
og Belch, 2018). 

➢ Ríkistjórnir: Með hinum ýmsu leiðum almannatengsla er hægt að hafa áhrif á 
ríkisstjórnir ríkja en það getur bæði verið bundið við ákveðið landsvæði eða náð 
yfir á landsvísu. Ef lobbíismi er árangursríkur getur það ýtt undir skjóta 
velgengni á nýrri vöru eða þjónustu en aftur á móti geta þungar reglugerðir 
stjórnvalda skaðað fyrirtækið með kostnaði upp á margar miljónir. Það væri 
fróðlegt til dæmis að sjá áhrif þess að leyfa bjórauglýsingar í sjónvarpi og hvort 
það myndi auka sölu bjórs eða draga úr sölu. En mörg bruggfyrirtæki finnst 
brotið á sér að fá ekki að auglýsa eins og önnur fyrirtæki og setja því pressu á 
ríkistjórnir um að leyfa það (Belch og Belch, 2018, Minning, 2021). 

➢ Fjármálahópar: Ásamt núverandi hluthöfum fyrirtækis, eru líklegir framtíðar 
hluthafar og fjárfestar mikilvægur markhópur fyrir fyrirtæki. Mikilvægt er fyrir 
fyrirtæki að halda þessum hóp vel upplýstum um  þróun fyrirtækisins og veita 
þeim upplýsingar um hvernig það stendur fjárhagslega. Þessi hópur eru 
hugsanlegir fjárfestar framtíðarinnar og munu koma með nýtt fjármagn í 
fyrirtækið með fjárfestingum sínum. Til að upplýsa þennan hóp þá er best að 
notast við fréttatilkynningar og skýrslur um fyrirtækið (Belch og Belch, 2018, 
Minning, 2021) 

5.3 Boðmiðlunaráætlun framkvæmd 

Um leið og greiningin hefur verið framkvæmd og búið að ákveða markhópinn er mikilvægt 

að boðmiðlunaráætlunin sé sett af stað og henni miðlað til móttakandans. Til að koma 
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henni á framfæri er helst notast við boðleiðir eins og fréttatilkynningar, blaðamannafundi, 

einkaviðtöl, viðtöl, internetið og svo að lokum þátttaka fyrirtækis í samfélagsmálum 

(Belch og Belch, 2018). 

5.3.1 Fréttatilkynningar 

Eins og kom fram hér að ofan þá eru fjölmiðlar einn mikilvægasti hópurinn í 

almannatengslum. Til þess að þeir komi að bestu notum þurfa upplýsingarnar að vera 

sannar, raunverulegar og einnig áhugaverðar, ekki bara fyrir fjölmiðilinn heldur einnig 

fyrir móttakendur upplýsinganna. Hægt er að setja fréttatilkynningar fram á ýmsan hátt 

til að auka útbreiðslu sem eykur líkurnar á því að ná til rétts markhóps. Fréttatilkynningar 

eru ekki valdar sem boðleið nema þær séu áhugaverðar fyrir notendur miðilsins sem það 

er sent til (Belch og Belch, 2018). 

Reglulegar fréttatilkynningar geta styrkt persónulegar tengingar fyrirtækis við 

almenning og endurspeglað gildi vörumerkisins. Mikilvægt er að fréttatilkynningar séu vel 

skrifaðar og settar fram rétt því þetta eru upplýsingar um fyrirtækið vill ekki að 

viðtakandinn mistúlki (Queensland Government, 2020). 

5.3.2 Blaðamannafundir 

Blaðamannafundir geta verið áhrifarík leið til að koma upplýsingum á framfæri. Mikilvægt 

er efnið sé áhugavert fyrir einhvern ákveðinn hóp áður en það þyki líklegt að málefnið fá 

umfjöllun. Skipulagsheildir notast við blaðamannafundi þegar það þarf að tilkynna 

stórfréttir eins og nýjar vörur eða ný auglýsingaherferð (Belch og Belch, 2018). 

Það er einnig notað í tilfellum þegar fréttatilkynning nær ekki yfir öll málin sem eru í 

gangi hjá fyrirtæki og blaðamannafundir eru notaðir til að ná víðtækari og ígrundaðari 

umfjölun. Það er gott að notast við blaðamannafundi til að sporna gegn því að neikvæð 

umfjöllun fái að þróast og verða að stærra vandamáli en það þurfti að vera (Olraiu og 

Nichifor, 2015).  

5.3.3 Einkaréttindi á umfjöllun 

Þrátt fyrir að almannatengsl nýti sér oftast þær fjölbreytnu boðleiðir sem eru í boði. Það 

að veita einum miðli einkarétt á umfjöllun fyrirtækis getur verið árangursrík leið. Þessi 

leið getur aukið líkurnar á því viðtakandi taki mark á upplýsingunum í stað þess  að 

miðilinn reynir að ná til stærri hóps sem tekur ekki mark á þeim (Belch og Belch, 2018). 
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5.3.4 Viðtöl 

Í viðtölum þá fá fyrirtæki einhvern til að tala fyrir hönd fyrirtækisins og er hann spurður 

spjörunum úr um fyrirtækið og það sem viðkemur starfsemi þess. Stundum neyðast 

stjórnendur til að svara spurningum í viðtölum en það fer eftir því hversu mikilvægt 

málefnið er (Belch og Belch, 2018). 

5.3.5 Þátttaka samfélags 

Mörg fyrirtæki og einstaklingar bæta ímynd sína opinberlega með þátttöku í nærumhverfi 

sínu. Þessi þátttaka getur farið fram á ýmsan hátt, þar á meðal aðild að staðbundnum 

samtökum eins og Kiwanis. Einnig er framlög eða þátttaka í viðburðum sem samfélagið 

stendur að góð leið til að bæta ímynd sína innan samfélagsins (Belch og Belch, 2018). 

Að byggja upp jákvætt samband við almenning í nærsamfélaginu hjálpar til við að bæta 

ímynd og traust sem leiðir til meiri hollustu  almennings gagnvart fyrirtækinu. Með því að 

taka virkan þátt í samfélaginu, byggist áhrif fyrirtækis upp og orðspor þess verður til að 

fólk fer að dreifa því meðal annara með munnmælum (Queensland Government, 2020).  

5.3.6 Internetið 

Internetið hefur opnað nýja leið fyrir fyrirtæki og stofnanir til að miðla upplýsingum 

almannatengsla. Rétt eins og í prentmiðlum áður hafa fyrirtæki nýtt sér vefinn til að auka 

samskipti og samband sitt við fjölmiðla, stjórnvöld, fjárfesta og samfélagið sjálft. Með 

þessu eru þau betur undirbúin til að takast á við krísur eða stunda samfélagslega ábyrgð. 

Fyrirtæki hafa notað vefsíður sínar til að taka á málum, til að veita upplýsingar um vörur 

eða þjónustu, samansafn fréttatilkynninga, tengla á aðrar greinar. Netið er líka notað til 

að sýna lista af athöfnum og viðburðum sem fyrirtækið tekur þátt í (Belch og Belch, 2018).  

5.3.7 Samfélagsmiðlar og blogg 

Margar skipulagsheildir nýta sér samfélagsmiðla, blogg og aðra vefmiðla í 

almannatengslum. Nú birta fyrirtæki upplýsingar á vefsíðum sínum þar sem þær veita 

fréttatilkynningar og uppfærslur á vöruútgáfum, innköllun eða vandamálunum sem 

tengjast fyrirtækinu. Að auki nota mörg þessara fyrirtækja miðla eins og Facebook til að 

dreifa upplýsingum. Einn af mörgum kostum þess að nota samfélagsmiðla er að það 

heldur þeim sem eru á þeim upplýstum um atburði tengdum fyrirtækinu (Belch og Belch, 

2018). 
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Í gegnum samfélagsmiðla getur þú sleppt fjölmiðlum sem milliliðum og nálgast 

almenning beint og strax. Með því að nota samskiptaleiðir eins og Facebook og Twitter er 

hægt að láta fjölmiðla fylgja (e. Follow) sér, hafa betri yfirsýn yfir vinsældir fyrirtækisins 

og að lokum brugðist hratt við gagnrýni eða neikvæðu umtali (Queensland Government, 

2020).  

5.4 Kostir almannatengsla 

Kostir almannatengsla eru margir en mikilvægt er að átta sig á því að mikil vinna liggur á 

bakvið hvern og einn þeirra. Ef rétt er farið að í framkvæmd almannatengsla getur það 

verið ein skilvirkasta leiðin í kynningarstarfinu. Hér verður farið yfir trúverðugleika 

almannatengsla, kostnaðinn sem það felur í sér, getuna til að ná til ákveðinna hópa og 

hvernig almannatengsl geta bætt ímynd fyrirtækisins.   

5.4.1 Trúverðugleiki 

Almannatengsl hafa önnur áhrif á almenning heldur en auglýsingar, því að með 

almannatengslum er oft erfitt átta sig á hvort að samskiptin séu fengin með beinum eða 

óbeinum hætti. Það má því segja að oftast fær almannatengsl meiri trúverðugleika frá 

almenningi heldur en auglýsingar, því að almenningur veit að þær eru kostaðar í þeim 

tilgangi að ná til hans. Það er því líklegra að almenningur upplifi meiri trúverðugleika þegar 

það upplifir jákvæða umfjöllun um fyrirtæki í fjölmiðlum en auglýsingu sem er kostuð af 

fyrirtækinu. Það má því segja að í rauninni er dulin umfjöllun  áhrifameiri fyrir 

viðtakandann heldur en bein auglýsing í blaði (Belch og Belch, 2018). 

Að vinna sér inn trúverðugleika meðal almennings er langtíma ferli og því verða 

fyrirtæki að einbeita sér af ferlinu sjálfu en ekki bara horfa til loka útkomunnar um að það 

sér trúverðugt. Til að fyrirtæki haldist trúverðug verða þau að sýna framkvæmd í verki en 

ekki orðum. Því ef fyrirtæki lofa upp í ermina á sér og standa svo ekki við það þá missir 

það trúverðugleika í huga almennings. Warren Buffet sagði eitt sinn „ Það tekur tuttugu 

ár að byggja upp orðspor og fimm mínútur að eyðileggja það. Ef þú hugsar um það þannig, 

munt þú gera hlutina öðruvísi“. Þetta sýnir okkur að trúverðugleiki og orðspor tekur 

langan tíma að byggja upp en ef við pössum ekki upp á það getum við mistt það á 

svipstundu (Parker, 2019). 
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5.4.2 Kostnaður 

Það sem almannatengsl hafa fram yfir aðra kynningarráða markaðsfræðinnar er lágur 

kostnaður ef miðað er við áhrifin sem þau geta haft fyrir fyrirtækið. Það er þó hægt að 

eyða miklum fjárhæðum í almannatengsl eins og mörg stór fyrirtæki gera en fyrir lítil og 

meðalstór fyrirtæki er vel hægt að halda úti vel skipulagðri boðmiðlunaráætlun. Það er 

hægt að dreifa þeim upplýsingum sem þú vilt að komi á framfæri fyrir lítinn sem engan 

kostnað en aftur á móti þarf að leggja mikla vinnu og tíma í  það. Það má því segja að 

almannatengsl sé góð leið til að fara í kynningarstarfi skipulagsheildar, því það getur verið 

kostnaðarlítið ef er undirbúningur er góður og áætlun stenst (Belch og Belch, 2018). 

5.4.3 Vera leiðandi fyrir kynslóðina 

Tækninýjungar og nýjar upplýsingar geta haft mikil áhrif fyrir fyrirtækið því þegar eitthvað 

nýtt kemur fram þá vekur það áhuga hjá almenningi og leiðir til þess að fyrirtækið fær 

fyrirspurnir og umtal. Dæmi um þetta er þegar fyrirtæki er í samstarfi við frægt fólk og 

þau nota vöruna án þess að fyrirtækið hafi auglýst hana eða gefið eitthvað út um vöruna 

þá myndast oft svokallað „hæp“ (e. hype). Þetta „hæp“ veldur því að fólk fer að tala um 

vöruna því það verður að vita meira um hana og komast að því hvaða var þetta er (Belch 

og Belch, 2018).  

5.4.4 Getan til að ná til ákveðins hóps 

Oft höfða sumar vörur aðeins til fárra og því er erfitt fyrir fyrirtæki að ná til þeirra með 

kynningum og auglýsingum. Auglýsingar geta verið mjög dýrt verkfæri og því er það ekki 

á færi  lítilla fyrirtækja að setja á stað stóra auglýsingarherferð vitandi það markhópurinn 

sé lítill. Þar kemur almannatengsl sterkt inn því eins og fram hefur komið þá getur 

almannatengsl verið kostnaðarminni leið ef henni er beitt rétt. Með komu samfélagsmiðla 

og bloggsíðna þá er þetta enn þá auðveldara fyrir fyrirtæki til að koma sínum vörum á 

framfæri til minni markhópa (Belch og Belch, 2018). 

5.4.5 Ímynd 

Gott starf almannatengla hjálpar til að búa til sterka og jákvæða ímynd fyrir fyrirtæki. 

Þetta fyrirbyggir vandræði ef að fyrirtækið lenda í miklu veseni þegar illa gengur eða þegar 

upp kemur krísa sem erfitt er að eiga við. Með öflugri ímynd verða fyrirtæki betur búið að 

takast á við umfjöllun hvort sem hún er neikvæð eða jákvæð (Belch og Belch, 2018).  
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Í núverandi samkeppnisumhverfi er þörfin fyrir stöðug samskipti, aukin sýnileika og 

aðgerðir til að auka ímynd fyrirtækis aldrei verið mikilvægari. Vöxtur og velgengi 

fyrirtækja veltur því mikið á ímynd fyrirtækis og fyrirtæki verða að vera meðvituð um að 

þetta er ein þeirra verðmætasta eign. Góð ímynd fyrirtækis í huga almennings er oft það 

sem aðgreinir það frá öðrum og ástæðan af hverju fólk ákveður að stunda viðskipti við 

fyrirtækið. Til að viðhalda góðri ímynd verður að vera samræmi á milli þess sem sagt er 

og þess sem gert er, fyrirtæki verða að framkvæma þau fyrirheit sem það markaðsetur sig 

út á (Ansoglenang, Awugah og Thompson, 2018). 

5.5 Hvernig á að meta skilvirkni almannatengsla 

Til eru nokkrar leiðir til að meta skilvirkni almannatengsla en farið verður yfir fjórar 

algengustu aðferðirnar, þær eru fjöldi úrklippa, fjöldi nafnbirtinga, virði nafnbirtinga og 

meta markmið almannatengsla.  

5.5.1 Fjöldi úrklippa 

Úrklippur eru oftast framkvæmd af óháðum aðila sem fer í gegnum alla miðla hvort sem 

það er dagblað, sjónvarp eða útvarp og skráir niður hversu oft nafn fyrirtækis er nefnt á 

nafn á ákveðnum tíma. Fjöldi úrklippa er síðan borið saman við hversu mikið af efni 

fyrirtækið hefur gefið út. Með því að bera þetta við útgefið efni þá er hægt að sjá hlutfallið 

sem skilar sér til almennings. Ókosturinn við þessa aðferð er sá að fyrirtækið getur bara 

séð fjölda úrklippa en ekki hvort það sé verið að tala um fyrirtækið á jákvæðan eða 

neikvæðan hátt (Clow og Baack, 2010).  

5.5.2 Fjöldi nafnbirtinga 

Nafnbirtingar er reiknað sem fjöldi áskrifenda og kaupenda af ákveðnum miðli sem nafn 

fyrirtækis er nefnt á nafn, dæmi um þetta er áskrifendur Morgunblaðsins og svo bætast 

við þeir sem hafa keypt stakt blað. Fyrirtæki gerir þá ráð fyrir því að allir sem eru í þessum 

hóp sjái nafn fyrirtækisins sem getur gefið misjafnar niðurstöður. Þessi leið getur því verið 

óáreiðanleg því þú veist aldrei með fullri vissu hve margir slepptu að lesa blaðsíðuna sem 

fyrirtækið þitt var nefnt á nafn eða yfir höfuð lásu blaðið (Clow og Baack, 2010).  
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5.5.3 Virði nafnbirtingu 

Vandamál tengt úrklippu og birtingu hafa leitt til nýrrar leiðar til að meta skilvirkni 

almannatengsla. En þá finnur fyrirtækið hvar það hefur verið nefnt á nafn bæði á prent- 

og ljósvakamiðlum sem svipar til sömu aðferða og úrklippur. Hér er reiknaður út 

kostnaðurinn á plássi og tíma þar sem talað er um fyrirtækið. Kostnaður plássins og 

tímans er því talinn vera eins og fyrirtækið hafi borgað auglýsingu. Með þessari aðferð 

ertu í rauninni að meta skilvirkni út frá kostnaðarhlið (Clow og Baack, 2010). 

5.5.4 Meta markmið almannatengsla 

Þessi aðferð er minnst notuð af þessum fjórum en í henni felst að greina viðbrögð og 

vitund fyrir og eftir herferðir. Þegar fyrirtæki ætla að auka vitund um fyrirtækið þá þarf 

það að vita hversu mikil hún er áður en sett er á stað vitundarvakningar herferð. Eftir 

herferðina þarf svo aftur að meta hver vitund almennings er á fyrirtækinu til að gera metið 

hversu mikil herferðin skilaði sér (Clow og Baack, 2010). 
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6 Almannatengsl framtíðarinnar 

Síðustu ár höfum við verið að sigla inn í nýja öld fjölmiðla en það er öld stafrænna miðla. 

Stafrænir fjölmiðlar eru í raun ekkert ósvipaðir þeim fjölmiðlum sem nefndir hafa verið 

hér nema það sem einkennir þá er að þeir fara allir fram á einhvern hátt í gegnum rafrænt 

ferli. Efnið sem er miðlað fáum við í gegnum raftæki sem forrita þau yfir í hljóð, 

myndband, grafík, texta of fleiri rafræn form. Segja má að í hvert sinn sem þú notar 

tölvuna þína, farsímann þinn eða spjaldtölvuna ertu að taka þátt í þessu nýja formi 

fjölmiðils. Þetta nýja form hefur verið að þróast frá því um lok síðustu aldar eða frá því að 

tölvutækni fór að ryðja sér rúm meðal fyrirtækja og að lokum meðal almennings. Þrátt 

fyrir það voru fjölmiðlar eins og dagblöð, tímarit, útvarps- og sjónvarpsútsending ráðandi 

samskiptamiðill við almenning.  Þegar internetið fór frá því að vera áhugamál yfir í það að 

vera staðalbúnaður meðal almennings má segja að öld starfrænna miðla hafi sprungið út 

(Maryville University, e.d.).  

Í framtíðinni mun almannatengsl snúast um að hlúa að sambandi sínu við almenning 

því að núna er almenningur komin í hlutvek aðalpersónunnar í sögunni en ekki varan og 

þjónustan eins og áður var. Aðalpersónan verður að vera hin venjulega manneskja, 

manneskja sem getur haft áhrif á vörumerkið þitt. Það að ná til venjulegra manneskju 

gerir það að verkum að meirihluti fólks geti samsvarað sér við aðra. Til að ná til þessara 

manneskju þurfum við að greina hana niður í tiltekinn hóp og meta hvaða boðleiðir henta 

best til að vekja áhuga hvers hóps fyrir sig (Grigova, e.d.).  

Með aukinni tækni hefur myndast nýtt sjónarhorn almannatengsla en miðað við 

þróunina í dag þá mun almannatengsl halda velli og rúmlega það í náinni framtíð. Þeir 

miðlar sem almannatengsl muna nýta sér í framtíðinni mun alfarið fara yfir á stafræna 

miðla og líklega munu prentaðir miðlar deyja út með tímanum.  

En ef við horfum á þróunina í dag þá sést að fólk er að lesa sífellt minna og í staðinn er 

það að vafra um á netinu í leit að einhverju sjónrænu til að vekja upp áhuga. Út frá þessu 

mætti álykta að árangursrík almannatengsl muni innihalda mikið af sjónrænu efni. Þetta 

sjónræna efni þarf að vera stutt, hnitmiðað og áhugavekjandi en líka dreifanlegt til að 

auðvelda útbreiðslu þess (Norcross, 2018). 
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7 Umræða 

Upplýsingum á fornöld var miðlað á leirtöflum til að upplýsa almenning um mikilvæg 

málefni þess tíma, í dag höfum við tækni á borð við spjaldtölvur til að taka á móti 

upplýsingum sem hafa álíkan tilgang. Segja má að þrátt fyrir að form og magn upplýsinga 

hafi breyst gífurlega í nútíma samfélagi þá er innihald upplýsinganna á margan hátt það 

sama.  Með aukinni getu til að ná til breiðari hóps með miðlum eins og sjónvarpi, útvarpi 

og dagblaði gátum við sameinað fólk saman sem eina heild með því að dreifa sömu 

skilaboðum til þeirra. Nú erum við að fara inn í tíma stafrænna miðla þar sem þessir þrír 

þættir almannatengsla þurfa að fara fram í gegnum persónubundið stafrænt form. 

Upplýsingum er beint til einstaklinga sem hafa svipuð áhugamál, lífstíl og viðhorf sem 

gerir fyrirtækjum auðveldara fyrir að hópa þessa einstaklinga saman og finna réttu 

boðleiðirnar til að nálgast þá.   

Það vöknuðu upp margar spurningar við gerð þessa verkefnis en sú sem var lögð upp 

með í upphafi var, hefur almannatengsl þrátt fyrir alla tæknina og þróunina, breyst að 

einhverju leyti? 

Við gerð þessarar ritgerðar hefur það komið í ljós að almannatengsl ná mun lengra til 

baka heldur 1900, þegar fyrsta almanntengslastofan var stofnuð. Almannatengsl hefur 

verið mikilvægt fyrir okkur til að upplýsa, fræða og sannfæra fólk í tímanna rás og mun 

það halda áfram að gera það um ókomna tíð. Birtingarmynd almannatengsla mun alltaf 

breytast með tímanum, með komu nýrra miðla og tækni. Það má því segja að 

almannatengsl hafi breyst að því leytinu til að við höfum fleiri tæki og miðla til þess að 

koma okkur á framfæri en við höfðum á fornöld þar sem leirtöflur voru eitt af fáum tólum 

til að varðveita upplýsingar. En til að svara spurningunni hvort grunngildi almannatengsla 

hafi breyst með tilkomu tækninýjunga er niðurstaða þessarar heimildaritgerðar, 

einfaldlega nei. 

Niðurstöður mínar eru bundnar við það efni sem ég hef aflað mér og þær eru að 

almannatengsl hafa og munu gegna sömu grunngildum í samskiptum sínum við 

almenning. En þau eru að upplýsa fólk, sannfæra það og að lokum sameina það.  
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