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Útdráttur 

Þessi ritgerð skýrir niðurstöður eigindlegrar rannsóknar á samningahegðun fulltrúa 

utanríkisþjónustu Íslands í milliríkjasamningum. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna 

samningahegðun fulltrúa utanríkisþjónustunnar í ljósi kenninga í samningatækni. Spurt 

var annars vegar hvort samningahegðun utanríkisþjónustunnar samræmdist kenningum 

í samningatækni og hins vegar hvað mótar samningahegðun utanríkisþjónustunnar í 

milliríkjasamningum. Hálfstöðluð elítuviðtöl voru tekin við samningamenn innan 

utanríkisþjónustunnar til að skoða hvort milliríkjasamningagerð þeirra sýni merki 

áhersluatriða helstu kenninga í samningatæknilegum fræðum. Viðmælendur voru sex 

reynslumiklir starfsmenn utanríkisþjónustunnar sem allir hafa unnið að samningagerð 

fyrir hönd íslenska ríkisins, en þess var gætt að kynja-, aldurs- og menntunardreifing innan 

hópsins væri sem jöfnust. Greining byggð á viðtölunum tekur tillit til þeirra takmarkana 

sem fulltrúar ríkisins starfa við sökum strangrar umboðskeðju, harðra ríkishagsmuna og 

rammasamninga alþjóðastofnana. Þá voru frásagnirnar bornar saman við kenningar á 

sviði samningatækni og kannað að hvaða leyti raunhegðun samningamanna átti 

hljómgrunn í samningatæknilegum fræðum. Að lokum var samningahegðun viðmælenda 

greind út frá sjónarhorni félagslegrar mótunarhyggju, bæði til að skýra niðurstöður betur 

og gefa fræðilega tengingu. Niðurstöður sýna að þegar fyrrgreindar takmarkanir hafa ekki 

hamlandi áhrif á samningamennina fylgir samningahegðun þeirra helstu áhersluatriðum 

kenninga á sviði samningatækni. 
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Abstract 

This thesis explains the findings of a qualitative research on negotiation behaviour of 

Icelandic diplomats in international negotiations. The purpose of the research is to 

analyse negotiation behaviour of Icelandic diplomats in light of negotiation theories. The 

questions put forward are firstly, whether the negotiation behaviour of Icelandic 

diplomats reflects negotitation theories and secondly, what shapes the negotiation 

behaviour of Icelandic diplomats conducting international negotiations. To understand 

how international negotions by Icelandic diplomats might might show signs of theories 

on negotion behaviour semi-standardized elite interviews were conducted with 

exiperienced negotiators in the Icelandic Foreign Service. Group of six Icelandic diplomats 

with equal gender, age and educational distribution was interviewed. Analysis based on 

the findings of these interviews took into consideration restrictions on negotiation 

behaviour by several elements: strong chain of agency, hard interests of the state and 

framework agreements from various international organizations. Convergence was 

sought as real-life behaviour described in the interviews was compared with theories of 

negotiation behaviour. Finally, social constructivism was applied as theorhetical 

framework for this analysis. Conclusions state that when the abovestated restrictions do 

not hinder the negotiators the negotiation process shows signs of following the main 

patterns laid out in theories of negotiation behaviour. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni í meistaranámi í opinberri stjórnsýslu með áherslu á 

alþjóðasamskipti við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og gildir til 30 eininga (ECTS). 

Tvennt olli því að samningatækni varð fyrir valinu sem viðfangsefni lokaverkefnis. 

Samningaviðræður Íslands um aðild að Evrópusambandinu voru í algleymingi og ég 

starfaði á jaðri þeirra. Þessar aðildarviðræður voru eitt stærsta verkefnið sem íslenska 

utanríkisþjónustan hefur fengist við. Á sama tíma hafði ég kynnst samningatækni sem 

fræðilegu fagi í meistaranáminu, sem vakti mikinn áhuga á frekari skoðun þess. Þá 

vöknuðu upp þær spurningar sem liggja til grunns þessa verkefnis. Skyldu 

samningamennirnir okkar kunna samningatækni?  Ætli þeir hegði sér mjög frábrugðið því 

sem fræðin mæla með? Ef svo er, ættu þeir þá ekki allir að læra samningatækni?  

Þetta var vorið 2012. Svo grípur lífið inn í. Samhliða námi var ég allan tímann í fullu 

starfi í utanríkisþjónustunni og var þá um sumarið send til starfa erlendis en stefndi að 

sjálfsögðu að því að klára námið fyrsta árið þar. Því var vetrarorlof nýtt til Íslandsferðar 

og viðtöl tekin við nokkra samningamenn í upphafi árs 2013. Það ár komu hins vegar upp 

stór verkefni á viðkomandi starfstöð og ekki reyndist unnt að halda rannsóknarvinnunni 

áfram á þeim tíma.  

Skemmst er frá því að segja að töluvert hafði fennt í sporin þegar fimm árum síðar var 

loks komið að skuldadögum og verkið skyldi klárað.  Aðstæður voru líka gjörbreyttar hjá 

viðmælendum, enginn á sömu starfstöð lengur og aðildarumsókn að Evrópusambandinu 

horfin af sjónarsviðinu. Með aðstoð góðra manna og þó einkum kvenna tókst verkið, enda 

ber hér að líta afurð þess. 

Þakkir fyrir hvatningu fá Kristrún Heimisdóttir sem kom ferlinu af stað, Urður 

Gunnarsdóttir fyrir samfylgd hluta ferðarinnar, Anna Jóhannsdóttir fyrir stuðning alla leið 

og Berglind Ásgeirsdóttir fyrir nauðsynlegt svigrúm á lokametrunum. Viðmælendum er 

einnig þakkað sitt framlag, án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika. Þá er seint 

hægt að fullþakka aðstoð, hvatningu og leiðsögn Silju Báru Ómarsdóttur sem hélt efninu 

lifandi og áhugaverðu allan tímann, án hennar hefði þessi ritgerð ekki orðið til. Síðast en 

ekki síst fá foreldrar mínir Þórdís Arngrímsdóttir og Stefán Jón Bjarnason ómældar þakkir 

fyrir alla hjálp og aðstoð sem og óeigingjarna aðhlynningu í vinnulotunni sem skilaði þessu 

verki. 
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1 Inngangur 

Í ritgerð þessari er samningahegðun fulltrúa Íslands í milliríkjasamningum skoðuð og greind 

með tilliti til kenninga í opinberri stjórnsýslu, alþjóðasamskiptum og samningatækni. Þar er 

eftirfarandi rannsóknarspurningum svarað:  

• Ber raunhegðun samningamanna í milliríkjasamningum merki samningatæknilegra 

fræða? 

• Hvað mótar samningahegðun fulltrúa Íslands í milliríkjasamningum? 

Aðeins er stiklað á stóru varðandi helstu samningasvið íslenska ríkisins á alþjóðavettvangi 

undanfarna áratugi, eingöngu með það að leiðarljósi að sýna fram á breyttar þarfir þegar 

kemur að samningaviðræðum. Hér er sýnt fram á hversu fjölbreyttar og margþættar kröfur 

eru gerðar til samningamanna utanríkisþjónustunnar sérstaklega og hvaða áhrif sá rammi sem 

þeim er sniðinn til samninga hefur á ferlið allt. Í lokin er bent á helstu atriði sem ólík eru í 

alþjóðasamningum milli einkafyrirtækja annars vegar og milli ríkja eða ríkjasamtaka hins vegar. 

Þá er dreginn fram grunnur til frekari rannsókna á sviði íslenskrar samningatækni. 

Í fyrsta kafla Inngangur eru tilgangur og viðfangsefni rannsóknarinnar skýrð. 

Rannsóknarspurningar eru settar fram, þeir þættir sem hafa hvað mest áhrif á mótun 

viðfangsefnisins kynntir og þær leiðir sem notaðar eru til að svara þeim. Þá er farið yfir 

uppbyggingu ritgerðarinnar í heild.  

Í öðrum kafla Fræðileg nálgun er farið yfir helstu kenningakerfi á sviði samningatækni sem 

og sá kenningarammi alþjóðasamskipta sem stuðst er við í túlkunarhluta ritgerðarinnar. Þar 

verður einnig kynnt meginhugtak úr opinberri stjórnsýslu sem stuðst er við: umboðskeðjan 

sem byggir á umboðskenningu stjórnsýslufræða. 

Í þriðja kafla Aðferðafræði er þeirri rannsóknaraðferð sem beitt var við rannsóknina og 

úrvinnslu gagna gerð skil og nýtt við túlkun rannsóknarinnar. Greiningarrammi er valinn með 

tilliti til viðfangsefnisins annars vegar og hins vegar með það að markmiði að túlkun gagnanna 

sé hvað skýrast sett fram og gefi sem sterkasta mynd af þeim veruleika sem verið er að 

rannsaka. 

Í fjórða kafla Niðurstöður er litið er á þá eiginleika sem viðmælendur telja einkenna 

samningahegðun Íslands og íslenskra samningamanna. Sérstaklega er litið til undirbúnings 

samningamanna og samskipta þeirra við viðsemjendur. Þá er sýnt fram á hvernig 
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samningsumboð ríkisins takmarkar afhafnafrelsi þeirra við samningagerð. Sérstaklega er 

skoðað hvernig samráð, verkferlar og skipulag takast á við þennan ramma og stuðst við beinar 

tilvitnanir í viðtölin. Veruleiki viðmælenda er að lokum lauslega kynntur. Farið er yfir umfang 

samningaviðræðna í starfi þeirra, fjölbreytta reynslu og ólík viðfangsefni.  

Í fimmta kafla Umræður eru ályktanir höfundar af niðurstöðum viðtalanna settar fram 

með stuðningi við þá fræðilegu nálgun sem kynnt var í öðrum kafla. Þá er einnig fjallað um 

hvernig megi byggja frekari rannsóknir á þeim grunni sem hér er kynntur og niðurstöður 

þannig settar í frekara fræðilegt samhengi hér innanlands. Rannsóknarspurningum er svarað í 

lok kaflans.  

Í sjötta kafla Lokaorð er bent er á rými til úrbóta og frekari rannsókna um viðfangsefnið. 

Niðurstöður benda til þess að samningahegðun fulltrúa íslensku utanríkisþjónustunnar 

sýni mörg merki samningatæknifræða. Samningamenn hyggja vandlega að undirbúningi, 

leggja sig fram um að kynnast og kortleggja viðsemjemdur sína í þaula og nýta ýmsa möguleika 

til að útvíkka samningssvið og ná þeim markmiðum sem þeim eru sett við upphaf 

samningaviðræðna. Þeir hafa hins vegar sjálfir afar takmörkuð áhrif á þá málaflokka sem þeir 

fást við að semja um og lítinn sveigjanleika til að bregða fyrir sig óformlegum lausnum eða 

draga fram nýjungar í samningaferlinu. Með góðu samráði og sökum lítillar stjórnsýslu tekst 

þeim þó furðu vel að ná sér í það umboð sem til þarf þegar á hólminn er komið og niðurstöður 

samninga því oft jákvæðar fyrir alla aðila.  
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2 Fræðileg nálgun 

All theories of international relations are based on social theories of the relationship 
between agency, process, and social structure (Wendt, 1992:422). 

Grunnur þessar rannsóknar er áhugi höfundar á því að kanna hvernig samningahegðun lýsi sér 

í störfum fulltrúa utanríkisþjónustunnar við gerð milliríkjasamninga. Sérstaklega var litið til 

þess hvernig þær skorður sem samningamönnum ríkisins eru settar sökum strangrar 

umboðskeðju hafa áhrif á svigrúm þeirra til athafna. Sá vinkill virðist hafa verið lítið kannaður 

hér á landi en þar sem höfundur hefur lagt stund á nám í opinberri stjórnsýslu þótti 

eftirsóknarvert að koma að þessari tengingu milli fræðasviðanna sem liggja að baki þessu 

lokaverkefni. Samningatækni var hins vegar kennd undir merkjum alþjóðasamskipta og þar 

sem viðfangsefnið takmarkast einnig við milliríkjasamninga þótti eðlilegt að styðjast við 

kenningar á sviði alþjóðasamskipta. Eftir nánari skoðun var ákveðið að túlka niðurstöður út frá 

kenningum félagslegrar mótunarhyggju (e. Social constructivism) sem fæst við að skýra 

skynjun einstaklinga á félagslegri upplifun, hvernig sú skynjun mótar umhverfið og yfirfærir 

þannig á samfélagið allt (Weber, 2009:62).  

Mikilvægt er að skilja hvernig gerendur skilgreina viðfangsefni sín og valmöguleika (Hollis 

og Smith, 1990:2). Hér þarf að aðgreina einfaldanir og ályktanir, en stunda sjálfsgagnrýni og 

vanda orðaval og muna að sagan er þrátt fyrir allt alltaf skrifuð af þeim sem halda á pennanum 

hverju sinni. Varast þarf að trúa á einhver ákveðin náttúrulögmál en reyna frekar að skilja 

reynsluheiminn sem verið er að lýsa á hans eigin forsendum. Gengið er út frá því að um 

orsakasamhengi sé að ræða, að náttúrulögmál stjórni mannlegri hegðun og því sé svipaðra 

niðurstaða að vænta þegar svipað ástand skapast. Vísindin fást þá við að finna almennar 

staðhæfingar sem síðan má heimfæra á ólík viðfangsefni. Því er orsaka leitað jafnframt því sem 

gefið er í skyn að með því að finna orsök getum við sýnt fram á að afleiðingin hafi orðið að vera 

sú sem hún var (nánast óhjákvæmilega) (Hollis og Smith, 1990:3). 

Þrjár aldir af raunvísindum, svo sem eðlis- og efnafræði, hafa sýnt fram á að valdakerfi eða 

stofnanauppbygging ætti að stýra hegðun eða atferli óháð því hvað gerendur á alþjóðasviðinu 

hafa í huga eða ætla sér. Við höfum hins vegar frjálst val og því geta hugvísindi ekki leyft sér 

þann munað að taka ekkert tillit til mannlegrar breytni eða duttlungafullra viðbragða. 

Mannshugurinn er ekki alltaf rökréttur og því óraunhæft að ætla að ákvarðanir og aðgerðir 
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séu það eitthvað frekar. Athafnafrelsi og félagslegar væntingar eru helstu áhrifavaldar 

alþjóðasamskipta og liggja að baki félagslegrar mótunarhyggju sem fæst við að útskýra hvernig 

félagslegur veruleiki mótar okkur og þar með einnig heiminn í kringum okkur (Esterberg, 

2002:15).  

2.1 Kenningar úr alþjóðasamskiptum 

Mikilvægi þess að velja rannsókn kenningaramma við hæfi til að geta sett viðfangsefnið í 

félagslegt og sögulegt samhengi er óumdeilanlegt. Helstu kenningaskólar hafa enda þróast 

með samfélaginu og breyttum viðhorfum hvort heldur er með tilliti til stofnanauppbyggingar 

eða tæknibyltingar. Alþjóðasamskipti eiga sér einungis um aldarlanga sögu sem fræðigrein og 

hafa kenningar á þessu sviði allt frá upphafi þess mótast af tíðarandanum og tilraunum til að 

bregðast við helstu stórviðburðum sem átt hafa sér stað á sviði heimsmálanna. 

Allt frá 14 punktum Woodrow Wilson árið 1918 hafa fræðimenn reynt að skilja hvernig 

viðburðir gátu gerst en einnig stundum reynt að útskýra þá með því að setja í sögulegt 

samhengi. Frá því að helstu kenningar félagsvísindanna reyndu að styðjast við aðferðafræði 

raunvísinda hefur mikið vatn runnið til sjávar. Félagsvísindi studdust lengi vel fyrst og fremst 

við kenningar sem upprunnar voru innan hagfræðinnar og gerðu vísindamönnum kleift að 

mæla viðfangsefni sín og þar með auka fræðilegt réttmæti rannsókna sinna. Þeim 

fræðimönnum sem þykir þessi rammi illa henta stjórnmálafræði og þá sérstaklega 

rannsóknum í alþjóðasamskiptum hefur fjölgað mjög undanfarna áratugi enda stórir viðburðir 

eins og lok Kalda stríðsins illskiljanlegir út frá þeim viðmiðum sem eldri kenningarskólar veittu 

(Wendt, 1992:397; Guzzini, 2000:150). 

Alþjóðasamskipti hafa verið viðfangsefni stjórnmálamanna og stjórnmálafræðinga svo 

afmarkað sé frá lokum fyrri heimstyrjaldarinnar eða í um eina öld. Heimurinn sem Woodrow 

Wilson skrifaði punktana sína 14 fyrir árið 1918 hefur tekið miklum breytingum og samskipti 

þvert á landamæri bæði hraðari og almennari en nokkurn gat órað fyrir þá. Sú hugsjónahyggja 

sem markaði fyrstu sporin í kerfisbundinni tilraun til að skýra viðburði á alþjóðavettvangi nær 

ekki að skýra þau flóknu tengsl sem einstaklingar, stofnanir og ríki hafa sín á milli um allan 

heim, óháð landamærum, tungumálum, menningarheimum og samgöngum. 

Raunsæishyggja (e. Realism) hefur verið notuð sem grundvallarkenning í stjórnmálafræði 

mest alla 20. öldina. Í alþjóðasamskiptum hefur þessi kenning skipt meginmáli við útskýringu 

á hegðun þjóðríkja með tilliti til valds og hagsmuna. Þannig ætlar raunsæishyggjan að því 
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sterkari sem ríki eru og því meiri hagsmuni sem þau hafa af ákveðnum málefnum þeim mun 

meira afgerandi séu þau í samskiptum við önnur ríki (Morgenthau, 1948). 

Kenneth Waltz (1979) reyndi að laga realisma að breyttum heimi og teygja á þann máta 

að hægt væri að skýra harðnandi samskipti austurs og vesturs með samfarandi 

hernaðarkapphlaupi Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Hann kallaði sínar nýju áherslur 

nýraunsæi og taldi stjórnleysi ríkja innan alþjóðastofnana og þar með í alþjóðasamskiptum. 

Waltz virtist óttast það ástand og taldi mikilvægt að ríki, sérstaklega stórveldi, tækju saman 

höndum og kæmu böndum yfir þetta stjórnlausa fyrirbæri. 

Stórveldishugmyndin úr raunsæinu á alla jafna ekki við um Ísland, en hefur þó verið mátuð 

við mikilvægi Íslands í milliríkjasamningum um nýtingu fiskistofna. Nú nýlega hefur þessari 

hugmynd einnig skotið upp á sviði kynjajafnréttis og loftslagsmála. Um það fjalla aðrar 

rannsóknir þessari skyldar svo sem Áslaug Karen Jóhannsdóttir (2014) um stefnumótandi 

hlutverk Íslands á sviði jafnréttismála og Guðrún Guðjónsdóttir (2012) sem skoðaði áhrif 

Íslands á samningaferli um loftslagsmál. 

Robert O. Keohane (1988) ásamt Keohane og Joseph S. Nye (1989) kynntu nýfrjálshyggju 

sem svar við nýraunsæi Waltz. Enn var meginviðfangsefnið valdatogstreita og þjóðríkin voru 

aðalgerendurnir á sviðinu. Þeir töluðu um stigveldi í alþjóðakerfinu, tóku auk alþjóðastofnana 

einnig mið af fjölþjóðlegum stórfyrirtækjum og settu fram hugtakið „flókið gagnhæði“ til að 

lýsa sambandi milli alþjóðastofnana og þjóðríkja sem andsvar við því stjórnleysi sem Waltz 

hafði áður lýst áhyggjum sínum af. 

Nýfrjálslyndri stofnanahyggju (e. Neoliberal institutionalism) hefur einkum verið beitt til 

að skýra áhrif alþjóðakerfisins á ákvarðanatöku ríkja og mótun regluverks þeirra.  

Stofnanahyggjan skiptir máli þegar verið er að rannsaka áhrif skrifræðis og kerfishyggju á 

alþjóðasamskipti. Að því leiti á hún við í tilfelli þessa rannsóknarefnis þar sem stór hluti 

milliríkjasamninga byggir á grunni regluverks eða jafnvel rammasamninga alþjóðastofnana.  

Þannig vinna allar stofnanir frá smáríkjasamtökum eins og EFTA (Fríverslunarsamtök 

Evrópu) yfir í Sameinuðu þjóðirnar ramma um viðfangsefni sín og gera jafnan drög að 

samþykktum og ályktunum ráðherrafunda sem eru þeirra æðstu stjórnunareiningar. Því eru 

allri samningagerð milli ríkja sett þau mörk sem þar er þegar kveðið á um. Að baki þessara 

texta liggja þó einnig samningaviðræður. Það eru ekki stofnanirnar sjálfar og þeirra 
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sérfræðingar sem semja þessi drög einir og óstuddir, heldur hafa fulltrúar aðildarríkja átt um 

þau ríkuleg skoðanaskipti. 

Félagsleg mótunarhyggja (e. Social constructivism) sem sett var fram í alþjóðasamskiptum 

af Nicholas Onuf (1989) en nánar útfærð af Alexander Wendt (1992) var ein þeirra kenninga 

sem ruddu sér rúms við lok Kalda stríðsins og hefur á síðustu árum orðið helsti skýringarrammi 

alþjóðasamskiptafræða utan um þá fjölþættu og marghliða samræðu sem á sér stað innan 

alþjóðasamfélagsins þar sem gerendur einskorðast ekki lengur bara við ríki, alþjóðastofnanir 

og fjölþjóðleg stórfyrirtæki heldur einnig félagasamtök og aðra hagsmunaðila.  

Mótunarhyggja hefur einkum stuðst við sjálfsmyndir og hagsmuni sem skýringu á 

ákvörðunum og atferli ríkja, stofnanauppbyggingu alþjóðakerfisins og þá stöðu sem 

hagsmunaaðilar og einstaklingar taka sér í alþjóðamálum. Stofnanauppbyggingin er þannig 

bæði tæki til að viðhalda þeim sjálfsmyndum sem ríkjandi eru en einnig háð ferli sem er í 

sífelldri mótun sökum framfara, þróunar og samfélagslegs þrýstings. Aukið upplýsingaflæði 

með tilkomu internetsins veldur því að einstaklingar móta sér skoðanir af fréttum, staðsetja 

sig og sínar sjálfsmyndir út frá tilfinningum jafnt sem vitsmunalegri greind gagnvart 

mismunandi málefnum. Gildir þá einu hvort um er að ræða „mjúk“ mál eins og umhverfismál 

eða þau harðari svo sem stríðsátök og aðra beina hagsmunabaráttu. Þetta á einnig við um 

afleidd viðfangsefni svo sem heilbrigðismál eða flóttamenn (Wendt, 1992; Adler, 1997; 

Guzzini, 1999, 2000; Zehfuss, 2001 og Ross, 2006).  

Georg Sørensen (2008) telur að nýraunsæi byggi gjarnan á viðteknu sjónarhorni um 

efnishyggjuöfl í alþjóðasamskiptum. Það er sjónarhorn sem byggir á hlutfallslegri dreifingu 

valds milli sjálfstæðra ríkja og afleiðingum á sviði félagsmótunar og samkeppni milli ríkja. 

Félagsleg mótunarhyggja fæst, samkvæmt honum, við að skoða hugmyndafræði, en véfengir 

ekki viðhorf nýraunsæis til félagsmótunar eða samkeppni eða efnisheimsins. Þetta orsakar að 

kenningar um þróun og breytingar á því hvernig efnishyggjuöfl hafa áhrif á félagslega heiminn 

skortir tilfinnanlega innan alþjóðasamskipta. Þessi nálgun tekur jafnt til efnishyggju og 

hugmyndafræðilegra þátta og fjallar um breytta stöðu ríkisins í alþjóðakerfinu (Sørensen, 

2008:5-32).  

Mótunarhyggja hafnar því að náttúrulögmál og eiginhagsmunapot stýri samskiptum milli 

ríkja, heldur sé gildishlaðin vitræn hugsun að baki ákvarðanatöku alþjóðasamfélagsins, hvort 

sem er innan þjóðþinga, stofnana eða annarra gerenda þess sem stýri eða móti hnattræn 
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stjórnmál nútímans. Félagsleg umgjörð mótar einstaklinginn og þar með samfélagið og þau 

viðmið sem við lifum eftir. Þannig skýrir mótunarhyggjan samhliða félagslega þróun og 

upplifun einstaklingsins af henni. Af þessari upplifun gefur einstaklingurinn samfélaginu 

merkingu og mótar þar með umhverfi sitt. 

2.2 Kenningar úr samningatækni 

Ideas are Incestuous (Raiffa, 1982:v) 

Orð stærðfræðingsins Howard Raiffa hér að ofan eru upphafsorð bókar hans um listina og 

fræðin að baki samningagerðar The Art and Science of Negotiation frá 1982. Þau vísa til þess 

að þegar fengist er við fyrirbæri sem daglega eiga sér stað í lífi allra komast margir að sömu 

eða svipuðum niðurstöðum þegar farið er að rannsaka þau nánar og færa í fræðilegar 

kenningar og hugtök. Þetta á að mínu áliti hvergi betur við en í samningatækni þar sem 

viðfangsefnið er svo sannarlega útbreitt því allt mannkynið stendur í samningum á hverjum 

einasta degi. 

Það telst til einna fyrstu skrefa lærðrar mannlegrar hegðunar að reyna að bæta hlutskipti 

sitt. Þannig eru börn mjög ung þegar þau fara að reyna að semja um umbun fyrir að borða mat 

sem þeim hugnast ekki eða fá að vaka lengur. Mannkynið allt stendur í samningum nánast allt 

líf sitt, og flestir þjálfast í sinni eigin samningagerð eftir því sem reynsla eykst. Þó eru 

einstaklingar mjög mishæfir við samningagerð. Heil fræðigrein hefur sprottið upp síðustu 

áratugi sem tekið hefur fyrir góð ráð og atriði sem gott er að hafa til hliðsjónar við 

samningagerð til að auka hlut sinn. 

Hér verður orðið samningatækni notað um fræðasviðið og þær kenningar sem settar hafa 

verið fram af fræðasamfélaginu um hvernig samningaferlinu sé best háttað, hvers þurfi að 

gæta og hverju borgi sig að hyggja að við samningaviðræður. Samningahegðun verður notað 

yfir raunhegðun við samningaferlið nema þegar vísað er beint í viðtöl og viðmælendur nota 

orðin í annarri merkingu, en það er þá sérstaklega tekið fram. Samningatækni býr eins og flest 

önnur sérfræðisvið yfir eigin hugtökum og mörg þeirra eru leikmönnum framandi og verða því 

skýrð nánar hér.  

Nokkur hugtök, orð og skammstafanir sem oft er vísað til eru skýrð hér til að forðast óþarfa 

endurtekningar. Þetta eru hugtök sem bæði koma fram í fræðilegum hluta en einnig vísað til 

við túlkun viðtala og þess þá sérstaklega getið ef viðmælendur lýsa einhverju eftirfarandi 
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fyrirbæra með öðrum orðum enda einn helsti tilgangur rannsóknarinnar að athuga hvernig 

raunveruleg samningahegðun og orðfæri samningafólks kann að endurspegla fræðin. 

BATNA – Best Alternative to a Negotiated Agreement 

Besta mögulega hliðstæða við samning er kölluð BATNA samanber ensku skammstöfunina 

hér að ofan og er ein mikilvægasta mælistikan í samningatækni því hún segir til um hvort það 

borgi sig yfir höfuð að semja og hvað þurfi þá að koma til að lágmarki svo samningur verði 

samþykktur (Fisher, Ury og Patton, 1991:100). Bazerman og Neale fjalla um viðmiðunargildið 

(e. Reservation Price eða Reservation Value), sem er náskylt fyrrnefndu BATNA, og er sú staða 

þú heldur ef þú gengur frá samningaborðinu (Bazerman og Neale, 1993:90-91). Brett fjallar 

um þetta tvennt í einu lagi hvort sem það kallist BATNA eða viðmiðunargildi þá sé það viðmiðið 

um hvenær borgi sig að ganga frá samningaborðinu. Mikilvægt sé að þekkja sitt BATNA og ef 

það er ekki gott að reyna þá að bæta það með betri valkosti og nota svo BATNAð sitt til að 

setja fram viðmiðunarverðið eða –gildið (Brett, 2007:13-14). 

Akkeri – kjölfesta – lagning teinanna – opnunarviðmið 

Fyrsta tilboð sem lagt er á borðið og verður þannig viðmiðunarstærð samningaviðræðna, 

ef því er ekki beinlínis hafnað, er kallað akkeri því öll önnur tilboð munu þá alltaf varða 

breytingar frá þeim útgangspunkti sem þar var lagður. Opnunarviðmið þarf að vera raunsær 

möguleiki en bjartsýn útgáfa af ásættanlegri niðurstöðu. Þannig skiptir máli að reyna að þekkja 

svigrúm viðsemjenda sem best og ef BATNA þeirra er óþekkt að skoða þá fordæmi (Brett, 

2007:14-15). 

ZOPA – Zone of Possible Agreement - Rauðu strikin 

Mögulegt svigrúm til samninga gengur undir ensku skammstöfuninni ZOPA og vísar til þess 

að möguleg samningsniðurstaða þurfi að uppfylla lágmarkskröfur hvers samningsaðila. Þær 

niðurstöður sem allir aðilar geta fellt sig við mynda ZOPA. Fisher og Ury tala um „Trip Wire“ 

sem lægsta ásættanlega tilboð sem myndar þá lægri mörkin á ZOPA (Fisher, Ury og Patton, 

1991:101) og þá nær samningarými þitt að BATNA viðsemjenda þinna þangað til þeir leggja 

fram þrengri mörk (Fisher, Ury og Patton, 1991:105). 

Zero sum – Fixed pie 

Óbreytt stærð eða núll summan gengur undir latneska heitinu Zero sum og vísar til þeirrar 

hugmyndar úr leikjafræði að einungis einn aðili geti staðið uppi sem sigurvegari. Í 



16 

samningatækni þýðir þetta að í samningaviðræðum þurfi sú aukna hlutdeild sem þú nærð út 

úr samningi ævinlega að vera á kostnað annarra aðila samningsins. Þetta hugtak er einnig 

stundum kallað Fixed-pie eða óbreytt kaka. Bazerman og Neale (1993:80) tala um Distributive 

Dimension eða deilanlega vídd samninga í þessu samhengi. Brett talar um distributive deal 

making þegar verið sé að semja um einstakt og afmarkað viðfang fyrir ákveðið verð (Brett, 

2007:2). 

Stækkun kökunnar góðu 

Stækkun kökunnar vísar til þess að leggja fleiri atriði á samningaborðið og stækka þannig 

ofangreinda köku ef ekki er frekara svigrúm til athafna við fyrsta viðfangsefnið og ná þannig 

fram auknum gæðum fyrir alla aðila. Þetta á til dæmis við um það þegar fjárhagsleg geta er 

ekki nægjanleg til að aðilar nái saman geti önnur gæði komið til sem hjálpa til við að ná 

ásættanlegri niðurstöðu fyrir alla aðila. Hér tala Bazerman og Neale (1993:81-82) um 

Integrative Dimension eða samþættanlega vídd samningagerðar. Brett kallar þetta integrative 

deal making og að greina þurfi fleiri en eitt viðfang svo hægt sé að tvinna þau saman til að ná 

hugnanlegri lausn (Brett, 2007:3). 

Samningatækni skiptist þannig að meginhluta til í integrative eða distributive bargaining. 

Að stækka kökuna telst þá dæmi um að innbyrða viðbótarsamningsefni til að auka eða stækka 

heildina. Fixed pie er svo aftur dæmi um distributive bargaining eða deilisamninga þar sem 

samningsviðfangið er óbreytanlegt og því þarf að deila milli samningsaðila. Geirnegla eða 

dovetailing hagsmuni sína og viðmælanda síns og sjá ekki einungis hvar þeir skarast heldur 

hvar þeir hafa engin takmarkandi áhrif hvorir á aðra (Fisher, Ury og Patton, 1991:73-80). 

Roger Fisher og William Ury hafa svo sannarlega sett mark sitt á samningafræðin og bók 

þeirra Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In frá 1981 er eitt helsta 

uppflettirit samningafræðanna. Þá var hún uppfærð og endurútgefin 1991 með Bruce Patton 

sem hefur starfað með þeim félögum í langan tíma. Hana var einmitt að finna í bókaskápum 

flestra viðmælenda minna. Þeir félagar fjalla um sanngirni í samningaviðræðum, mikilvægi 

þess að aðgreina viðsemjendur frá viðfangsefninu, nýta sér taktík og vinna með mismunandi 

valdastöðu. 

Fisher, Ury og Patton telja mikilvægt að forðast það að festa sig við ákveðna afstöðu, 

heldur einbeita sér að viðfangsefninu, skilgreina hagsmuni og finna leiðir til að útvíkka 

samninga þannig að viðsemjendur vinni sig saman í gegnum ferlið, sjái hag sínum betur borgið 



17 

þegar sameiginleg lausn er fundin og eigi þá allir hlutdeild í niðurstöðunni (Fisher, Ury og 

Patton, 1991:65-80). 

Roger Fisher, sá hinn sami og að ofan getur, og Daniel Shapiro fjalla um mikilvægi þess að 

taka tillit til tilfinninga í samningaferlinu í bók sinni Beyond Reason: Using Emotions as You 

Negotiate frá 2005. Almennt tala menn um þörf fyrir að halda ró sinni og hafa stjórn á sér, 

þannig megi helst beita málefnalegri nálgun við samningagerðina. Þeir félagar Fisher og 

Shapiro taka tilfinningar hins vegar föstum tökum og telja að mikilvægt sé að viðurkenna þátt 

þeirra í öllum mannlegum samskiptum, gera sér grein fyrir þeim og vinna með þær. Vissulega 

geta tilfinningar verið til trafala ef þær fá að draga athyglina frá meginviðfangsefninu, geta 

stefnt samskiptum viðsemjenda í hættu og hægt er að beita þeim gegn þér (Fisher og Shapiro, 

2005:5).  

Að mati Fisher og Shapiro er þó einnig hægt að nýta tilfinningar við samningagerð. 

Jákvæðar tilfinningar auðveldi að takast sameiginlega á við harða hagsmuni og geti þannig 

dregið úr vantrausti og ótta við hið óþekkta. Þá virki jákvæðar tilfinningar hvetjandi þar sem 

viðsemjemdur nái oftar að nálgast úrlausnarefni saman, verði opnari fyrir því að hlusta á önnur 

viðhorf og kynnast nánar hagsmunum viðsemjenda sinna. Með auknum og nánari samskiptum 

dragi svo úr hættunni á því að verða hlunnfarinn  (Fisher og Shapiro, 2005:7-8). 

Þetta er í nokkurri mótsögn við Max H. Bazerman og Margaret A. Neale sem halda því fram 

í bók sinni Negotiating Rationally frá 1993 að framar öllu gildi að halda rökhugsun við 

samningagerðina. Þau vara við algengustu mistökunum við samningagerð: sívaxandi 

skuldbindingum, skiptingu kökunnar (e. fixed-pie), setja niður akkeri og ramma inn viðræður. 

Þá fjalla þau um bölvun sigurvegarans, aðgengi að upplýsingum og ofmat á eigin verðleikum 

(Bazerman og Neale, 1993:9-64).  

Bazerman og Neale leggja áherslu á mikilvægi rökfestu við samningagerð. Þau tala um 

tvær víddir samninga, hvort þeir eru samþættanlegir (e. Integrative) eða deilanlegir (e. 

Distributive). Í deilanlegum samningum er verið að skipta ákveðnum afmörkuðum 

hagsmunum og samningsvettvangur þá innan þeirra marka sem báðir aðilar geta sætt sig við 

og fara báðir einhverju bættari frá borði. Í samþættanlegum samningum er hins vegar hægt 

að taka fleiri málefni til umfjöllunar þannig að báðir aðilar fá meira út úr samningunum en 

þeim hefði getað áskotnast ef ekki hefði til samninga komið (Bazerman og Neale, 1993:80-82).  
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David A. Lax og James K. Sebenius fjalla um aðra nálgun á samningagerð í 3-D Negotiation: 

Powerful Tools to Change the Game in Your Most Important Deals (2006). Víddirnar þrjár felast 

í að velja sér taktík, hanna samninginn og hyggja að uppsetningu hans. Fyrsta víddin, taktíkin, 

er aðferðafræðin hvort heldur hún felst í því að allir fái bættan hag (e. win-win) eða að annar 

aðilinn vinni á kostnað hins (e. win-lose). Hönnun samningsins er það ferli sem sem bætir 

annarri vídd við upphaflega nálgunina, þeir félagar tala um teikniborð í þessu samhengi. Þetta 

er sú hugsun að skapa aukin gæði sem hægt er að semja um (sbr. að stækka kökuna) og gera 

þau varanlegri (Lax og Sebenius, 2006: 9-10). Uppsetning samningsins er svo þriðja víddin. Hún 

á sér að mestu stað utan samningaborðsins. Þar er átt við að velja sér viðsemjendur, viðföng, 

mestu hagsmunina, rétta tímapunktinn og viðeigandi eftirvæntingar (Lax og Sebenius, 

2006:12). Þeir kortleggja samningaferlið aftur á bak með hinn fullkomna samning eða bestu 

hliðstæðu hans (BATNA) sem útgangspunkt. Það er þeirra leið til að ná „já“-inu (sbr. Bók Fisher 

og Ury Getting to Yes) enda vísa þeir til Ury í þessari umfjöllun: mikilvægi þess að í upphafi 

skuli endinn skoða (Lax og Sebenius, 2006:233). 

Jeanne M. Brett fjallar í bók sinni Negotiating Globally (2007) um 3 atriði sem þarf að líta 

til þegar meta skal gæði samnings. Hagnaður eða sá ágóði sem báðir aðilar fá út úr 

samningnum umfram stöðu þeirra við upphaf samningaviðræðna þannig að hagur beggja 

vænkast er fyrsta atriðið. Því næst telur hún upp kostnaðinn við samningagerðina og tekur þá 

tillit til tíma, fjármuna og þeirrar orku sem lögð er í samningaferilinn. Þannig tekur hún fram 

að alþjóðlegir samningar þurfa að færa aðilum meiri ágóða en ef samið er í nærumhverfi. Inn 

í þessa formúlu þarf þó einnig að taka til greina að sá fórnarkostnaður sem lagður er í að byggja 

upp tengsl milli aðila getur leitt til aukins ágóða fyrir alla. Að lokum tekur hún einnig tillit til 

þess hversu lengi megi áætla að ágóðans njóti. Þannig verða langtímasamningar þess virði að 

í þá sé meira lagt (Brett, 2007:54-56). 

Brett telur mikilvægt að taka tillit til menningarmunar við gerð samninga. Það eigi 

sérstaklega við á byrjunarstigunum, þegar verið sé að kortleggja ferlið og velja aðferðir (Brett, 

2007:25). Hún tekur fram að ekki sé nóg að kynna sér sérkenni menningar viðsemjenda sinna, 

heldur einnig mikilvægi þess að gera sér grein fyrir sinni eigin menningu og hvaða viðteknu en 

jafnvel ómeðvituðu viðhorfum í eigin fari þurfa að gæta að til að hindra ekki að besta 

samkomulag náist (Brett, 2007:43). 
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Howard Raiffa (2002) lýsir því vel í grein sinni “Contributions of Applied Systems Analysis 

to International Negotiation” hvernig formsatriði geta gengið milli aðila svo mánuðum skipti. 

Hann lýsir því þegar IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis), sérstök 

stofnun sem ætlað var að takast á við lausnir hnattrænna vandamála var sett á laggirnar í 

samstarfi austurs og vesturs og sömu orð höfðu ólíka merkingu milli aðila, hvernig hlutverk 

stofnunarinnar sem enn var ekki fullgreint olli því að umræður um hvort nýja stofnunin yrði 

miðstöð eða stofnun eða jafnvel félag tóku mánuði og að því loknu þurfti að ákveðna nafn. Að 

lokum var fallist á að nota nýtt hugtak enda ný viðfangsefni að verða til (Raiffa, 2002:6-7). 

Greinarskil, kommusetningar og setningaskipan eru oft fyrirferðamikil atriði í umræðum 

alþjóðastofnana af þessum orsökum. 

Raiffa fjallar einnig um almennar kenningar um samninga (e. Context-free Theory of 

Negotiations). Hann bendir á að samningar séu allt um lykjandi og að við höfum öll stundað 

samningagerð, jafnvel sem börn gagnvart foreldrum okkar og systkinum. Út frá hinu algilda 

tekst hann svo á við að skilgreina hvað aðgreini alþjóðlega samningagerð frá öðrum 

samningaferlum. Ríkin eru ekki óháð hvort öðru, þannig fara fram samningar innanlands sem 

þarf að samræma alþjóðlegri þróun. Þá eru milliríkjasamningar ekki ein stök tilraun til að leita 

lausnar heldur ferli – það á reyndar einnig oft við um viðskiptasamninga einkageirans. Ef 

samningaviðræður milli ríkja stöðvast er ekki hægt að leita til neinna hærra settra stofnana 

eða yfirvalda. Þá er valdastaða afar mikilvæg. Milliríkjasamningaviðræður fara oft fram í eins 

konar fiskabúri með inngripi fjölmiðla, jafnvel þegar um óformlegar viðræður er að ræða. Allt 

þetta getur einnig átt við um alþjóðasamninga innan einkageirans sem réttlætir alhæfingar 

um samningatækni án tillits til þess hverjir eru að semja eða um hvað (Raiffa, 2002:11). 

Raiffa (1982) fjallar einnig um mikilvægi þess að fá fólk til að eiga samskipti, að tjá sig og 

hlusta á viðsemjendur (Raiffa, 1982:337-343). Þá fjallar Raiffa einnig um siðferðileg álitaefni 

(Raiffa, 1982:344-356). Hann var stærðfræðingur og tölfræðingur sem studdist við leikjafræði 

(e. Game Theory) í rannsóknum sínum og kenningum. Þaðan fékk hann dæmin að félagslegu 

klípunni (e. Social Dilemma) en hún byggir á því að líkur á samstarfi og trausti aukist ef vitað 

er að samskipti eiga eftir að endurtaka sig. Líkurnar aukast verulega á að viðsemjendur svíki 

hvorn annan ef litlar eða engar líkur eru til þess að þeir eigi eftir að eiga saman að sælda aftur 

(Raiffa, 1982:346-348). 
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Jeffrey Z. Rubin (2002) heldur því aftur fram í grein sinni “The Actors in Negotiation” að til 

að geta útskýrt alþjóðasamningagerð þurfi að taka tillit til bæði gerenda og viðfangsefnis 

(Rubin, 2002:97). Það þurfi einnig að gera ráð fyrir áhrifum einstaklinganna, diplómatanna, 

sem eins og hann orðar svo skemmtilega “strut and fret” á alþjóðasviðinu og anda lífi í 

samningana (Rubin, 2002:98).  

Milliríkjasamningar einkennast af því að samningaviðræðurnar eru milli fulltrúa 

valdhafanna sem sjálfir starfa í umboði annarra, nefnilega almenningsins sem kýs þá. 

Samningamenn eru ýmist valdir sökum sérfræðiþekkingu á samningsefni, hæfileika sinna í 

mannlegum samskiptum og þá sérstaklega við samningagerð eða vegna hagsmuna og þess 

sannfæringarkrafts sem þá er kominn að borðinu. Þeir þjóna því hlutverki að geta veitt 

kjörnum fulltrúum svigrúm og tíma til að meta mismunandi kosti og niðurstöður, en geta 

einnig sjálfir skotið sér á bak við pólitískan ómöguleika heima fyrir og takmarkað vald og 

ábyrgð til að geta tekið erfiðu ákvarðanirnar við samningaborðið (Rubin, 2002:101). 

Rubin fjallar einnig um mikilvægi persónuleika pólitískra leiðtoga sem geta ýmist hrifið 

aðra aðila með sér og þurfa þá að geta nýtt sér fulltrúa sína til að gefa sínum málstað aukið 

vægi eða bæta upp þar sem leiðtoginn er veikur fyrir svo sem með sérfræðiþekkingu. Þá geta 

leiðtogar einungis beitt leiðtogahæfileikum sínum að því marki sem tækifæri gefast til þess. 

Ásetningur og hæfileikar duga ekki einir og sér (Rubin, 2002:102). Gerendur eru því einungis 

jafn skilvirkir, ná einungis þeim árangri, sem aðstæður leyfa þeim (Rubin, 2002:103). 

Þegar hugurinn er leiddur að áhrifum einstaklinganna, óháð því hvaða hlutverki í 

samningaferlinu þeir gegna, telur Rubin að rýna þurfi í persónuleika og mismunandi eiginleika 

einstaklinganna. Þar hafa fræðin hins vegar ekki komist langt, enda fáar vísindalegar aðferðir 

við að meta og mæla persónuleika þó eftirsóknarverðir hæfileikar hafi verið skilgreindir. Þar 

nefnir hann: sveigjanleika, mannlegan skilning (e. Interpersonal Sensitivity), frumleika, 

þolinmæði og þrautseigju (Rubin, 2002:103-104). 

Rubin minnist einnig á hættuna við að alhæfa um samningahegðun út frá 

menningararfleifð eða þjóðerni. Hann bendir á að mismunandi aðstæður, snúið viðfangsefni 

eða jafnvel bara samspil tveggja einstaklinga geti valdið sérstökum geðhrifum og haft þannig 

mótandi áhrif á viðræður. Það sé þó engu skárra að taka ekkert tillit til menningar og gildismats 

en ætla að skýra aðgerðir af slíku hlutleysi að líta ekki til einstaklinganna og persónuleika þeirra 

sem taka þátt í samningaferlinu (Rubin, 2002:106). 
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Arild Underdal (2002) segir í grein sinni “The Outcomes of Negotiation” að aðaltilgangur 

samningagreiningar sé að spá fyrir um, skýra út og finna leiðir til að hafa áhrif á niðurstöðuna. 

Þá fáist margir einnig við að lýsa, spá, skýra eða fyrirskipa samningahegðun eða 

samskiptamynstur ferlisbundið. Þannig er niðurstaðan eina háða breytan í öllum módelunum. 

Hún telur að þess utan þurfum við einnig að skilja ferlið sem veldur því að ólíkar niðurstöður 

nást og þau tæki sem hægt er að beita til að hafa áhrif á þetta ferli (Underdal, 2002:110). 

Eðli samnings og tilgangur hans skiptir höfuðmáli þegar verið er að meta hversu vel hafi til 

tekist við samningagerð, hvort um samning er að ræða frekar en samkomulag. Árangur 

samningaferlisins er þó ekki eingöngu hægt að meta af því hvernig samkomulag náðist, því 

þrátt fyrir að lokum náist samningar geta þeir verið misveikir eða sterkir eftir því hvernig á 

málin er litið. Samningar geta verið óljósir og tekið til fárra atriði (sem sagt leysa ekki úrlausnar- 

eða ágreiningarefni til fullnustu) og eru jafnvel ekki undirritaðir af öllum aðilum. Því er sú 

mælistika að samningur hafi náðst ekki alltaf sterk vísbending um árangur (Underdal, 

2002:112-113). 

Skilvirkni (e. efficiency) mælist á því hversu inngripsmiklir samningar teljast og hversu mikil 

áhrif má ætla að þeir hafi. Ekki er alltaf í boði að auka skilvirknimörkin þar sem áhrif og staða 

stjórnmálamanna getur verið afar misjöfn milli ríkja. Oft skortir stjórnmálamenn hreinlega 

hugrekki til að horfast í augu við nákvæman fórnarkostnað og geta sagt ákveðnum 

hagsmunahópum að þeirra óskir hafi ekki náðst að uppfylla. Enda heildarhagur þeirra 

leiðarljós og þá þarf að fórna minni hagsmunum fyrir meiri (Underdal, 2002:118). Stöðugleiki 

(e. stability) samningsins er einnig mikilvægt mælitæki á það hversu góður samningur telst 

vera. Hversu varanlegir og lifandi eða innihaldslitlir (e. empty)  samningarnir eru hefur einnig 

áhrif á það þegar við ætlum að meta skilvirknina að baki þeirra (Underdal, 2002:120). Hvernig 

skiptast svo gæðin að lokum? Sanngirnisrökin eru öllum hugnanleg en þó óskýr og erfitt að 

mæla til fullnustu hversu sanngjarnir samningar eru (Underdal, 2002:124). 

Ein leið til að meta árangur samninga er að skoða hversu mikið aðilar hafa færst frá 

opnunarviðmiðum og þá hversu sanngjarnir samningar séu. Þar gefa menn sér að sá aðili sem 

færst hefur lengst hafi “tapað”. Sanngirnisrökin fela hins vegar í sér að fórnarkostnaðinum hafi 

verið skipt milli aðila. Underdal dregur báðar þessar fullyrðingar í efa, þeir eigi einungis við ef 

báðir aðilar hafa beitt sömu samningaaðferðum. Ef annar aðilinn setur lokatilboð strax á 

borðið meðan hinn nálgast ferlið með því að sækjast eftir öllu mögulegu er eftirgjöfin hvorki 
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tengd árangri einstaklingsins né sanngirni. Ef ekki er verið að semja um afmarkað magn og 

gæði hættir okkur við að túlka lærdóm og nýsköpun sem merki um veikleika eða ósanngjarna 

meðferð. Einungis með því að taka tillit til allra fyrrgreindra þátta getum við metið þróun 

samningaferlisins í heild sinni (Underdal, 2002:124). Þannig er raunverulegur tilgangur 

samningatækni að sjá aðilum fyrir þeirri þekkingu og kunnáttu sem þörf er á til að ná þeirri 

niðurstöðu sem sóst er eftir. Samningahegðun getur byggt á einhvers konar listrænu innsæi 

en hinn hæfasti samningamaður verður enn betri með rétt tól og tæki meðferðis: kenningar, 

aðferðir og tölfræði (Underdal, 2002:125).  

James K. Sebenius (2002) fjallar um sérstöðu alþjóðasamninga þegar kemur að 

samningagreiningu í grein sinni “International Negotiation Analysis”. Valdaójafnvægi og 

undirliggjandi opin eða dulin hótun um beitingu hervalds gefur samningagerð milli ríkja 

sérstöðu þó þessi hótun sé sjaldnast uppi á borðum (Sebenius, 2002:230). Yfirburðavaldi af 

öðrum toga er þó oft beitt, svo sem fjárframlögum til ýmissa alþjóðastofnana, en stóru ríkin 

eins og Bandaríkin (ítrekað gagnvart Sameinuðu þjóðunum og Rauða krossinum svo dæmi séu 

tekin) og Rússland (nú síðast Evrópuráðið) hafa ítrekað beitt þessu ráði þegar þau hafa ekki 

fengið vilja sínum framgengt. 

Georgía þæfði lengi fyrir lokun aðildarviðræðnanna og síðar fullgildingu aðildar Rússlands 

að Alþjóðaviðskiptastofnuninni (WTO). Þarna fann aðili sem alla jafna bjó við svo augljóslega 

veikari stöðu á öðrum vettvangi að hann var skyndilega kominn í yfirburðastöðu því fram að 

þessu var óskrifuð regla um að samstaða (e. consensus) skyldi ríkja meðal fyrrum aðildarríkja 

um inngöngu nýrra aðila (Fean, 2012:9-10).  

Ríki nýta oft mismunandi vettvanga til að ná að stækka kökuna, samanber tvíhliða bókun 

Evrópusambandsins við Rússland sem forkröfu að aðild þess síðarnefnda að WTO sem fór í 

gegn 2004. Þar hafði Evrópusambandið dregið lappirnar um þó nokkuð skeið, en þrýstingur frá 

Kreml var á að klára aðildarviðræður. Það var ekki fyrr en Rússland gekkst inn á samþykkja 

Kyoto samkomulagið í baráttunni gegn loftslagsbreytingum sem Evrópusambandið gaf sig 

(Fean, 2012:178). 

Christer Jönsson (2002) fjallar í grein sinni “Cognitive Theory” um mikilvægi samskipta við 

samningagerð, að samningar snúist fyrst og fremst um samskipti. Manneskjan er ekki vél, né 

heldur eru gerðir hennar alltaf rökréttar. Manneskjan er lausnamiðuð í eðli sínu og sá hæfileiki 
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hefur þurft nánari athugunar við hjá sálfræðingum sem og stjórnmálafræðingum (Jönsson, 

2002:271). 

Þannig er ekki hægt að greina samninga án þess að taka umhverfið sem þeir spretta upp 

úr með í greiningunni. Greiningar sem taka ekki tillit til menningar, félagslegra, 

stofnanatengdra, stjórnmála eða sálfræðitengdra þátta eru ófullnægjandi til útskýringar 

alþjóðasamninga (Stein, 1988:230 skv. Jönsson, 2002:283). Jönsson varar við ofurtrú 

samningamanna á eigin hæfileika (e. Negotiator overconfidence) (Jönsson, 2002:284). 

Robert J. Kahn (2002) tekur áhrif stofnanauppbyggingar og stjórnunaraðferða fyrir í grein 

sinni “Organizational Theory” (Kahn, 2002:159). Þar fjallar Kahn um þrjú atriði úr 

stofnanakenningum sem geta nýst vel við greiningar á alþjóðasamningagerð: stigveldi og 

hlutverk, gagnhæði og að lokum stofnanauppbyggingu (e. Organization Set) (Kahn, 2002:160, 

162).  

Kahn tekur fram mikilvægi þess að stofnanabundin samsömun (e. Organizational 

Embeddedness) samningamanns úr alþjóðakerfinu sé nánast óumflýjanleg (Kahn, 2002:160). 

Þetta skiptir umfjöllunarefnið hér máli því flestir samningamenn íslensku 

utanríkisþjónustunnar hafa hlotið þjálfun sína að miklu leyti í fjölþjóðasamningum innan 

alþjóðastofnana sem fulltrúar Íslands við stofnanirnar. Hann bendir réttilega á að eftir því sem 

embættismenn komast ofar í virðingarstiganum, hvort heldur innan eigin stjórnsýslu eða í 

stigveldi alþjóðastofnana hafa þeir ríkari persónuleg áhrif og verða síður bundnir þeirri stöðu 

eða þeim ramma sem stofnanaumgjörðin setur þeim (Kahn, 2002:160).  

Kahn fjallar einnig um gagnhæði og mikilvægi þess við samningagerð, enda væri um lítið 

að semja milli ríkja ef ekki kæmi til að þau væru háð hvert öðru um dreifingu gæða og baráttu 

gegn ógnum, hvort heldur sem ógnin er sameiginleg mannkyninu eins og í loftslagsmálum eða 

svæðisbundin sökum ágreinings í samfélagsmálum (Kahn, 2002:161). 

Áhrif stofnanaumhverfisins eða stofnanauppbyggingar eru svipuð því sem áður segir 

varðandi hlutverk og stigveldi, en þar á Kahn við samskipti tiltekinnar stofnunar og aðildarríkja 

hennar (Kahn, 2002:162). Í þessu samhengi skiptir höfuðmáli hversu sterk stofnunin sjálf er. 

Þannig sjá viðmælendur mínir mikinn mun á stöðu sinni í samningum undir merkjum WTO eða 

EFTA, enda staða íslenska ríkisins gjörólík innan þessara stofnana sem og styrkur stofnananna 

sjálfra. 
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Guy-Olivier Faure (2002) segir í grein sinni “International Negotiation: The Cultural 

Dimension”: 

Modern society, with its technological development, has brought people considerably 
closer to each other, suppressed distances, shortened transportation time, and increased 
opportunities for communicating and interacting. [...] As a consequence, opportunities for 
negotiations dramatically increase. It also means that more and more individuals meet 
around the negotiating table and thus provide conditions for cultural encounters (Faure,  
2002:392). 

Við gerum okkur í dag mun betur grein fyrir mismunandi þjóðmenningu þökk sé 

fjölmiðlum samtímans og auknu gagnhæði þjóðríkja. Annað hvort leiðir þetta gagnhæði til 

þess að við myndum í auknum mæli tengsl óháð menningarheimum eða verðum okkur betur 

meðvituð um mismunandi áhrif menningararfleifðar (Faure, 2002:392). 

Faure fjallar um fjórar víddir menningarmunar sem Geert Hofstede (1980) setti fram eftir 

yfirgripsmikla rannsókn sína á mismunandi menningarviðhorfi fjölda starfsmanna IBM af 

ýmsum þjóðernum (sjá Faure, 2002:395): 

• Valdafjarlægð: vísar til þess hversu ríkjandi stigveldi er en andstæða þess er 

jafningjasamfélag sem nær út fyrir veggi vinnustaða og stofnana. Þetta sést á því að 

foreldrar tala við börn sín sem jafningja, nemendur eiga auðveldara með að setja 

fram gagnrýnar spurningar innan veggja skólans. 

• Áhættu hliðrun: sýnir hversu mikils viðkomandi þjóðfélög meta öryggi, stöðugleika 

og regluverk. Þetta lýsir sér meðal annars í því hversu oft tíðkast að skipta um vinnu 

og hversu löghlýðnir borgararnir eru. 

• Einstaklingshyggja: hvort áhrif einstaklingsins eru meiri eða minni, eða hvort þjóðin 

samsami sig auðveldlega og séu frekar hópsálir. 

• Karllægni til móts við kvenlægni: karllæg gildi eins og metnaður og keppnisandi eða 

kvenlæg eins og samkennd, stuðningur og umhyggja. 

Við þessar víddir hafa síðan bæst við tvær nýjar: langtímahyggja og mikilvægi aga. 

Langtímahyggju var bætt við eftir að Michael Harris Bond gerði hliðstæða könnun við 

upprunalegu rannsóknina sem Geert Hofstede (1981, 1983) gerði meðal starfsmanna IBM en 

rannsókn Bonds var gerð meðal fólks af asískum uppruna. Könnun Bonds sýndi sterkan 

menningarmun eftir þjóðernum varðandi það hversu mikilvægt fólk taldi að huga að 

framtíðinni. Þannig var langtímahyggja Kínverja langtum meiri en flestra annarra enda gjarnan 
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haft á orði að þeir hugsi í árhundruðum meðan Vesturlandabúar telja tímann í vikum eða besta 

falli árum (Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede og Michael Minkov, 2010:37-38). Mikilvægi aga 

bættist svo við Hofstede-víddirnar eftir rannsókn Michael Minkov sem taldi menningarmun 

einnig greinanlegan eftir því hvort fólk beitti fremur aga eða undanlátsemi í samskiptum við 

aðra og gagnvart sjálfum sér (Hofstede, Hofstede og Minkov, 2010:280-286). 

Tvær rannsóknir hafa verið gerðar til að sýna fram á séreinkenni íslenskrar 

samningahegðunar samkvæmt kenningum Geert Hofstede (1981; 1983). Höfundar annarrar 

þeirra „Icelandic Business and Management Culture“ sýndu fram á að stjórnunarmenning á 

Íslandi ber séreinkenni samkvæmt viðmiðum hans (Hrafnhildur Mary Eyjólfsdóttir og Peter B. 

Smith, 1997). Sú seinni „Íslensk þjóðmenning í ljósi menningarvídda Hofstede“ mældi 

Íslendinga eftir þeim fimm víddum sem þá voru komnar fram (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

Svala Guðmundsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson 2011).  

Gylfi, Svala og Þórhallur greina þessar fimm víddir meðal Íslendinga þannig að 

valdafjarlægð mælist mjög lág hér á landi, þó önnur Norðurlönd séu enn neðar en við. 

Einstaklingshyggja er hér sú  hæsta sem mælst hefur, setur okkur skör ofar en Bandaríkjamenn 

sem áttu áður efsta sætið. Þessum eiginleika deilum við með enskumælandi þjóðum svo sem 

Bretum, Áströlum og Nýsjálendingum. Karllægni mælist afar lág, enda tíðkast hér að konur 

sinni ábyrgðarstöðum sem og launamunur hvað lægstur. Óvissuhliðrun mældist mjög há, en 

eins og höfundar benda á, skýrist það ef til vill af einhverju leiti af þeim umbreytingum og 

óstöðugleika sem gætti hér á landi eftir Hrunið haustið 2008. Langtímahyggja Íslendinga 

mælist mitt á milli Bandaríkjamanna og Japana, örlitlu hærri en Dana og Norðmanna. Lág 

langtímahyggja þykir merki um að viðkomandi þjóðir vilji skjóta úrlausn mála og séu minna 

gefnir fyrir regluverk (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson ofl., 2011:358-360). 

Faure (2002) fjallaði líka um stofnanamenningarvíddir Hofstede (1991). Þar er fyrst mælt 

eftir því hvoru er meira vægi gefið: ferli eða árangri. Þá er hugað að því hvort áhersla sé meiri 

á starfsmanninn sjálfan eða verkefnin sem fyrir liggja. Boðleiðir fara annað hvort eftir 

fyrirmælum að ofan eða faglegum tilmælum. Samskipti eru ýmist opinská eða ógagnsæ. Eftirlit 

er ýmist mikið eða vart við lýði. Að lokum er nálgun viðfangsefna ýmist stöðluð eða raunsæ. 

(Faure, 2002:396) 

Gerðar hafa verið rannsóknir á íslenskri samningahegðun. Má þar fyrst nefna ritgerð 

Ragnhildar Bjarkadóttur (2011) „Við erum köldustu gangsterarnir“ sem fæst við 



26 

alþjóðasamningagerð viðskiptalífsins. Einnig hefur Sigrún Daníelsdóttir Flóvenz (2014) gert 

viðhorfi samningafólks opinbera geirans á alþjóðavettvangi skil í ritgerð sinni „Þá náum við 

andskoti miklum árangri“. Þá hafa verið teknir fyrir afmarkaðir kaflar ýmist eftir málaflokkum 

eða tímabilum sem fjölluðu um milliríkjasamningagerð Íslands og gjarnan með tilliti til 

stefnumótunar og áhersluatriða (Auður H. Ingólfsdóttir, 2008; Guðrún Guðjónsdóttir, 2012; 

Áslaug Karen Jóhannsdóttir, 2014).  

Jeswald W. Salacuse (2008) ljóstrar upp um sjö leyndarmál þegar samið er við ríkisstjórnir 

í samnefndri bók. Fyrst fjallar hann um aðgang að embættismönnum og stofnunum, því næst 

útlistar hann sjö reglur um undirbúning fyrir samningagerð við ríkisstjórnir, hvernig 

ríkishagsmunir skuli skilgreindir og nýttir, mikilvægi þess að koma á reglulegu sambandi, bestu 

aðferðina við ná í opinber leyfi og hvernig hægt sé að nýta sér ráðgjafa og málamiðlun.  

Allir þessir fræðimenn fjalla um tvo hluta samningaferlisins sem eru þess eðlis að 

samningamönnum á vegum ríkisins á að vera fært að hafa áhrif á og móta þau að miklu leyti 

eftir eigin höfði óháð þeim takmörkunum sem umboðskeðja og önnur sérkenni ríkisins setja 

einstaklingnum. Það eru annars vegar undirbúningur fyrir samningaviðræður og hins vegar 

samskipti við viðsemjendur. 

Fræðimenn benda allir á mikilvægi góðs undirbúnings: skilgreina eigin hagsmuni og 

markmið, en gera sér einnig grein fyrir hagsmunum annarra viðsemjenda. Því betur undirbúinn 

sem samningamaður er því líklegra er að farsæl niðurstaða náist í samningaviðræðum. Hvar 

áherslurnar liggja er þó misjafnt. Hér verður farið yfir nokkra helstu punktana sem fram koma. 

Lewicki, Saunders og Minton taka fram fimm meginþætti sem ráði mestu í undirbúningi: 

ramma, markmið, aðferðir, stig og áætlanagerð. Þeir tala um mikilvægi þess að „ramma“ 

viðfangsefnið. Þar er meðal annars átt við að undirbúa sig fyrir mismunandi niðurstöður og 

mögulegar leiðir til að skilgreina „vandamálið“. Þeir telja að þessi afmörkun valdi því að 

mismunandi aðferðir verði nýttar við leit að lausn en aðrar látnar hjá liggja. Þá vekja þeir 

athygli á að mismunur samningamanna sé oft falinn í því hvaða markmið þeir hafa og þá hvort 

markmið séu almenns eðlis eða sértæk. Rammar og markmið leiði til vals á aðferðum og þar 

standi valið milli þess hvort fyrst og fremst sé verið að stefna að því að ná fram niðurstöðu eða 

hefja samband við viðsemjandann, að togstreitan milli samvinnu og samkeppni skipti mestu 

máli (Lewicki, Saunders og Minton, 2001:22-52). 
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Samkvæmt Lewicki og félögum skiptist undirbúningur í nokkur stig og sé vandað til verks 

á hverju stigi fyrir sig megi sjá fyrir helstu áskoranir sem upp kunna að koma. Kortlagning sé 

mikilvægasti þátturinn í samningagerð og þar verði að skýra markmið, skilja og skilgreina 

hagsmuni, ráðfæra sig við aðra, bæði í eigin samningaliði og viðsemjenda, skilja hvernig 

samningaferlið virki, skilja sögu og tilgang viðsemjenda og þróa helstu rök fyrir eigin málstað 

(Lewicki, Saunders og Minton, 2001:40-51). 

Beint aðgengi almennings að upplýsingum og stundum ákvarðanatökuferli með auknum 

þjóðaratkvæðagreiðslum hefur ollið því að mun virkara og meðvitaðra aðhald er með 

milliríkjasamningaviðræðum en áður var, þegar viðræður fóru gjarnan eingöngu fram bak við 

luktar dyr og viðfangsefni þeirra oft skilgreind svo viðkvæm að jafnvel mátti ekki upplýsa 

þjóðþing um þau.   

2.3 Kenningar úr opinberri stjórnsýslu 

Opinber stjórnsýslufræði fást við að skoða áhrif stjórnmála á stjórnsýslu hins opinbera. 

Skrifræði (e. Bureaucracy) er gjarnan notað yfir embættismannakerfið í stjórnsýslufræðunum 

sem eru að stærstum hluta upprunnin í Bandaríkjunum og síðar í Bretlandi. Megingrunnur 

fræðanna var efnahagslegur til að byrja með, tilgangurinn einkum að auka skilvirkni og draga 

úr sóun. Settar voru fram kenningar sem byggja á neikvæðari skynjun á ríkinu en verið hefur 

almennt hér á landi. Viðföngin eru allt frá sveitarstjórnum til ríkisstjórna og löggjafarsamkunda 

hvers konar sem þó eiga það sameiginlegt að vera stjórnað af lýðræðislega kjörnum fulltrúum. 

Samheiti yfir gerendur og stofnanir þess er hið opinbera, hvort sem átt er við ríki eða smærri 

einingar stjórnsýslunnar sem lúta sömu reglum.  

Hvort sem skoðuð eru skrif Woodrow Wilson (1918) eða William Niskanen (1971) hafa 

fræðimenn innan stjórnsýslufræða fengist við það meginviðfangsefni að rannsaka hvernig 

stjórnmálin geta stjórnað stjórnsýslunni – hvernig pólitíkin getur náð böndum yfir skrifræðið 

og látið það lúta sinni stjórn. Það eru hinir lýðræðislega réttkjörnu fulltrúar almennings á 

hverjum tíma sem eiga að stjórna hinu opinbera. 

Stofnanauppbygging opinberrar stjórnsýslu er bundin stigveldi (e. hierarchy) eins og 

algengt er einnig í stærri fyrirtækjum. Meginmunurinn milli opinberrar stjórnsýslu og 

einkageirans liggur hins vegar í því að ráðherrann (eða hver sá lýðræðislega kjörni yfirmaður 

sem í hlut á fyrir hönd hins opinbera) hefur umboð frá almenningi og þarf að taka tillit til fleiri 
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þátta almannahagsmuna en einungis efnahagslegra við ákvarðanatöku og framkvæmdir. Í 

umboði hans finna embættismenn leiðir til að hrinda ákvörðunum ráðherrans í framkvæmd. 

Embættismenn eru hins vegar ekki vélmenni, heldur oft sérfræðingar í þeim málefnum 

sem þeir vinna að, auk þess sem þeir hafa kynnt sér viðfangsefni sín í þaula og hafa því oft 

meiri upplýsingar en ráðherra. Það er undir þeim komið að halda ráðherra upplýstum og vinna 

að því að ákvarðanir ráðherra standist lög, séu framkvæmanlegar og gangi ekki gegn 

almannahagsmunum. Þeir stuðla þannig að samfellu og auknum stöðugleika þegar ráðherra- 

eða ríkisstjórnarskipti eru tíð. 

Það er þetta samband stjórnmálamanna og embættismanna sem umboðskenning William 

Niskanen (1971) o.fl. fæst við að útskýra (Frederickson og Smith, 2003:37). Umboðskenning 

stjórnsýslufræða fæst einkum við skrifræði og vankanta þess sem felast þá í því að skrifræðið 

sé stjórnlaust eða að minnsta kosti mjög erfitt að hafa stjórn á því, að skrifræði sé bákn í eðli 

sínu sem þrífist á upplýsingum og næri fyrst og fremst sjálft sig. 

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum umboðskenningarinnar beinast að 

ríkisstjórnarstigi hins opinbera. Samkvæmt Frederickson og Smith fullyrða Wood og 

Waterman (1994) að rökrétt tvíþætting stjórnmála og stjórnsýslunnar sé forsenda 

umboðskenningarinnar. Þannig fullyrða þeir að skrifræðið (stjórnsýslan) hafi sérfræðiþekkingu 

og einokun á upplýsingum til móts við vald stjórnmálamannanna til laga- og reglusetningar 

(Frederickson og Smith, 2003:37-38).  

Stjórnmálamenn eru einnig háðir ríkjandi lagasetningu og ákvörðunum fyrri ríkisstjórna. 

Því tekur oft nokkurn tíma að hrinda stefnubreytingum í framkvæmd. Notagildi 

umboðskenningarinnar er því einkum mikið þegar skoða skal samspil tíma, stjórnmála og 

skrifræðis (Wood og Waterman, 1994, skv. Frederickson og Smith, 2003:38). 

Fulltrúar samninganefnda í milliríkjasamningum standa í tvenns konar viðræðum: hinum 

hefðbundnu samningaviðræðum við viðsemjendur, fulltrúa annarra ríkja, en einnig við 

stjórnmálamenn og hagsmunaaðila eigin ríkis (Putnam, 1988:433-434). Samningana þarf 

ráðherra að auki að staðfesta eftir að viðræðum lýkur sem tekur tillit til og afmarkast af 

pólitísku svigrúmi, beinum hagsmunum ríkisins og aðkomu hagsmunaaðila. Þá þarfnast þeir 

einnig í síauknum mæli hérlendis staðfestingar Alþingis. 

Þegar fengist er við að greina hegðun í alþjóðasamskiptum eru áhrifavaldar margir og því 

leggja Hollis og Smith til að greina þá eftir stigum. Hollis hefur gert teikningu sem lýsir þremur 
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stigum af rökræðu sem þarf til að geta greint atferli á þessum vettvangi. Fyrsta stigið kallar 

hann rökræðuna um áhrif alþjóðakerfisins í þjóðríkið andstætt því hver mótunaráhrif 

aðildarríkja eru á alþjóðastofnanir. Næsta stigið fæst við áhrifavalda innan hvers ríkis, hvort 

mótar skrifræðið ríkið eða ríkið skrifræðið? Þriðja stigið telur hann togstreituna milli 

skrifræðisins og einstaklinganna sem það móta (Hollis og Smith, 1990:9).  

Þessu grafi má alveg breyta úr stigveldi yfir í hringrás. Fjórði þátturinn er þá í rauninni 

hlekkur sem lokar hringnum og kannar mótunarmátt einstaklinga á alþjóðakerfið, bæði fyrir 

þrýsting hagsmunahópa og almenningsálits en einnig í formi sérfræðingaelítanna sem búa til 

rammasamninga og reglugerðarverk alþjóðastofnanna sem svo fullslípast til í 

samningaviðræðum fulltrúa aðildarríkjanna.  

Svipuð keðja eða hringrás er einnig til um ákvarðanatökuferli innan einstakra ríkja. Um 

það fjallar umboðskenning stjórnsýslufræðanna. Meginviðfangsefni hennar er að 

einstaklingurinn framselur öðrum umboð til ákvarðanatöku fyrir sína hönd. Sem dæmi um 

þetta má nefna kjarasamninga, þar sem fulltrúar vinnumarkaðarins semja sín á milli en þurfa 

að leggja umsamin drög fyrir sín aðildarfélög áður en samningur tekur gildi. Þar hafa aðilar 

hvorrar fylkingar fyrir sig, atvinnurekendur eða launafólk, tækifæri til að samþykkja 

samningsdrögin eða hafna eftir því hvort þeir eru sáttir við það sem þurfa að gangast undir.  

Þannig hafa kjörnir fulltrúar einnig umboð þeirra sem þá hafa valið til ákvarðanatöku fyrir 

hönd ríkisins. Löggjafarvaldið fer með óskorið og óumdeilanlegt umboð almennings til sinna 

verka. Hér á landi hefur framkvæmdarvaldið að mestu einnig verið í höndum til þess kjörinna 

fulltrúa, ellegar fulltrúa sem valdir hafa verið til þeirra verka af öðrum kjörnum fulltrúum í 

skjóli síns stjórnsýslulega valds. Framkvæmdarvaldið framselur embættismönnum í sínu 

umboði áframhaldandi hagsmunagæslu fyrir hönd almennings með þó mjög afmörkuðu 

svigrúmi því ábyrgðin liggur eftir sem áður á herðum hinna kjörnu fulltrúa gagnvart 

umbjóðendum þeirra, kjósendum.  

Weimer og Vining fjalla um lýðræði og bresti hins opinbera í bók sinni Policy Analysis 

(2005). Þeir setja fram rök með og móti lýðræði sem réttri aðferð við samfélagsval. Þeir 

fullyrða að kosningar færi okkur ekki alltaf „vilja fólksins“ enda sé forgangsröðun almennings 

misjöfn, kosningaþátttaka mismunandi eftir þjóðfélagshópum og þar fram eftir götum. 

Weimer og Vining halda því einnig fram lýðræðinu til málsvarnar að það sé eina raunhæfa 

leiðin til að hafa eftirlit með valdinu, að valdhafar séu látnir sæta ábyrgð til samræmis við 
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gjörðir sínar þegar í kjörklefann er komið. „Lýðræðið kemst ekki alltaf að bestu niðurstöðunni, 

en getur leiðrétt stærstu mistökin“ (Weimer og Vining, 2005:163).  

Skrifræði er lykilhugtak í þessu samhengi. Litið til þess hvernig taumhald bæði 

löggjafarvalds og framkvæmdarvalds á stjórnsýslunni er gagngert ætlað að vinna að því að 

draga úr skrifræði, þó raunveruleikinn skili ekki alltaf því aðhaldi sem að er stefnt þegar 

skrifræðið virðist efla sjálft sig og við förum að tala um það sem bákn. 

Frederickson og Smith fjalla um umboðskenninguna í bók sinni The Public Administration 

Theory Primer og setja þar kjörna fulltrúa almennings, hvort heldur um er að ræða 

framkvæmdarvald eða löggjafarvald, í sæti frumgeranda (e. Principal) en embættismennina 

sem þeir fela verkefni framkvæmdaaðila í sínu umboði (e. Agents) (Frederickson og Smith, 

2003:37-39).  

Þannig liggur ábyrgðin gagnvart kjósendum eftir sem áður á herðum stjórnmálamannanna 

en embættismennirnir sem fá verkefnum úthlutað frá kjörnum fulltrúum eru 

framkvæmdaaðilar. Þessi tvíþætting hins opinbera hefur ekki alltaf talist ásættanleg, en slíkur 

er raunveruleikinn eins og fram kemur í viðtali við Dwight Waldo sem vitnað er til í 

Frederickson og Smith, en þar segir hann: „We DO, commonsensically, decide and execute, 

set policy and administer“ (Frederickson og Smith, 2003:40). 

 

Umboðskeðjan (e. Chain of Agency) 
Kjósendur framselja vald til ákvarðanatöku til kjörinna fulltrúa 

Kjósendur   Kjörnir fulltrúar   Embættismenn 
Kjörnir fulltrúar verða að svara fyrir ákvarðanir gagnvart kjósendum sínum 

Mynd 1: Umboðskeðjan og virkni hennar. 

 

Ábyrgð og vald færast í sitt hvora áttina eftir keðjunni, þannig þurfa framkvæmdaaðilar að 

svara fyrir gerðir sínar gagnvart kjörnu fulltrúunum sem þurfa svo aftur að standa skil á sínum 

verkum gagnvart kjósendum. Ákvarðanatökurétturinn er aftur á móti framseldur frá 

kjósendum til kjörinna fulltrúa og frá þeim til embættismannanna sem undir þeim starfa. Í 

þessu samhengi er það ráðherra sem felur embættismanni hluta ákvörðunartökuvalds síns 

innan ráðuneytisins. Einnig er fjallað um lágrétt framsal sem í þessu samhengi er þá frá 

forsætisráðherra eða flokksformanni til annarra einstakra ráðherra. 
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Í þessum kafla hafa verið kynnt helstu meginstef samningatækni þar sem undirbúningur 

við upphaf samningaferlis og samskipti við viðsemjendur eru sérstaklega skoðuð í næsta kafla 

með þau í huga. Þá er hugað að áhrifum umboðskeðjunnar á svigrúm samningafólks 

utanríkisþjónustunnar. Að lokum er stuðst við félagslega mótunarhyggju til að greina 

niðurstöðurnar.    
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3 Aðferðafræði 

Stóri vandinn í hug- og félagsvísindum hefur löngum verið hvernig rannsaka megi viðfangsefni 

þeirra og greina með fræðilegum, sannanlegum aðferðum. Raunvísindi eiga oftar við 

mælanleg og útreiknanleg viðfangsefni og eiga þannig auðveldara með að sanna sitt mál. Hug- 

og félagsvísindi fást hins vegar við hið heillandi og óútreiknanlega fyrirbæri mannshugann. Oft 

skýra utanaðkomandi aðstæður að einhverju leyti breytni heilla samfélaga en til að skilja atferli 

einstaklinga og þar með þann veruleika sem þeir upplifa þarf að skoða viðfangsefnið út frá 

þeirra sjónarhorni. 

Þegar viðfangsefni þessarar rannsóknar var valið varð ljóst að sú aðferðafræði sem því 

myndi henta best yrði eigindleg. Tilgangurinn er að skoða reynsluheim samningamanna 

utanríkisþjónustunnar og til þess að hægt sé að fá marktæka innsýn og öðlast skilning á 

viðfangsefninu þurfti djúpviðtöl við fulltrúa þessa afmarkaða hóps. Því var markvisst úrtak 

valið og hálfstöðluð viðtöl tekin við sex reynda samningamenn úr röðum 

utanríkisþjónustunnar. 

3.1 Tilgangur rannsóknar  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða hvort samningahegðun við gerð milliríkjasamninga 

fyrir Íslands hönd sé í samræmi við kenningar í samningatækni. Aðstæður þær sem við lýði 

voru þegar viðfangsefnið var valið má rekja sem grunnástæðu rannsóknar. Eins og fyrr greinir 

var Ísland að semja um aðild að Evrópusambandinu. Á sama tíma hafði samningatækni vakið 

fræðilegan áhuga höfundar sem vann að jaðarverkefnum tengdum samningaferlinu og fylgdist 

með þróun mála af miklum áhuga. Því kviknuðu eðlilega spurningar um tengsl fræðanna og 

raunveruleikans. 

Eins og fyrr segir hafa tvær rannsóknir verið gerðar til að staðsetja íslenska 

stofnanamenningu samkvæmt kenningum Geert Hofstede (1981; 1983).  Stuðst er í því 

samhengi við niðurstöður Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar og félaga (2011) til samanburðar 

við samningahegðun þá sem viðmælendur lýsa. Þá eru niðurstöður einnig bornar saman við 

rannsókn Ragnhildar Bjarkadóttur á alþjóðasamningum íslenska einkageirans (2011). Þannig 

er reynt að kanna um leið opinbera geirann betur, enda megináhersla í námi höfundar á 

opinbera stjórnsýslu. Til að skýra mögulegan mun milli alþjóðasamningagerðar viðskiptalífsins 

og ríkisins er einnig fjallað um umboðskeðju stjórnsýslunnar út frá umboðskenningunni, 

hvernig embættismenn stýra upplýsingaflæði og búa yfir sérfræðikunnáttu sem 
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stjórnmálamenn verða að treysta á þegar þeir taka allar meginákvarðanir í umboði þjóðarinnar 

sem þá kýs (Frederickson og Smith, 2003: 38). 

3.2 Sjónarhorn 

Sjónarhorn höfundar þessarar ritgerðar afmarkast af störfum við stoðverkefni á jaðri 

milliríkjasamningagerðar. Þegar höfundur kynntist samningatækni sem fræðilegri nálgun á 

samningagerð vaknaði strax forvitni um hversu vel þessi fræði ættu við þann raunveruleika 

sem hann hafði kynnst. Sérstaklega læddist að höfundi sá grunur að öllum þeim takmörkunum 

sem samningahegðun fulltrúa ríkisins væru settar væri lítill gaumur gefinn í þessum fræðum. 

Þannig mótaðist sú grunnhugsun sem liggur að baki þessarar rannsóknar, að skilja hvort og þá 

hvernig fræðin endurspegluðu raunveruleikann. 

Samningatæknin fjallar um hvernig samningahegðun geti haft mótandi áhrif á þær 

niðurstöður sem fást með samningaviðræðum og hvernig megi hámarka ávinning af þeim. Hún 

gengur út frá því að hægt sé að þjálfa samningahegðun eins og hverja aðra lærða hegðun og 

með aukinni reynslu og þeim tækjum sem fræðin bjóða sé öllum mögulegt að ná góðum 

samningum. 

Af helstu kenningaskólum alþjóðasamskipta skýrir félagsleg mótunarhyggja best það 

víðtæka ferli sem mótar milliríkjasamninga nútímans. Þar er stuðst við skynjun einstaklinga á 

upplifun, og stuðst við túlkun á þessari einstaklingsbundnu reynslu þegar samfélagsleg 

fyrirbæri eru útskýrð. Þannig getur samhljómur ólíkra einstaklinga gefið okkur raunhæfa mynd 

af þeim veruleika sem þeir búa við. 

Opinber stjórnsýsla er takmörkuð til athafna af þeirri ströngu umboðskeðju sem hana 

einkennir. Umboðskenningin fjallar um þá ábyrgð sem almenningur framselur 

stjórnmálamönnum við kosningar til ákvarðanatöku fyrir þeirra hönd en inniheldur einnig þá 

grunnhugmynd að stjórnmálamenn verða að geta rökstutt og réttlætt þessar sömu ákvarðanir 

gagnvart almenningi. Það er því nánast ómögulegt að rannsaka samningahegðun fulltrúa 

ríkisins án þess að taka umboðskeðjuna og áhrif hennar með í reikninginn. 

Viðfangsefnið var nálgast með þá meginhugmynd að leiðarljósi að fræðin endurspegli 

raunveruleikann fremur en þau móti hann. Ef fræðin eru ekki í takt við þann veruleika sem þau 

eiga að lýsa eða undirbúa væntanlega samningamenn fyrir þurfi að bæta þau. Þó var sú 

hugmynd aldrei fjarlæg meðan rannsóknarvinna stóð yfir að ef frávik væru veruleg mætti nýta 



34 

þessa rannsókn til að ýta á úrbætur. Þá mætti sérstaklega hyggja að kennslu eða þjálfun á sviði 

samningatækni fyrir samningamenn í framtíðinni ef samningahegðun væri almennt ábótavant. 

Það er þó eitt einkenni eigindlegra rannsókna að þær taka breytingum og þróast eftir því 

sem viðfangsefnið verður skýrara og því voru þessar frekar opnu rannsóknarspurningar hafðar 

til hliðsjónar við ferlið fremur en að gengið væri út frá því að við þeim væru fyrirfram mótuð 

svör. 

3.3 Réttmæti og áhættumat 

Samningatækni er nokkuð nýtilkomin sem fræðigrein, og enn sem komið er ekki mikið 

rannsökuð í íslensku samhengi. Rannsókn Ragnhildar Bjarkadóttur (2011) á samningahegðun 

Íslendinga í alþjóðasamningum: “Við erum köldustu gangsterarnir” tekst á við einkageirann og 

gefur nokkuð glögga mynd af þeirri hlið íslenskrar samningahegðunar. Niðurstöður hennar 

kalla á að opinberi geirinn sé einnig skoðaður að þessu leyti. Viðfangsefnið varðar þannig báðar 

hliðar fræðasviðs höfundar sem eru opinber stjórnsýslufræði og alþjóðasamskipti. Þá hafa lítið 

verið skoðuð hérlendis þau takmörk sem samningahegðun á vegum ríkisins eru sett sökum 

eðlis ríkisins og umboðskeðju í gegnum stjórnsýslu, ríkisstjórn, Alþingi og til þjóðarinnar.  

Nálægð við úrtak og þýði rannsóknarinnar er bæði kostur og galli. Viðmælendur eru 

kunnugir höfundi, allir verið samstarfsfélagar með einum eða öðrum hætti til lengri eða 

skemmri tíma. Þessi nálægð gefur aukið öryggi og traust sem verður til þess að viðmælendur 

verða bersögulli og tjá sig af meiri hreinskilni en ella hefði getað verið raunin. Á móti kemur að 

nálægð höfundar við vettvanginn getur orðið til þess að mikilvægar upplýsingar teljist viðtekin 

almenn þekking á aðstæðum eða kringumstæðum og sé því látið ógetið. Því var stuðst við 

utanaðkomandi rýni við mótun spurninga og viðtalsvísis, sem og við yfirferð prufuviðtala og 

niðurstaða úr þeim.   

Til að halda sem mestri hlutlægni var þess sérstaklega gætt að nálgast spurningar og 

viðtölin sjálf á þann máta að orðaval tryggði opna túlkun án gefinna valkosta. Þá hafði 

höfundur ekki mótað sér fyrirframgefin svör við rannsóknarspurningum heldur taldi að aukin 

þekking á viðfangsefninu kæmi bæði fræðasamfélaginu og utanríkisþjónustunni til góða. Því 

var ekki verið að leita eftir ákveðinni niðurstöðu heldur miklu frekar varpa ljósi á stöðu 

viðfangsefnisins út frá reynslu viðmælenda og þeirra eigin túlkun á þeirri upplifun. Þá er 

heildarhandrit viðtalanna afhent leiðbeinanda svo hægt sé að taka tillit til þess ef í ljós kemur 
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að spurningar reyndust þrátt fyrir fyrrnefndar varúðarráðstafanir ómeðvitað gildishlaðnar eða 

leiðandi. 

Efni ritgerðarinnar varðar ekki lög um persónuvernd nr. 77/2000 hvað varðar viðkvæmar 

persónuupplýsingar eins og þeim er lýst í 8. mgr. 2. gr. laganna og því þótti ekki ástæða til að 

sækja leyfi til Persónuverndar. Hins vegar er verndun persónu viðmælenda í hávegum höfð. 

Reynt er að forðast að nefna ákveðna samninga og einstaklinga. Niðurstöður verða ekki 

flokkaðar undir gervinöfnum, heldur verður einungis almennt vitnað til ummæla með beinum 

tilvitnunum í viðtölin til staðfestingar fullyrðingum í greiningu rannsóknar án þess að tengja 

eða flokka saman tilvitnuð svör viðmælanda á nokkurn hátt. Þá var rannsókn þessi unnin með 

vitund og samþykki utanríkisráðuneytisins. 

3.4 Rannsóknaraðferð 

Samanburður á mannlegri reynslu og fjölbreyttum ólíkum kenningum kallar á eigindlega 

nálgun. Tölulegar upplýsingar gefa ekki mynd af því sem verið er að leita eftir í þessari 

rannsókn og því ómögulegt að beita megindlegum rannsóknaraðferðum. Megindleg könnun 

hefði getað sýnt fram á umfang starfsreynslu og hvers konar samningareynslu viðmælendur 

hefðu. Þar sem ekki er verið að leita þess háttar upplýsinga og einnig sökum þess hve þýðið er 

lítið á það ekki við hér. 

Rannsóknin á fyrst og fremst að sýna tvennt: endurspeglun kenninga fræðimanna á sviði 

samningatækni í raunverulegum milliríkjasamningum og hvort hin stranga umboðskeðja 

samningamanna ríkisins hamlar þeim eða auðveldar að ná fram markmiðum sínum við gerð 

milliríkjasamninga. Þá verður því einnig velt upp hvort fræðasamfélagið hafi í raun skoðað 

þennan vinkil nægilega. 

Viðfangsefnið rökstyður sjálft að það skuli rannsakað með eigindlegri aðferð. Þær telja 

einkum henta vel þegar viðfangsefnið tengist samtímanum og þegar rannsakandi hefur lítið 

sem ekkert vald yfir viðfangsefninu. Þá gefa þær tilefni til skýrari og afmarkaðri spurninga sem 

veiti skarpara innsæi og nánari skilning á viðfangsefninu.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á mismunandi nálgun við úrvinnslu. Þannig er 

gengið út frá því að sá veruleiki sem viðmælendur lýsa sé þeirra eigin túlkun af kerfisbundinni 

upplifun og því sé viðfangsefnið einstakt í hverju tilfelli fyrir sig (Creswell, 1998, 2007). Um leið 

má þó draga fram sameiginlegar lýsingar eða andstæðar til að draga heildrænar ályktanir um 
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viðfangsefnið. Sú túlkunaraðferð nefnist  aðleiðsluaðferð (e. induction) sem beitt er til að túlka 

þær (Glaser og Strauss, 1967). Þannig verður ákveðið afmarkað fyrirbæri: samningahegðun 

fulltrúa íslenska ríkisins við gerð milliríkjasamninga rannsóknarbært. Hlutverk rannsakanda er 

að túlka frásagnir viðmælenda. 

Aðleiðsla er nýtt til að þróa tilgátur og móta kenningar út frá þeim gögnum sem verða til. 

Markmiðið er að auka skilning á þeim aðstæðum sem eru fyrir hendi. Höfundur leitast við að 

sýna hlutlægni, þar sem hlutleysi er ógerlegt í rannsóknum sem þessari, og bera niðurstöður 

saman við þær kenningar sem lúta að efniviðnum. 

Ef eingöngu væri samið um beinharða ríkishagsmuni, líkt og tíðkaðist í ríkara mæli áður 

fyrr í flestum milliríkjasamningum, myndi það krefjast þess að við skoðuðum viðfangsefnið 

með tilliti til raunsæishyggju. Við styrkingu alþjóðakerfisins jókst vægi nýfrjálslyndrar 

stofnanahyggju sem greiningartækis og hefði vissulega átt við ef verið væri að skoða afmörkuð 

samningasvið.  

Rannsóknaraðferðin kallar hins vegar á annars konar fræðilegt sjónarhorn, en eigindlegum 

rannsóknum henta best mótunarhyggjutengd greining. Samtíminn krefst þess að við greiningu 

á málefnum á alþjóðavettvangi sé tekið tillit til miklu fleiri þátta við gerð milliríkjasamninga en 

áður var og oft annarra en þeirra sem augljóslega eru undir við gerð samnings, auk þess sem 

utanaðkomandi áhrif af almenningsáliti og hagsmunahópum virka sterkar á ferlið en áður var.  

3.5 Aðferð 

Ritgerðin byggir á eigindlegri rannsókn, viðtölum við starfsmenn utanríkisþjónustunnar sem 

allir hafa unnið að samningagerð fyrir Íslands hönd. Viðmælendur eru ekki nafngreindir enda 

reynt að setja fram almenna mynd af sameiginlegu hegðunarmynstri sem byggð er á 

frásögnum þeirra. Við greiningu viðtalanna var farið heildrænt yfir nálgun íslensku 

samningamannanna út frá kenningaramma sem tekur til samningatækni, en einnig mið af 

opinberum stjórnsýslufræðum. 

Valið var svokallað elítuúrtak samningamanna úr röðum utanríkisþjónustunnar. 

Viðmælendur voru valdir með hliðsjón af reynslu sinni og virkni sem samningamenn. Þeir eiga 

það allir sameiginlegt að hafa stýrt samningaviðræðum fyrir Íslands hönd og hafa starfað að 

samningagerð þegar frumrannsókn fór fram. Við val viðmælenda var þess gætt að hafa kynja- 

og aldursdreifingu sem jafnasta, en einnig að viðmælendur hefðu ekki einsleitan 
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menntunarbakgrunn. Kynjahlutfall viðmælenda er jafnt, starfsreynsla í utanríkisþjónustunni 

liggur á bilinu 10-20 ár og aldursbil er um 15 ár. Rúmlega helmingur viðmælenda eru 

lögfræðingar og helmingur þeirra með stjórnmálafræðilegan menntunarbakgrunn. Allir hafa 

fengist við ólík viðfangsefni í samningagerð, en flestir hafa víðtækustu reynsluna af gerð 

fríverslunarsamninga. 

Fyrst voru viðmælendur beðnir um þátttöku munnlega en þegar leið að viðtölum var 

sendur tölvupóstur þar sem rannsóknin var nánar kynnt og þegar þátttaka var staðfest og 

komið að viðtölunum sjálfum var þeim sendur viðtalsvísir með 1-2 daga fyrirvara. Tekin voru 

hálfstöðluð viðtöl þar sem stuðst var við fyrrnefndan viðtalsvísi með fjórum megin 

útgangspunktum. Að auki hafði rannsakandi spurningalista til viðmiðunar við framkvæmd 

viðtalanna, en reynt var að leyfa viðmælendum að tjá sig sem óheftast svo meta mætti 

orðræðu og hugtakanotkun út frá þeirra eigin forsendum frekar en að viðtalið mótaðist af 

rannsakanda. Þannig er einnig auðveldara að ná fram almennri umræðu.  

Viðtalsvísirinn þjónar þannig þeim tilgangi að viðmælandi gat undirbúið sig og skipulagt 

mál sitt á þann máta að viðtalstíminn nýttist sem best. Spurningalisti rannsakanda tryggir hins 

vegar að yfirsýn haldist og að umræðan nái til allra þeirra atriða sem hann vill fá viðbrögð við 

en takmarki viðmælandann að öðru leyti ekki. Þannig sést skilningur og forgangsröðun 

viðmælanda á viðfangsefninu betur. Í framhaldinu auðveldar þessi aðferð rannsakanda að 

koma auga á þau atriði sem sameina hópinn eða eru eðlisólík innan hans. Þar sem greining 

gagna og samanburður við þau atriði sem rannsakandi merkti hjá sér meðan þau stóðu yfir var 

að nokkru leyti gerður jafn óðum komu fljótlega í ljós ný atriði sem fylgt var eftir við síðari 

viðmælendur. Þannig jukust viðtölin að dýpt og umfangi eftir því sem leið á rannsóknina eins 

og gjarnt er við eigindlegar rannsóknir.  

Fjögur viðtalanna fóru fram á heimili viðmælanda en tvö þeirra á skrifstofu viðmælanda 

utan venjubundins vinnutíma. Því gafst gott tóm til að ná vel til viðmælenda. Allir viðmælendur 

eru rannsakanda kunnugir og andrúmsloft í viðtölunum því mjög afslappað. Þá höfðu allir 

viðmælendur kynnt sér viðtalsvísinn og viðtölin því bæði skýr og málflutningur þeirra skipulega 

fram settur. 

Þar sem þýði viðmælenda er lítið og mengið vel afmarkað var þeim tilkynnt við upphaf 

upptöku að nafnleyndar yrði gætt sem og að forðast yrði að tilvitnanir í svör yrðu 

persónugreinanleg. Þá var þeim lofað að gögnum yrði eytt eftir birtingu ritgerðar. Einnig voru 
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þau upplýst um að svör þeirra væru valkvæð og þau mættu neita að tjá sig um tiltekin eða öll 

viðfangsefni rannsóknar, en um leið hvött til að segja frekar meira en minna og hafa ekki of 

miklar áhyggjur af klukkunni, en gefið hafði verið til kynna að viðtölin tækju um hálftíma. Sú 

tímalengd var byggð á prufuviðtali við aðila utan þýðisins sem einnig hafði þann bakgrunn til 

að bera sem krafist var við val þýðisins en ákveðið var fyrirfram að yrði ekki hluti þess. 

Ofangreind viðtöl voru tekin í janúar 2013 en fullunnið úr þeim fimm árum síðar. Sú 

fjarlægð hefur hjálpað til að auka hlutlægni enda fjarlægð frá aðstæðum og kringumstæðum 

orðin slík að rannsóknargögn virkuðu að sumu leiti nánast framandi fyrir rannsakanda. Sökum 

þessa langa hlés og einnig vegna þess hvernig rannsóknin hafði undið upp á sig með hverju 

viðtali, eins og fyrr greinir, var ákveðið að senda nýjan spurningalista á viðmælendahópinn í 

upphafi árs 2018 og óska skriflegra svara (þar sem flestir eru nú á nýjum starfstöðvum). Þetta 

var gert til að skerpa betur svörin, endurstaðfesta þau og samræma þær spurningar sem til 

viðmælenda hafði verið beint. Tveir viðmælenda höfðu meira til málanna að leggja sem skýrði 

tiltekin viðfangsefni nokkuð. 

Sögulegur bakgrunnur viðtalanna verður ekki sérstakt umfjöllunarefni en að því leyti sem 

þegar er komið fram. Þau eru tekin þegar aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu stóðu 

sem hæst en þar sem það ferli er að engu leyti viðfangsefni rannsóknarinnar verður ekki fjallað 

um það frekar, en sú staðreynd endurspeglast þó í nokkrum viðtalanna. 

3.6 Úrvinnsla og greining gagna 

Viðtölin sem mynda gagnagrunn þessarar rannsóknar voru tekin upp á síma og svo umrituð 

yfir í prentútgáfu. Umritanir viðtalanna voru gerðar frá orði til orðs og þess gætt að orðfæri 

viðmælenda héldist óbreytt, varast var að stytta mál þeirra eða umorða að nokkru leyti. 

Erlendar málfarsslettur eru látnar halda sér, en þýðing höfundar fylgir í sviga þar sem þess er 

talin þörf. Beinar tilvitnanir í viðtölin eru skáletruð en ekki persónugreinanlegar að neinu leyti. 

Leiðbeinandi hefur undir höndum handrit viðtalanna. Það eintak er ekki persónugreinanlegt 

að öðru leyti en því að viðtölin eru númerasett í þeirri röð sem þau voru tekin. Að birtingu 

lokinni verður gögnum eytt. 

Eftir endurtekinn nákvæman lestur viðtalanna sem og að færa þau öll yfir á ritað mál orð 

fyrir orð fæst mikil innsýn í mál hvers og eins viðmælenda. Í fyrstu er leitað eftir ummælum 

um tiltekin meginþemu: samningahegðun þar sem rætt er um undirbúning annars vegar og 

hins vegar um samskipti við viðsemjendur, þekkingu og eða reynslu af samningatækni sem 
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fræðilegri nálgun á samningagerð, sérkenni á samningahegðun Íslands og Íslendinga og að 

lokum hvaða áhrifum á samningaferlið er lýst sem viðmælendur telja að hljótist af afmörkuðu 

samningaumboði ríkisins. Því næst eru sameiginleg upplifun eða ólíkar lýsingar flokkaðar 

saman og meginþræðir greindir. Að lokum eru þræðirnir settir í það kenningalega samhengi 

sem framar er lýst. 

Hér hefur verið farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar sem er eigindleg og byggð á 

hálfstöðluðum elítuviðtölum. Sérstaklega hefur verið fjallað um tilgang og réttmæti 

rannsóknarinnar. Þá hefur þess verið vandlega gætt að fara svo með tilvísanir í viðtölin að þau 

verði á engan hátt persónugreinanleg eftir viðmælendum og viðmælendur eru því ekki 

flokkaðir undir dulnefnun. Eins og sjá má í næsta kafla er almennt vísað til viðtalanna og öll 

sértæk dæmi tekin út til að tryggja nafnleynd viðmælenda. Í næsta kafla er reynsluheimur 

viðmælenda kynntur og umfjöllun sett fram eftir þeim meginþemum sem fram komu í 

viðtölunum.   
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4 Niðurstöður 

Báðir aðilar ná fram hagsmunum beggja og aðilar eru sáttir, ef það tekst þá er það 
góður samningur. 

Verkefni utanríkisþjónustunnar eru fjölbreytt. Einn megintilgangur hennar er að standa vörð 

um hagsmuni Íslands. Það er meðal annars gert með ýmsum alþjóðasamningum sem tryggja 

rétt og réttindi ríkisins og ríkisborgara landsins. Vinna að samningagerð er því nokkur og gera 

má ráð fyrir að margir fulltrúar íslensku utanríkisþjónustunnar komi að slíkum verkefnum á 

starfsferli sínum. Eiginleg þjálfun starfsmanna í samningatækni er engin, en þeir sem veljast í 

þessi verkefni virðast þó hafa gert sér far um að kynna sér fagið að einhverju leyti eða hafa í 

það minnsta útvegað sér handbækur til að styðjast við.  

Flestir viðmælendur höfðu bókina Getting to Yes ýmist útgáfu Fisher og Ury (1981) eða 

Fisher, Ury og Patton (1991) í hillum sínum. Meðal annarra bóka í fórum viðmælenda sem 

vöktu athygli höfundar voru Essential Negotiation sem Gavin Kennedy tók saman fyrir The 

Economist (2004) og hefur að geyma helstu atriðisorð í samningatækni í stafrófsröð, er 

uppflettirit sem þjónar líkum tilgangi og alfræðiorðabók en skýrir hugtök úr samningatækninni 

sem kunna að vera leikmönnum sérhæfð og framandi. Eintak viðkomandi viðmælanda var 

þvælt (væntanlega víðreist) og ljóst að því hafði verið mikið flett. Þá var einn viðmælandi með 

Negotiating for Dummies eftir Michael og Mimi Donaldson (1996). Sú bók inniheldur fjölmörg 

ráð til að bregðast við mismunandi aðstæðum sem upp kunna að koma í samningaviðræðum 

og tekur til mismunandi menningarhegðunar að auki. Þar var sérstaklega merkt við umfjöllun 

um Pre-Buyer‘s remorse eða Eftirsjá kaupanda fyrirfram (2004:157) sem fjallar um að rétt eins 

og kaupandi sjái stundum eftir kaupum sem hafa átt sér stað sé einnig alþekkt að hafa slæma 

tilfinningu fyrir samningaviðræðum og ráðið sem er gefið er einfalt: „Hættu við!“ Viðmælandi 

var ekki spurður um í hvaða samhengi þessa ráðs hefði verið þörf. 

Þar sem samningafólki á vegum ríkisins í milliríkjasamningagerð eru þröngar skorður settar 

til að móta samningaferli er hér einkum litið til þeirra þátta sem hver einstakur 

samningamaður getur mest mótað eftir eigin höfði og þar með haft bein áhrif. Skoðað er 

hvernig undirbúningi er háttað og hvernig samskipti við viðsemjendur sem einstaklinga er 

háttað. Viðmælendur voru samstíga í svörum sínum að mörgu leyti og auðvelt að greina 

ákveðin meginþemu í máli þeirra. Eðlilega kom einnig fram ákveðinn munur, enda reynsla 
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þeirra mismunandi, viðfangsefni samninga sem þau hafa unnið að verið ólík sem og valdastaða 

þeirra við samningaborðið.  

Samningahegðun á alþjóðavettvangi lýtur mörgum lögmálum. Auk þeirra marka sem 

samningaferli einstaklinga eða viðskiptalífsins er almennt sett þarf við samningagerð milli ríkja, 

hvort sem er undir merkjum tiltekinna alþjóðastofnana og ríkjahópa eða milli tveggja eða fleiri 

ríkja án milliliða að taka tillit til enn fleiri atriða. Þar koma til sögunnar, auk mismunandi 

innanlands löggjafar, mismunandi gildi og staðlar. Þá hefur ólíkt stjórnarfar og stöðugleiki 

innanlands einnig mikið að segja. Því skiptir miklu máli að þekkja sögu og stjórnmál viðkomandi 

ríkja í þaula. 

Mikilvægi þess að gera sér grein fyrir menningarmun og taka tillit til hans var eitt sterkasta 

meginþemað sem fram kom. Viðmælendur áttu þó erfiðara um vik að lýsa því hvað einkenndi 

íslenska samningahegðun. Þar komu fram misvísanir bæði meðal einstakra viðmælenda en 

einnig í máli sama einstaklings. Í framhaldi af því þema kom svo fram mikilvægi þess að eiga 

sem mest og best samskipti við viðsemjendur. Undirbúningur samningagerðar þótti skipta 

skipta miklu máli, enda kom það fram í máli allra viðmælenda hversu mikilvægur hann væri og 

að útkoma samninga væri oft undir því komin hversu vel hefði til tekist við hann. Þá kom í ljós 

að allir viðmælenda minna töldu samningagerð meðal skemmtilegri verkefna sem þeir fást við, 

enda tilbreyting frá venjulegum skrifstofustörfum og einnig sökum þess að þar þótti þeim þeir 

geta haft áhrif á niðurstöðuna og gert landi sínu gagn. Það mat var í nokkurri andstöðu við þau 

hamlandi áhrif til athafnafrelsis sem flestir nefndu í tengslum við umboðskeðjuna. 
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4.1 Menningarmunur, sérstaða Íslands og Íslendinga 

...þegar við erum að semja fyrir hönd Íslands þá erum við yfirleitt mjög fá. 

Þegar rætt er um sérstöðu Íslands í milliríkjasamningagerð eru fyrstu viðbrögðin oftast 

stærðarmunurinn. Fáliðun samninganefndar og smæð hagkerfisins koma alltaf fram. Þegar 

lengra er haldið minnast viðmælendur þó á menningarmun viðsemjenda, og eftir því sem 

menning viðsemjenda verður ólíkari þeim mun meira vægi verður að gefa henni, eða eins og 

einn viðmælandi segir: 

Að skynja menningarmun, það er rosalega mikilvægt. 

Ekki er þó alltaf um menningarmun milli ríkja að ræða, heldur þarf einnig að taka tillit til 

hans í viðræðum innanlands. Augljósastur þykir munurinn milli hins opinbera og einkageirans, 

en einnig milli utanríkisráðuneytisins annars vegar og mismunandi fagráðuneyta hins vegar. 

Þá verður ljóst þegar verið er að semja á ólíkum sviðum innan sama samnings að mjög ólík 

viðhorf geta ríkt meðal mismunandi samningahópa sem skýrist af ólíkum hagsmunum á 

mismunandi sviðum.  

Menningarmunur til dæmis skiptir gríðarlega miklu máli þegar þú ert að semja milli 
menningarsvæða og jafnvel þegar það er til þess að gera stutt á milli, jafnvel hérna 
innanlands ef að öðru megin eru aðilar úr opinbera geiranum að semja og hinumegin eru 
aðilar frá einkageiranum, þá er ákveðinn kúltúrmunur á milli þeirra sem eru að semja, þá 
skiptir máli að hafa skilning á þessum mismunandi kringumstæðum sem menn koma úr, 
þessum mismunandi áttum. 

Stærsta menningarmuninn er þó að finna þegar verið er semja við ríki af mjög ólíkum 

uppruna, þar sem stjórnmál og trúarbrögð eru meðal margvíslegra áhrifa á gildismat og taka 

verður tillit til þess sama hvaða samskipti eru við viðkomandi þjóð. Stærð ríkja setur eins og 

fyrr segir einnig mark sitt á samskiptin. 

[Ferlið] gengur mikið út það að viðkomandi er alveg rosalega ákveðinn og rosalega ýtinn 
og það er sú tækni sem þeir nota, það er bara eins og í [fjölmennt ríki I] viðræðunum, þeir 
gefa sig ekki sko, fyrr en… Auðvitað er það ekki þannig að við gefum okkur heldur en meira 
með svona tækni sem þeir nota til að stuða vil ég meina [...]en þeir eiga mjög erfitt með 
að taka ákvarðanir þegar þú kemst upp á æðsta stig, þetta er svo mikil goggunarröð.  

[Fjölmennt ríki II] eru líka… [það] gengur rólegar fyrir sig, ekki svona svakalega ákveðnir 
en þeir ná samt sínu fram, kannski á rólegri hátt, þetta er munurinn á þjóðunum – það 
endurspeglast þarna, en þar er líka ákveðin ákvörðunartökufælni. 
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Fyrir utan beinan menningarmun minntust viðmælendur allir með einhverju móti á að 

valdamisvægi viðmælenda með tilliti til fámennis Íslands og viss vanmáttur væri staðreynd, 

sökum skorts á sérfræðingum. Á móti kæmi hins vegar að boðleiðir væru allar miklu styttri hjá 

íslenskum samninganefndum. Því hefðu þær oft meira svigrúm en viðsemjendur og gætu 

brugðist fljótar við breyttum tilboðum. 

Þú ert ekki að semja á neinum jafningjagrundvelli þannig séð. 

Segir einn viðmælandi, á meðan annar tekur fram að fámennið hafi áhrif: 

 Við erum mjög lausnamiðuð, vegna þess að við verðum að vera það, við erum svo fá. 

Annað dæmi um hvernig fámennið veiki stöðu Íslands við samningaborðið: 

Við setjum mönnum ekki afarkosti eða erum einstrengingsleg eða svoleiðis. Það er 
náttúrulega hluti af stærðinni. Við erum kannski ekki í þeirra stöðu að við getum sett 
mönnum afarkosti. 

Þá er nefnt að fámennið hafi áhrif á sérþekkingu, eins og einn viðmælandi nefnir, þá eru 

Íslendingar: 

oft að tala fyrir hagsmunum og sækja hagsmuni sem við höfum þurft að fá upplýsingar um 
frá öðrum sérfræðingum heima fyrir. 

Loks bendir einn viðmælandi á að smæð samninganefndanna setji þær oft skör lægra en 

viðsemjendur:  

Við erum lítil. Við erum sjaldnast, mundi ég segja, jafnvel þó við séum formlega séð, séð 
sem jafningjar. Það eru aðrir samningsaðilar við borðið sem geta ráðið mjög miklu um það 
hvernig samningarnir munu líta út meðan við höfum miklu takmarkaðri möguleika til þess. 
Og hættan er þessi og það er kannski ekki valkostur fyrir okkur eins og í fjölþjóðlegu 
samstarfi að draga okkur út úr því samstarfi. Þessi samningavinna hjá okkur miðast oft við 
að lágmarka skaðann. Ef þú ert að semja við einkaaðila hefurðu möguleikann að semja við 
annan aðila, hefur möguleikann að  búa til stærri köku. Þú hefur mikla meira svigrúm. Þú 
hefur miklu meira tækifæri til að hafa áhrif á efnistökin. 

Aðspurðir um séreinkenni íslenskrar samningahegðunar nefna viðmælendur hreinskiptni, 

traust og sanngirni. Minnst er á mikilvægi þess að skýra sem best sérstöðu Íslands til að skapa 

skilning hjá viðsemjemdum. Markmiðin með samningagerðinni eru skýr og hagsmunir hafa 

verið skilgreindir í þaula heima fyrir. Því hefur svigrúm oft ekki verið mikið þegar að 

samningaborðinu kemur. Þessu kemur einn viðmælandi vel til skila með því að tala um 

einfaldan samningastíl: 
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Íslendingar hafi svona frekar til þess að gera einfaldan samningastíl, eru nokkuð 
hreinskiptnir í samningaviðræðum og stundum jafnvel á ákveðnum samningasviðum, þá 
er ég að hugsa um alþjóðasamninga, hafa þeir getið sér orð fyrir að vera ósveigjanlegir 
eða jafnvel frekir. 

Fleiri viðmælendur minnast á hreinskilni og að ekki tíðkist að segja ósatt eða reyna að fara 

á bak við viðmælendur: 

Við erum ekki með pretti í viðræðum. Við erum hreinskilin upp að því marki sem unnt er 
þannig að við séum ekki að skaða okkar samningshagsmuni. Við erum ekki að ljúga eða 
vera með einhverja pretti – ég hef aldrei… það er bara okkar eðli. 

Það virðist vera sá löstur sem íslenskum samningamönnum þykir hvað verstur við að eiga: 

Annar aðilinn er að geyma eitthvað upp í erminni meðan hinn er kannski meira og minna 
bara búinn að segja hvað hann getur gert. Það veit ekki á gott. 

Aðspurð um hvort íslenskir samningamenn væru lausnamiðaðir eða sveigjanlegir tóku 

flestir viðmælendur dræmt undir það og lesa mátti í gegnum orðin að það þyki ekki kostur í 

þessum hóp: 

Sveigjanleg að lokum, til að ná fram góðum samningi, að taka tillit til hagsmuna hinna og 
hagsmuna okkar, en við erum ekki að gefa eftir mikilvæga hagsmuni. 

Íslendingar eru óþolinmóðir og vegna margra annarra verkefna og þrýstings á að ná 

árangri er hlutunum oft hespað af til að hægt sé að hella sér í næsta verkefni.  

Ég myndi segja að við værum mjög ákveðin – við erum það. En það er náttúrulega kannski 
aðallega á þeim sviðum eins og landbúnaði og fisk þar sem við erum í vernd og sókn og 
menn gefa ekki eftir. 

Þegar hörðustu hagsmunirnir eru í húfi hafa menn vanist því að sækja fast, en leita 

jafnframt í auknum mæli leiða til að útskýra sérstöðu þjóðhagslegrar stærðar sjávarútvegsins 

og vísa til sanngirniraka: 

Ákveðin hreinskilni, að fara fram með svona ákveðnar… svolítið skýrar… og vilja tala svona 
„no-nonsense“ um hlutina og reyna að fá skilninginn út frá því. 

Sumir vísa þó enn til óþolinmæði í þessu samhengi: 

Ekki beint hreinskilni. Frekar „no-nonsense“ nálgun, ekki alveg vilji eða þolinmæði til að 
setja sig inn í einhvern annan takt heldur en menn eru vanir. 
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Viðmælendur mínir bentu líka á að viðsjárvert væri að gera ráð fyrir að samningaferli færu 

eftir fastri fyrirframgefinni röð. Undirbúningurinn, heimavinnan, hefði oft tekið á svo miklum 

smáatriðum að stundum kæmu menn að samningaborðinu með nánast óbreytanleg drög: 

mikilvægt að gera sér grein fyrir því áður að þeir eru kannski í annarri stöðu, þeir gera 
hlutina í annarri röð – það er þeirra kúltúr. Ef þú áttar þig ekki á því þá verður bara brot í 
samskiptum á milli… yfir borðið. 

Svo virðist sem íslenskar sendinefndir hafi ekki alltaf litið á sig sem smáríki. Sú virðist 

einkum hafa verið raunin þegar verið var að semja um auðlindanýtingu, og þá sérstaklega á 

sviði sjávarútvegs, þó það séu ekki einu dæmin. „Það er auðvitað þetta svona þegar að Ísland 

mætir og er á því að það sé mjög stórt“.  

Þetta virðist þó vera að breytast enda segir einn viðmælandi hreinlega: 

Mér finnst við oft vera pínu bláeyg. Mér finnst við oft… ekki svona hugsa það að... Það að 
einhver stór aðili vilji semja við lítinn aðila… í yfirgengilegri góðvild. Það séu engir aðrir 
hagsmunir sem liggja þar að baki. Finnst við vera pínu naív í því.   

Annar viðmælandi tekur svipað til orða: 

Stundum höldum við að við höfum miklu betri stöðu en við höfum og einhvern veginn 
höldum að allir muni gefa okkur meira en þeir kannski eru tilbúnir að gefa.   

Þegar hagsmunirnir voru miklir á þjóðhagslega vísu hafi menn hins vegar alltaf sótt fast: 

Það má til dæmis horfa á samninga á sviði fiskveiða, auðlindanýtingar og varnarmála þar 
sem Íslendingar gátu sér orð fyrir að vera bara með mjög svona sterka „take it or leave it“ 
nálgun á samningaviðræðurnar. Það voru ekki miklar fínessur í þeim samningum. 

Einnig er vísað til sanngirniraka og mikilvægi þess að mæta skilningi viðsemjenda. Hvort 

sem það er staða okkar sem smáríkis eða vegna verulegra hagsmuna tala viðmælendur um að 

Ísland mæti stundum sérstökum velvilja og skilningi á sérstöðu ríkins: 

Við höfum ákveðið vægi og við höfum oft mikinn skilning [mætum oft miklum skilningi]. 

Viðmælendur mínir minntust á „Þúsund verkefni og það allt saman“ og að „halda mörgum 

boltum á lofti“. Enginn núverandi samningamaður í utanríkisþjónustunni hefur eingöngu það 

verkefni á sínum herðum að taka þátt í samningaviðræðum. Einnig liggja alltaf hjá þeim 

fyrirspurnir, minnisblöð og skýrslur sem þarf að vinna að og skila innan tiltekins frests. Oft eru 

þau verkefni á mjög ólíkum sviðum og langt frá því sem málefni sem verið er að semja um. 
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Mikilvægt að vita eitthvað um löndin, ég hef reynt að kynna mér aðeins… vegna þess að 
það er svo misjafnt milli landa. 

Allir viðmælendur gerðu sér vel grein fyrir áhrifum menningarmunar og ólíks gildismats 

þegar verið væri að semja við aðrar þjóðir. Sjálfsagt bera þau merki síns starfsvettvangs að því 

leyti að fram kom að framandi menningu fengi maður ekki skilið til fullnustu nema búa á 

viðkomandi svæði um nokkurn tíma. 

Maður hefur náttúrulega ekki svo mikla innsýn í menningu nema búa í landinu en þetta er 
kannski eins langt og maður kemst… 

Þannig sjá þau mikilvægi og þörf sendiráðanna í öðru ljósi en þegar einkaaðilar eiga í 

samningagerð á framandi menningarsvæðum. 

[Við] erum með sendiráð í löndunum sem geta komið með ákveðinn bakgrunn inn í þetta 
og hvernig menn nú hagi sér og hvað kurteisisreglurnar segi og þýði. 

Engu að síður upplifum við öll þennan menningarmun að einhverju leiti, en hvort 

alhæfingarnar sem oftast eru notaðar eiga allar og alltaf rétt á sér er erfitt að fullyrða. Þannig 

birtast einnig eðlilega þversagnir og mótsagnir í frásögnum af menningaráhrifum bæði utan 

frá komandi en einnig af eigin menningareinkennum eða þjóðarbundnum 

hegðunareinkennum.  

Í umræðum um möguleg áhrif menningarmunar drógu viðmælendur ítrekað fram 

ójafnvægi í samskiptum sökum stærðarmunar ríkjanna eða ríkjabandalaganna sem áttu í 

samningaviðræðum. Viðmælendur höfðu fundið fyrir misvægi í valdastöðu við 

samningaborðið sem einkenndist aðallega af smæð ríkisins. Þetta misvægi fær samningamenn 

til að velta fyrir sér raunverulegum ástæðum að baki samningaviðræðum, raunverulegum 

tilgangi þeirra. 

Mismunandi menningarsvæði með mismunandi menningarbakgrunn og svo er hitt sem 
kannski skiptir ekki síður máli sem er stærð  - [...] í samningaviðræðum við 
Evrópusambandið um viðskipti með landbúnaðarvörur. Íslenski markaðurinn, 300.000 
versus 500 milljónir, íslenski markaðurinn skiptir engu máli fyrir Evrópusambandið. Það 
eru ekki viðskiptarök fyrir þá af þeirra hálfu að gera við okkur samning. 

Því skiptir sköpum að vera sér meðvitaður um allar þær óskráðu reglur sem hafa áhrif á 

stöðu samningsaðila og setja samningahegðun skorður. Þannig bera viðmælendur þess vitni 

að taka tillit til fyrirfram gefinna staðreynda, hvort heldur sem leiðir af þekkingu á 

menningarmun eða öðrum mismun sem kann að hafa sömu áhrif. 
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Ég hefði aldrei látið mig dreyma um að gera þetta [vísun í óvissuferðir sem farið var í með 
fulltrúa annarra viðsemjenda] við Kínverja. Koma honum í einhverjar erfiðar aðstæður. 
Kínverja má ekki setja í svona aðstöðu. Það hefði haft alveg þveröfug áhrif. Þar þarftu að 
vera mildur, kurteis, kannski umfram það sem þú ert við Evrópubúa, alltaf að passa að 
viðkomandi hafi kúlið sitt, að hann geti haldið sínu stolti. 

Í þessu samhengi, eins og svo víða í samningaferlinu, ber viðmælendum saman um 

mikilvægi þess að lesa í aðstæður og hugsa næsta leik út frá því sem fram kemur. Að vera alltaf 

á tánum og búast við óvæntum uppákomum: 

Hlutir sem þú veist kannski ekki fyrirfram en skynjar mjög hratt. Þú ert kannski með 
agendu og þú takir að þér að finna lausnirnar þá þarf viðkomandi alltaf að eiga í lausninni 
líka Þú þarft alltaf að vera að hrósa viðkomandi fyrir hvað hann er „konstrúktívur“ og það 
allt saman. 

Eitt persónleikaeinkenni sem hefur komið fram í umfjöllun um samningahegðun 

Íslendinga er að óþolinmæði spili stóran hlut í vilja til að ljúka viðræðum sem hraðast.  

Mættum oft sýna meiri þolinmæði […] og þetta með pressuna… Við erum oft undir mikilli 
pressu til að klára eitt eða annað. 

Því hefur meðal annars verið haldið fram að þetta skýrist af skorti á prútthefð á Íslandi. 

Veðráttan hefur stýrt því að hér á landi hafa útimarkaðir ekki tíðkast í sama mæli og víða 

annars staðar.  Þar með eru opin viðskipti á markaði meðal almennings svo sem við dagleg 

matarinnkaup afar óalgeng. Viðmælendur eru þó ekki sammála því að Íslendingar kunni ekki 

að prútta og meðal annars er bent á kjarasamningaviðræður þessu til stuðnings: 

Prútthefð er alveg til. Þú sérð hana til dæmis mjög augljóslega ef þú skoðar kjarasamninga. 
Eitthvað umfangsmesta samningaverk sem við búum við hérna innanlands. Ég held að það 
sé meira einstaklingsbundið heldur en það sé um eitthvað þjóðareinkenni sé að ræða. 

Viðmælendur taka menningarmun sem gefnum hlut og samþykkja öll að hann sé við lýði 

og taka þurfi tillit til hans í samskiptum við önnur ríki. Stærðarmun Íslands og viðsemjenda er 

ekki síður gefið vægi í tali þeirra. Lítið efnahagskerfi með takmarkaðar auðlindir virðist einnig 

að þeirra mati gefa íslenska ríkinu sérstöðu sem samningsaðila. Íslenska samningahegðun telja 

viðmælendur almennt einkennast af sveigjanleika og lausnamiðaðri nálgun þegar hörðustu 

hagsmunum sleppir, en þolinmæði virðist ekki almennt í boði þó flestir taki fram að að það sé 

sökum tímapressu.  
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4.2 Undirbúningur 

Grundvallaratriði þegar þú ert að fara í nýjar samningaviðræður er að kynna sér efnið 
alveg í þaula, aftur á bak og áfram. 

Allir þeir fræðimenn í samningatækni sem höfundur hefur kynnt sér taka fram að 

undirbúningur sé einn mikilvægasti þátturinn í samningaferlinu í heild, enda þurfi að undirbúa 

hvert stig þess.  

Það kemur því ekki á óvart að allir viðmælendur telja undirbúning við upphaf 

samningaferlis afar mikilvægan. Upplýsingaleit og hagsmunaskilgreiningu sem þurfi að vinna 

á kvöldin og um helgar til að fá næði fyrir stöðugu áreiti vinnudagsins, símhringingum og 

tölvupóstum. Enda minnast viðmælendur á heilræði eins og „þú skalt frekar vera hérna nótt 

og dag í heila viku og undirbúa þig“. 

Undirbúningur, sem sagt efnislegur undirbúningur, bara að þekkja þá löggjöf sem er 
grundvöllur viðræðna mjög vel, held það sé algjört lykilatriði. 

Þetta segja fleiri: 

Undirbúningur er bara „key“, að þekkja viðfangsefnið vel. 

Mikilvægi þess að þekkja eigin markmið virðist grundvallaratriði: 

Það er góður undirbúningur þegar menn koma. Vegna þess að við erum líka svo fá vitum 
við að við þurfum að vera vel undirbúin. Þegar kemur að samningaborðinu vita menn... 
alveg með það á hreinu hvað þeir vilja og þeir setja það fram. 

Fleiri minnast á mikilvægi þess að vita hvert menn vilja stefna: 

Það er auðvitað rosalega mikilvægt líka að gera sér grein fyrir, að móta sér sínar 
samningskröfur, ekki síður að hugsa í upphafi hver endirinn á að vera.  

Viðmælendur gera sér grein fyrir mikilvægi þess að horfa út fyrir eigin rann og setja sig í 

spor viðsemjenda, reyna jafnvel að sjá fyrir hvar hann muni sækja og líklegast sé að finna hvar 

eftirgjöf gæti legið: 

Skiptir gífurlega miklu máli að ná svona dýpri þekkingu á viðfangsefninu og skilning á því 
og kannski ekki síður hvað gagnaðilinn er að hugsa, skilja hans aðstæður, því það hjálpar 
þér að skilja hvað er hægt og hvað er ekki hægt – þessa tilfinningu fyrir því hvað getur 
verið svona samningsgrundvöllurinn. 

Annar viðmælandi tekur undir þetta markmið: 
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Markmiðið er að finna út hvar ber í milli og það er í raun og veru um það sem viðræðurnar 
snúast um þegar út í þær er komið. 

Hagsmunamatið getur falið í sér afar margt og er að einhverju leyti mismunandi eftir því 

um hvað er verið að semja. Þó er ljóst að verið er að verja þá hagsmuni sem viðkomandi ríki 

hefur nú þegar og sækja sér bætta stöðu á öðrum sviðum. Til þess að ná fram mikilvægustu 

hagsmununum þarf einnig að þekkja eigið svigrúm til eftirgjafar, hvar minni hagsmunir liggja 

og því hægt að koma til móts við hagsmuni viðsemjenda á þeim sviðum. Þetta svigrúm til 

eftirgjafar hefur verið kallað skiptimynt af sumum viðmælendum. 

Það fór mikil vinna í þetta sem ég kalla hagsmunagreiningu. 

Þessi hagsmunagreining er stór hluti undirbúnings enda vandlega unnin áður en farið er 

að semja: 

Hagsmunamatið fór fram hjá okkur áður en við fórum út til að hlusta á 
framkvæmdastjórnina. 

Það vantar ekki dæmin um beinu hagsmunagæsluna, enda flestir viðmælendur með mesta 

reynslu af sviði fríverslunarsamninga eins og áður getur og dæmin mörg hver því beintengd: 

… átta sig á því hvað skiptir máli fyrir Ísland varðandi útflutningshagsmuni. 

Greinilegt er að hagsmunir í fríverslun liggja á vettvangi sjávarafurða og dæmin af 

mikilvægi hagsmunamats í undirbúningi því eðlilega mörg nátengd tollflokkum á helstu 

útflutningsvörum:  

Ef það er verið að flytja út mikið af grálúðu til landsins sem þú ert að semja við þá gengur 
náttúrulega ekki að hafa einhvern 10 ára aðlögunartíma í því, þá viljum við fá það fyrr. 

Þá er hægt að fórna minni hagsmunum fyrir meiri: 

Þú ert að hamast við það að fá tollana af þeim vörum fellda niður eða lækkaða. Þá þarftu 
líka að hafa einhverja skiptimynt augljóslega. Þú ert þá búinn að undirbúa þig með þeim 
hætti að þú veist þá kannski fyrirfram hvað viðkomandi ríki getur gert og getur ekki gert. 

Gott er að geta fundið vörur sem skipta þá litlu eða engu máli sem hægt er að gefa eftir: 

Ef að það er viðkvæmt að flytja inn einhverja fiska sem þeir eru að veiða á einhverjum 
smábátum í landinu sem við erum að semja við og við erum ekkert með sérstaka hagsmuni 
nú þá er hægt að gefa langan tíma í því. 

Það er augljóst hvert er stefnt í þessum efnum: 



50 

Ísland vill alltaf fá alla tolla niður í 0! 

Þegar umræðu um hlut hagsmunamats í undirbúningsferlinu sleppir sjá menn þó víðari 

flöt í samningaviðræðum og kortleggja ferlið eftir bestu getu. Það er raunsætt mat: 

Þegar þú ferð af stað í samningaviðræður oft sem koma þannig til að þú ert með ákveðin 
markmið, þá er auðvitað tilhneigingin sú að reyna að ná fram eins miklu og þú getur - og 
svo sættir þú þig við það sem þú færð. 

Sama viðhorf er að finna hér: 

Maður veit alveg að þær kröfur sem maður leggur fram… ef maður fær allt er maður 
náttúrulega mjög ánægður en það er alltaf þannig að maður þarf að gefa eitthvað eftir, 
maður þarf að vera raunsær, gera bara ýtrustu kröfur en mætast einhvers staðar en 
auðvitað er maður að berjast fyrir þessum kröfum sem skipta allra mestu máli.  

Samningamenn Íslands hafa lært töluvert af verkferlum alþjóðastofnana þegar kemur að 

samningaviðræðum. Flestir viðmælendur hafa reynslu af fríverslunarviðræðum og 

samningaferli Fríverslunarsamtaka Evrópu EFTA er ákvarðað af yfirstjórn samtakanna. Fyrst 

eru gerðar hagkvæmniathuganir og þegar aðildarríki hafa samþykkt á ráðherrafundum að 

hefja samningaviðræður við tiltekin ríki eða ríkjahópe er ramminn sniðinn af EFTA-

skrifstofunni og samið innan marka hans. Það eru einungis tvíhliða bókanir við 

fríverslunarsamningana um landbúnaðarvörur sem gerðar eru af hverju aðildarríki fyrir sig, en 

þær bókanir byggja einnig á fyrri samningum.  

Þá voru aðildarviðræður við Evrópusambandið einnig í fyrirfram ákveðnu ferli sem 

framkvæmdastjórnin hefur sniðið til í gegnum árin. 

[ESB] hefur sett upp ferli sem er mjög í föstum skorðum, sem að ég held, út frá þeirri 
takmörkuðu fræðilegu þekkingu sem ég hef á kenningum um samningatækni, sé í raun og 
veru smíðað út frá þeim. 

Þó útfærslan á undirbúningsvinnunni við það flókna ferli virki einföld í frásögn: „Við 

gerðum þetta með ákveðnum tækjum: bara eyðublað. Gengið mjög systematískt til verks” 

þótti vel til takast enda “benti [Framkvæmdastjórnin] þeim [öðru umsóknarríki] á að fara til 

Íslands og tala aðeins við Ísland hvernig við höfðum gert þetta því það var eftir því tekið að við 

vorum mjög vel undirbúin“.  

Reyndur samningamaður á mismunandi sviðum lýsti undirbúningi sínum á eftirfarandi 

máta: 
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Varðandi viðræður í heild, þá undirbjó ég mig þannig að vera mjög vel inni í  öllum málum, 
mér fannst það vera rosalega mikilvægt og þekkja efnislega málaflokkana þó ég væri ekki 
ábyrg fyrir öllu til að skilja allt mjög vel og eyddi alveg gífurlegum tíma í að lesa allt í þaula 
og eyddi gífurlegum tíma í að undirbúa mig [að kynna mér] hvernig viðkomandi ríki höfðu 
áður samið, [skoða fyrri] samninga viðkomandi ríkja við önnur ríki til að tryggja að það 
sem við værum að fara fram á gætum við átt möguleika á. Þannig undirbjó ég mig 
persónulega og þetta á þá bæði við almennt heildstætt og líka varðandi sértæka 
málaflokka eins og þjónustuna sem ég var oft með. 

Þá var einnig minnst á að hugsa samningaferlið heildrænt og gera sér grein fyrir því 

fyrirfram hvert stefna skuli og hver æskileg lokaniðurstaða sé: 

Hluti samningamanns er að tryggja hagsmuni Íslands og það er að undirbúa sig þannig að 
maður viti hvað maður vilji fá út úr viðræðunum, að maður hugsi viðræðurnar frá upphafi 
til enda, og geri kröfur sem eru í samræmi við hagsmuni Íslands. 

Mikilvægi undirbúnings er óumdeilanlegt og greinilegt að stór hluti vinnu viðmælenda við 

samningagerð felst í undirbúningi. Undirbúningur tekur helst til hagsmunamats, að kynna sér 

löggjöf og fyrri samninga, menningarmun og sérstöðu viðsemjenda, en einnig stjórnarfar þar 

og tryggja pólitískt bakland heima fyrir. Þá taka við samningatæknilegir hlutir eins og vita hvert 

menn ætla sér og hvaða leiðir séu hentugastar til að ná þangað.  

 

4.3 Viðsemjendur 

Þú þarft að skilja hvað mótiverar andstæðinginn. 

Samskipti við viðsemjendur skipta afar miklu um framgang samningaviðræðna. Mikið hefur 

verið fjallað um hvernig best sé að hátta þeim samskiptum, hvað skuli varast, hvað þurfi að 

varast að vanmeta og hverju þurfi að reyna að ná fram með persónulegum samskiptum. Allir 

eru þó sammála um að samskipti séu af hinum góða og að því meiri sem þau séu náist betri 

skilningur milli aðila: 

Þessi nálgun gengur út á það að tala saman, alveg ótrúlega lengi, áður en maður fer að 
taka á einhverjum málum. 

Mikilvægi þess að eiga tjáskipti við viðsemjendur utan hins eiginlega samningaborðs eru 

hornsteinn samningafræða. Því lá beinast við að heyra hvað viðmælendum mínum þótti 

mikilvægt í samskiptum sínum við viðsemjendur og hvernig þau samskipti væru alla jafna.  

[Það er] ekkert alltaf skynsamlegt á fyrsta samningafundi að stökkva beint út í 
samningaviðræður… þú verður að láta smá tíma líða þannig að þú skynjir mótaðilann.  
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Samningalotur alþjóðastofnana er gjarnan skipulagðar með þetta í huga og rúmur tími í 

dagskrá milli eiginlegra samningafunda. Einn viðmælandi lýsir hefðbundinni samningalotu í 

milliríkjasamningum þannig: 

Samningalotur [...] eru yfirleitt skipulagðar þannig að menn geti talað dálítið saman utan 
formlegra funda til að kynnast betur og margt sem er kannski ekki hægt að tala um alveg 
opið á stórum samningafundum þar sem allir embættismenn eru. 

Annar viðmælandi kemst þannig að orði um mikilvægi þess að eiga nánari samskipti við 

viðsemjendur og ræða fleira en bara það sem fellur beint að samningsefni: 

Nýta tækifærið í upphafi viðræða til að kynnast þeim sem þú ert að semja við, skilja 
bakgrunn og átta sig á skapferli, testa jafnvel skapferli og annað þvíumlíkt til að vita og 
reyna að ná til samningafólks á öðru leveli að fara í gegnum þessa vinnu. 

Enn annar viðmælandi tekur í sama streng, en minnist einnig á menningarmun í þessu 

sambandi: 

Ég hef reynt að mynda tengsl við aðila bæði náttúrulega fagleg, reynt að vera í sambandi, 
kannski svolítið misjafnt milli staða eða milli landa. Þetta er auðveldara í 
Evrópusambandsviðræðunum, að hafa þessu persónutengsl, heldur en í þessum þriðju 
landa vegna þess að fólk er svo langt í burtu en ég reyni eins vel og ég get.  

Auk beinna samskipta sem eru margs konar, allt frá sameiginlegum kaffipásum eða 

kvöldverðum eins og einn viðmælandi orðaði það „[getur] átt kvöldverð og hitt hann aðeins 

utan þessara formlegu samningafunda og komið betur á framfæri hvað það er sem er 

viðkvæmt“  geta óformlega samskipti utan samningaborðsins farið yfir í skoðunarferðir út í 

dreifbýlið og náttúruna, nokkurs konar óvissuferðir til að styrkja böndin eða flýta fyrir myndum 

þeirra eins og fram kom: „Við höfum gert mikið af því hérna að fara með samningahópa út 

fyrir Reykjavík og sami viðmælandi heldur áfram:  

Við fórum með fólkið í Seljalandslaug undir rótum Eyjafjallajökuls eitthvað sem þau hefðu 
aldrei látið sig dreyma um að gera og var kannski svolítið galið. En alltaf þegar ég hitti 
þessa samningamenn, þá minnast þeir alltaf á þetta - þeir fara alltaf að flissa, þeim fannst 
þetta ótrúlegt ævintýri, þetta fer inn í allar sögurnar innanhúss – þessir Íslendingar eru 
pínu klikk en á móti kemur að þú hefur þessa ofsalega persónulegu tengingu… sem gerir 
það að þú getur átt þessi óformlegu samtöl um leiðir og lausnir án þess að það kannski 
komi niður á þinni samningsstöðu. 

Fleira þarf en persónulegt samband og að hafa gert sér far um að kynna sér 

menningarlegan bakgrunn viðsemjenda. Í samningaviðræðum ríkja skiptir pólitískt 

andrúmsloft og stuðningur einnig miklu máli: 
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til að skilja mótaðilann er mjög mikilvægt að átta sig á því hvernig lagaumhverfið er, 
[...]bara til að skilja því það er svo erfitt að gera svo óraunhæfar kröfur að það er ekki 
nokkur leið fyrir viðkomandi aðila að verða við þeim. Það er ofsalega mikilvægt atriði að 
skilja pólitískt og lagalegt umhverfi og stefnu viðkomandi ráðuneyta og reyna að skilja 
umhverfið og maður hefur náttúrulega ekki svo mikla innsýn í menningu nema búa í 
landinu en þetta er kannski eins langt og maður kemst… En svo kemur það í viðræðunum, 
þú áttar þig hvernig mótaðilinn er og hvaða samningatækni þú getur beitt í raun og veru.  

Tilgangur þessara samskipta og tengslamyndunar sem af þeim hljótast þjóna ekki einungis 

þeim tilgangi að koma sjónarmiðum Íslands betur á framfæri: 

Maður líka lærir það að þú mátt ekki láta þig væntingar, vonir og hagsmuni viðsemjandans 
engu skipta. Það eru bæði efnislegir hagsmunir sem hann er að sækjast eftir og svo einmitt 
samningamanninn sem slíkan. Að hann fari ekki frá borði ósáttur. 

Þannig dýpka menn einnig skilning sinn á samningsviðfanginu og „reyna að öðlast 

einhverja sýn á hlið viðsemjandans, hvaðan hann kemur“. Þannig minnast menn á 

sanngirnisrökin skipti miklu máli: 

Sanngirnisrökin. Það er yfirleitt okkar sterkasta vopn því sanngirnin hún er óháð stærð. 
Það eru einu rökin sem bíta og það hefur áhrif á menn. 

Algengast virðist þó vera og megintilgangur þessara óformlegu samskipta að kynna 

viðsemjendum eigin veruleika: 

Það þarf að skapa skilning og það er oft best gert með því að reyna að ná persónulegri 
kontakt. 

Sanngirni og skilningur á aðstæðum virðist vera ákveðinn hornsteinn sem menn telja að 

náist í gegnum þessi auknu samskipti: 

Maður þarf bæði að skilja sitt eigið svigrúm en svo er það alveg crucialt að reyna að skilja 
líka hvert er svigrúm þess sem er að tala við þig, þess sem þú ert að semja við, hvaðan er 
hann að koma, er hann með einhver rauð strik og hvar kunna þau að liggja. 

Samskipti við viðsemjendur skipta viðmælendur miklu máli og virðast þjóna þeim tilgangi 

að skilgreina betur eiginlegt samningasvæði og ná fram sem hagstæðastri lausn fyrir alla aðila. 

Þá þarf einnig að taka tillit til pólitísks baklands allra aðila og skilja hvað er gerlegt til að ná 

engu að síður endanlegu samþykki þegar kemur að fullgildingu samnings. 
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4.4 Áhrif afmarkaðs samningsumboðs 

Um leið og viðsemjandinn áttar sig á ómöguleika hættir hann að sækja það. 

Samningamenn á vegum ríkisins eru ekki að semja á eigin vegum, ekki af eigin frumkvæði og 

ekki um hagsmuni sem snerta þá beint að sama skapi og eigandi fyrirtækis sem er að semja 

um þóknun fyrir eigin framleiðslu. 

Hér heima, hvað sjálfan þig varðar, þarftu að vera viss um hvað þú getur gefið og hvað 
ekki. 

Taka þarf tillit til fyrirliggjandi aðstæðna, löggjafar og reglusetninga sem og fyrri samninga 

þegar verið er að semja milli ríkja. 

[Oft er] hægt að finna lausn innan löggjafarinnar og þá þarf maður að þekkja hana svo vel 
að það er algjört lykilatriði [til þess] að geta sjálfur reynt að spotta lausnirnar, til að vera 
ekki rekinn út í horn eða vera ekki stillt upp við vegg. 

Stjórnmálaástandið bæði í ríkjum sem verið er að semja við og hér heima fyrir getur breyst. 

Ríkisstjórnarskipti hafa oft í för með sér gagngera stefnubreytingu í áherslum og viðhorfi til 

milliríkjasamninga sem og einstakra ríkja eða ríkjasambanda.  

Alveg sama í hvaða samningum það var, ég var náttúrulega  með alls konar samninga: 
tvísköttunar-, fríverslunar-, loftferða- flesta alla aðra samninga  passaði mig alltaf að hafa 
mjög gott samráð við Alþjóðasvið til að hafa pólitískt bakland svo ráðherrann væri sáttur. 

Óháð því hvaða málaflokk er verið að semja um þarf umboðið eða baklandið: 

Sá aðalsamningamaður sem er hverju sinni [þarf] að vera með bakland frá sínum ráðherra 
sem síðan þarf að vera með baklandið frá þinginu. 

Þetta sáum við til að mynda skýrt þegar aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu var 

dregin til baka. Svona stefnubreytingar verða einnig hjá öðrum ríkjum. Oftast friðsamlega eins 

og hér á landi, en stundum verða uppreisnir og óljóst um stjórnarfar, sem ýmist hleypir 

samningum í uppnám eða verður jafnvel til þess að hætt er alfarið við að semja. 

[…] eins og reynslan varðandi [fjölmennt ríki sem verið var að semja við], þá var bara skipt 
út heilu samningateymi út af pólitík. Maður þarf aðeins að vita um pólitískt landslag í 
landinu og ég hef alltaf reynt að kynna mér það. 

Viðmælendur gera sér mæta vel grein fyrir takmörkuðu svigrúmi sínu til ákvarðanatöku og 

hafa tileinkað sér að finna leiðir til að ná settum markmiðum þrátt fyrir þær skorður: 
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[Þá] hefur maður bara ákveðinn ramma sem maður þarf að vinna út frá og má ekki fara út 
fyrir og þá er spurning að reyna að finna leiðir til þess að halda sig innan þess ramma.  

Þessar skorður lýsa sér á mismunandi máta, stundum einfaldlega henta regluverk annarra 

ekki hér á landi: 

Við teljum að einhver ákvæði eða gerð sé of íþyngjandi fyrir okkur eða bara passi okkur 
ekki og að við höfum sérstöðu sem að geri það að verkum að hún henti okkur ekki. 

Svo koma til hinar séríslensku aðstæður svo sem mikilvægi sjávarútvegsins: 

[…] vinna að því að með mjög svona skipulögðum hætti að koma málstaðnum á framfæri: 
það er ekkert bara af því að við veiðum svo mikinn fisk heldur af því að þetta er svo mikill 
grundvallar atvinnuvegur með mikla hagsmuni í útflutningstekjum og ýmislegt svona.  

Viðmælendur gera sér einnig grein fyrir að viðsemjendur þurfa að vinna með sömu 

takmarkanir og að ákvarðanatökuferill þeirra baklands er kannski öðru vísi upp settur.  

Þegar Evrópusambandið kemur fyrst að samningaborði, sama hvað það er, þá eru þeir 
búnir að fá mandate frá aðildarríkjunum og þeir hafa einfaldlega mjög takmarkað svigrúm. 

Þegar viðsemjandi er að auki ríkjasamband þarf að fylgja þeirra leikreglum að mestu: 

Evrópusambandsviðræðurnar fylgja ákveðnu formati sem er bara búið að koma upp og 
meira skrifræði í kringum það en það eru líka samningafundir, er kannski ólíkt… en maður 
þarf að beita sér.. 

Þó flestir viðmælendur þessarar rannsóknar hafi reynslu af samningaviðræðum innan 

alþjóðastofnana er sjónum þó sérstaklega beint að milliríkjasamningum. Rammasamningar 

eða fyrri samningar á sama sviði koma þó gjarnan frá þeim alþjóðastofnunum sem Ísland er 

aðili að og þegar margir sambærilegir samningar hafa verið gerðir er afgreiðslan í föstum 

skorðum: 

Með EFTA er venjulega ekki verið að fara svona snemma inn í þingið af því þar að erum 
við í tiltölulega afmörkuðu módeli, menn eru með nokkuð hreina línuna frá hverju 
ráðuneyti um hvað megi ganga langt og allir sem koma að þessum samningum að vera 
dálítið klárir á því að þeir séu innan þess umboðs. 

Það er ekki alltaf fyrir þrýsting innanlands sem Ísland kemur að gerð milliríkjasamninga. 

Oft er verið að semja og okkur býðst að vera með, eða við neyðumst til að vera með sökum 

alþjóðlegs þrýstings sbr. Loftslagssamninga og fleiri umhverfistengda samninga. 

Þegar við erum að bregðast við einhverju sem er alþjóðlegt sem verið er að bregðast við 
einhverri ógn sem samningarnir myndu fela í sér. Þá er ég að tala um ógn ekki í 



56 

hættuskilningnum heldur [...] þetta þú ert með loftlagssamninga sem takmarka losun 
Íslands. Getum ekki lengur gert það sem okkur sýnist, þó það séu göfug markmið, engu að 
síður er verið að þrengja að okkur stakkinn [...] erum oft að bregðast við einhverri ógn sem 
takmarkar okkar svigrúm til stefnumótunar.  

Við þessar kringumstæður þarf líka að taka pólitíska umræðu til greina og átta sig á 

svigrúmi: 

[Mikilvægt að það er] búið að vera svona breitt samráð og það sé gert áður en er farið af 
stað. 

Viðmælendur sáu einnig kosti við afmarkað umboð, fasta verkferla og rammasamninga. 

[Við erum] svolítið leidd áfram af ferli sem er fyrirfram ákveðið. Ég held að það ferli hafi 
verið sett mjög vel upp. 

Fram komu dæmi um visst öryggi sem í því fælist að hafa afmarkað en óskorið umboð: 

Þú hefur þetta pólitíska umboð: þú getur rætt vandamálin. Það eru ráðherrafundir sem 
við erum kölluð fyrir, þú getur rætt vandamálin þar þú getur bent á það sem er ábótavant, 
fyrst og fremst gagnvart okkar ráðherra, það er þá samt hægt að vekja athygli á í 
aðalsamninganefnd, í ríkisstjórn, eða í […]nefndinni, ég held það sé betra að ræða málin 
og þá erum við með pólitíska sátt heima um hvernig þú kemur fram úti og það er rosalega 
mikilvægt. Mér finnst þetta mjög gott. Ég er mjög sátt við þetta fyrirkomulag sem hefur 
verið.  

Annar viðmælandi tók í svipaðan streng: 

Hérna […] erum við með sérstaka þingmannanefnd, við erum með sérstakt ráð. Mér finnst 
mjög gott að hafa, áður en ég held áfram, það eru ákveðnar samningaviðræður í þessum 
geira líka, áður en ég held lengra að hafa þetta pólitíska bakland, svona þverpólitíska. Það 
hef ég í […]málunum og mundi ég segja í þessu líka. Maður hefur stefnu og maður hefur 
eitthvað bakland.  

Sami viðmælandi myndi jafnvel vilja meira samráð á sumum sviðum: 

Í fríverslunarviðræðum er það stundum… og mörgum öðrum… er maður ekki alveg alltaf 
viss… Það er engin skrifleg stefna [eins og í sumum öðrum málaflokkum], en það er kannski 
komin meira venja eða hefð í fríverslunarviðræðurnar eða í aðrar viðræður. En það hefur 
aldrei verið skrifuð heildstæð stefna eins og flest önnur ríki eru náttúrulega með. Greina 
og … Þetta er svolítið mikið bara hverjir eru hagsmunirnir. Þannig að mér finnst þetta gott.  

Aðrir bentu á að sú umræða sem ætti sér stað hér heima áður en farið er að semja, 

sérstaklega þegar samningsefni geta talið pólitískt viðkvæm, þá nýtist þau skoðanaskipti einnig 

þegar að samningaborðinu kemur: 
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Komin með mjög breiða umfjöllun og samstöðu og það er búið að sníða af, myndi maður 
ætla, þá agnúa sem að eru eða gætu verið að valda vonbrigðum.  

Einnig þegar samningsaðili er umdeildur: 

Mikilvægt að hafa bakland hér heima, tékka á allri pólitík, að allt sé í lagi, að það sé í lagi 
að semja við viðkomandi lönd. 

Það getur líka breyst: 

Maður reynir að kanna áður en maður byrjar hvert er pólitíska baklandið á Alþjóðasviði, 
hjá ráðherra, en bara ef það er breyting þá er svo vont að segja nei, við viljum aldrei að 
það verði samið við þetta land! 

Þetta er þó ekki alltaf kostur eða eintómur dans á rósum að hafa skýrt skilgreint umboð 

eða mjög afmarkað. 

Auðvitað gæti verið auðveldara stundum ef samninganefndin gæti stillt málum upp á 
annan hátt heldur en þarf að gera þegar þetta er búið að fara í gegnum allt pólitíska 
samráðið. 

Annar viðmælandi telur of mikið eða breitt samráð til trafala: 

það er alltaf auðveldara þegar þarf að tala við færri en þá geturðu farið meira þína eigin 
leið en þá er ekki víst að þegar búið er að loka kaflanum eða samningurinn kemur heim að 
þetta sé eitthvað sem hægt er að standa á að menn séu sáttir við. 

Þetta er hins vegar sá veruleiki sem viðmælendur búa við og ljóst er að ekki gefst mikið 

svigrúm til að gefa eftir á lokametrunum þegar er „búið að fara inn í utanríkismálanefnd og 

kynna ákveðna þætti í samningum sem er hugsanlega verið að fara að loka“.  

Sérfræðiþekking er af skornum skammti í jafn fámennri stjórnsýslu og hér er, en því er oft 

fleygt að Íslendingar eigi heimsmet í „generalistum“ (að minnsta kosti samkvæmt höfðatölu).  

Einkenni okkar samningamanna er að þeir geta tekið ákvarðanir, já þeir geta það, við erum 
náttúrulega svo lítil og við erum fljótari að fá mandate fyrir því sem við þurfum. 

Viðmælandi telur umboð fulltrúa utanríkisþjónustunnar þannig víðtækara en almennt sé 

fyrir fulltrúa ríkisins. Það skýrist þá af breiðu verksviði og því hlutverki að eiga að auðvelda eða 

liðka fyrir samningagerðinni. 

Það skiptir máli hvaða reynslu menn hafa, hvernig menn vinna og hvort menn bera 
ábyrgðina eða ekki. Hvort menn eru úr utanríkisráðuneytinu eða úr öðru ráðuneyti. Ég 
held að það sem við höfum uppi í utanríkisráðuneyti umfram hina í stjórnsýslunni að við 
erum bara að hugsa um útkomuna og hvernig við komumst þangað. Það sem 
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sérfræðingarnir eða samningamennirnir úr hinum ráðuneytunum eru að hugsa er meira  
hvernig komumst við þangað án þess að gefa neitt. Hvað mun yfirmaðurinn minn í 
ráðuneytinu segja? Við erum kannski með annað umboð. Við þurfum að hugsa líka oft út 
fyrir boxið. Við þurfum að koma með tillögu, þetta er ekki að ganga. Við getum komið með 
tillögur sem hinir geta ekki komið með.  

Hvort heldur sem samningamenn ríkisins koma úr utanríkisráðuneytinu eða 

fagráðuneytum þurfa allir að hlýða pólitískum yfirboðurum, stefnu þeirra og hagsmunavörslu: 

 […] alltaf ákveðin vernd sem er í gangi og það er í öllum löndum og þar erum við 
náttúrulega bara að tryggja að þegar við erum að semja, það sem við gerum, að sá 
aðgangur sem við erum að veita samningsaðila okkar sé þegar við erum að semja sé í 
samræmi við þá stefnu íslenskra stjórnvalda og löggjöf, að fara aldrei umfram það, það 
þarf að tryggja það allt saman, að allt sé í lagi sem maður er að bjóða.  

Ef þeim finnst að ganga eigi frá samningaborðinu þurfa þeir líka að geta rökstutt það og 

réttlætt fyrir yfirboðara, sem ef til vill hefur barist fyrir slíkum samningi á stjórnmálasviðinu: 

Það sem við þurfum þá kannski líka er að hafa bein í nefinu til að segja: Nei, við erum ekki 
á þeim stað að það borgi sig að gefa eftir. Við erum ekki á þeim stað að tíminn krefjist þess 
að við gefum eitthvað þó eitthvað stórt sé að fara að gerast.  Það væri vond niðurstaða 
fyrir okkur.  

Menn vilja ekki koma heim með áritaðan samning sem fæst svo ekki fullgildaður:  

Það þarf að vera vissa fyrir því að þetta stoppi ekki þegar þetta kemur í þingið hjá okkur . 

Einn viðmælandi minn kjarnar vandann sem umboðinu getur fylgt: 

Umboðskeðjan [er] íþyngjandi ef þú ert að reyna að ná fram hagsmunum Íslands. Þú ert 
bara með ákveðið umboð sem þú mátt ekki fara út fyrir og mótaðilinn er ekki tilbúinn að 
gefa neitt eftir en þú hefur svo takmörkuð umboð og jafnvel þó þú leggir fram besta 
tilboðið þitt þá færðu ekki neitt í staðinn, og það er enginn vilji, kannski hægt lagalega en 
það er enginn pólitískur vilji, þá ertu bara stopp, þú kemst ekkert áfram. Þú veist það þá 
sem samningamaður, þú ert kannski búinn að leggja helminginn og mótaðilinn er búinn 
að leggja helminginn af sínu, en þú veist alveg hverju hann er að falast eftir. Hann er búinn 
að fá svo frábæra samninga… En þú getur ekki boðið það. Þú nærð því ekki fram. Kannski 
fáum við þetta í hausinn aftur að við erum ekki ná fram hagsmunum Íslands af því að við 
veitum ekki nægilega mikið á móti, umboðið okkar er svo takmarkað, en þá verða menn 
líka bara að lifa með því, í það er ekki hægt að semja betur.  Það er ekki vilji, umboðið er 
svo klént. Þá er ekki hægt að gera neitt. 

Það mikla eftirlit sem Alþingi og almenningur hafa í auknum mæli með gerð 

milliríkjasamninga hefur stuðlað að bættum verkferlum og vandaðri vinnubrögðum: 

Það þarf að vinna málin ofboðslega faglega og vel á öllum sviðum. 
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Sveigjanleiki er ekki mikill þegar kemur að gerð milliríkjasamninga, en viðmælendur virðast 

þekkja sín takmörk vel og vanist að vinna með þær skorður sem felast í umboðskeðjunni. 

Sárafá dæmi komu fram um að viðmælendum þætti takmarkandi að vinna eftir þessu stranga 

umboði. Fremur virðast viðmælendur kunna því vel og kunna að meta það öryggi og þá 

fagmennsku sem í því felst. 

 

4.5 Svigrúm samningamanns og persónuleg áhrif 

Við eigum frekar góða samningamenn. Það er ákveðni, það er góður undirbúningur og það 
er góður frágangur sem mér finnst hafa einkennt… alla vega hérna í stjórnsýslunni. 

Viðmælendum mínum bar saman um að hafa áhuga á verkefnum sem tengjast samningagerð.  

Þrátt fyrir þær skorður sem þröngt umboð og önnur umgjörð um störf þeirra setur þeim töldu 

allir að þeir hefðu eitthvað sem tengdist þeirra persónu fram að færa við samningaferlið.  

Ef við förum út að semja, og þá skiptir auðvitað máli með áhersluna sem maður reynir að 
leggja sjálfur. 

Þó kom einnig fram að það eru ekki bara einstakir samningamenn sem oft hafa lítið 

svigrúm til samningagerðar. Það eru ýmsar aðstæður sem kalla á gerð alþjóðasamninga og 

hafa stundum lítið með stöðu mála innanlands að gera. Þá þjóna milliríkjasamningar stundum 

óbeinni tilgangi en þeim sem kemur fram í texta þeirra. 

Það er oft gagnlegt að byrja á því að velta því fyrir sér í hvaða aðstæðum það er sem verið 
er að semja, það eru náttúrulega ýmsar aðstæður sem kalla á einhvers konar samninga. 
Það er mín upplifun að það er sjaldnast af okkar eigin frumkvæði sem við hefjum einhvers 
konar samningavinnu, heldur annað hvort einhver krafa frá stjórnsýslunni eða frá 
einkaaðilum, hagsmunaaðilum hérna heima sem ýta á að farið sé út í samningaviðræður 
eða þá einhver alþjóðleg þróun eða einhverjar alþjóðlegar samningaviðræður. 
Vandamálið er þetta, það vilja allir ná einhverjum samningi til að geta skrifað undir. Ef að 
þessi gluggi lokast þá kannski opnast ekkert endilega annar gluggi í staðinn. Heldur 
viðræðurnar fara bara í frost . 

Þannig er líka með aðra viðsemjendur sem virðast ekki hafa beinna hagsmuna að gæta við 

samningagerðina. 

Það er ekki að við séum í þeirri stöðu að geta sagt „take it or leave it“. Það er ekkert issue 
fyrir þá að ná samningi. Þú þarft alltaf að vera að selja þeim með hvaða öðrum hætti hann 
ætti að vera að eyða tíma í að semja við þig. Þú þarft að vera að finna upp röksemdir fyrir 
gagnaðilann af hverju hann ætti að vera að gera samninginn.  
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Reynsla viðmælenda og þekking á samskiptatækni er annað meginviðfangsefni þessarar 

rannsóknar og því mikilvægt að sýna samspil þessa tvenns. Nokkrir viðmælendur mínir hafa 

lært samningatækni með einum eða öðrum hætti: 

Ég hef tekið samningatækni, bæði námskeið í utanríkisráðuneytinu og þegar ég var í MPA-
fögum í Háskólanum þá auðvitað var þetta kannski hluti af því sem maður var að skoða í 
stjórnsýslunni. En ég held nú kannski að reynslan hafi meira kennt manni í samningatækni. 

Nokkrir viðmælenda eru lögfræðimenntaðir og hafa innsýn í samninga frá sjónarhóli 

laganna og reynslu af störfum sem lögmenn:  

Samningatækni var ekki partur af mínu námi, þó svo að lögfræðin komi náttúrulega 
gríðarlega mikið inn á samninga í öllum… í mjög margs konar útfærslum. Þeir þættir sem 
reyndust mér drýgsta veganestið inn í samningaviðræður voru annars vegar starf í 
Lögreglunni og hins vegar starf á lögmannsstofu í innheimtumálum  [...] Í báðum tilvikum 
yfirleitt undir þeim mjög svo skekktu kringumstæðum að hafa einhvers konar 
yfirburðastöðu í þeim aðstæðum, að skáka í skjóli opinbers valds. 

Og einnig: 

Ég starfaði á lögmannsstofu í 6 ár áður en ég fór í ráðuneytið til dæmis. Svona þegar maður 
er búinn að vera í ýmsum aðstæðum og reyna að leysa ýmis mál, oft er auðvitað verið að 
leita sátta, það er ekki allt sem fer í dómsal,  þá auðvitað hefur maður þá sýn, getur svolítið 
sett það upp fyrir sjálfum sér. 

Annar viðmælandi vísar almennt til síns þekkingarlega bakgrunns í samningatækni: 

Bara lögfræðin og samningaréttur þar og svo þegar maður byrjar í stjórnsýslunni.  

Þá er einnig bent á hversu algengar samningaviðræður eru í lífi allra: 

Samningatækni er eitthvað sem maður… náttúrulega fólk temur sér í gegnum sitt daglega 
líf í þessu þjóðfélagi, það eru allir í samningum alveg frá því þeir eru litlir.  

Viðmælendur geta einnig fyrirmynda og mikilvægi þess að læra af reynslunni: 

Maður lærir af kollegum og að fylgjast með viðræðum og lærir af umhverfinu. 

Einn viðmælandi gat þess að honum þætti varhugavert að hafa oftrú á samningatækni:  

Fólk sem að hefur náð sér í einhvers konar fræðilegan bakgrunn í samningatækni nær ekki 
að nýta sér hann til góðs vegna þess að það nær ekki að líta út fyrir sinn fyrirframgefna 
ramma og aðlaga hann að þeim veruleika sem þeir eru að fást við.  
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Annar gat þess að hafa gert sér far um að læra samningatækni þegar hann var farinn að 

vinna að samningagerð, enda hafði hann rekið sig á ókost þess að semja við aðila sem kunni 

hana og gat þannig haft meiri stjórn á viðræðunum: 

Ég fór einhvern tímann á einhverja svona kynningu á samningatækni sem var tengd 
diplómataskólanum. Síðan ákvað ég bara sjálfur í rauninni að kynna mér þetta vegna þess 
að það er rosalega vont að vera í samningaviðræðum ef þú þekkir ekki samningatækni 
vegna þess að samningatækni leyfi ég mér að fullyrða virkar ekkert alltaf samkvæmt 
fræðunum en ef hinn aðilinn kann hana verður þú að kunna hana líka því annars geturðu 
lent í vandræðum.  

Þó virðast menn gera sér grein fyrir að vankunnátta í samningatækni geti einnig verið 

beinn veikleiki: 

Við erum gjörn á að lenda í vörn, ég held að það sé oft af því að við kunnum ekki nógu vel 
samningatækni, við höfum ekki hugsað nema eitt skref fram í tímann.  

Fyrirmyndir eða víti til varnaðar berast í tal. Eins og fyrr segir fá samningamenn enga 

sértilgreinda skólun í samningatækni en yfirmenn eða eldri samningamenn segja þeim til. 

Við fáum enga skólun, nema þá eldri samningamenn en við lærum af eldri kynslóðinni, [A] 
og [B], þeir hafa miðlað og kennt manni hvað maður eigi ekki að gera og sagt þú skalt 
frekar vera hérna nótt og dag í heila viku og undirbúa þig. Það skilar sér. 

Jafnvel þó annar viðmælandi hafi lært samningatækni dregur hann einnig fram mikilvægi 

þess að læra af fyrirrennurum í starfi: 

Auðvitað þarf maður líka að læra af reynslunni innan diplómasíunnar: hvernig er unnið og 
það lærir maður auðvitað þegar maður hefur sem fyrirmyndir, þegar maður er að byrja 
sem ungur fulltrúi, er að vinna með mönnum eins og [C] og [D], einhverjum sem eru góðir 
samningamenn og sér hvernig þeir funkera þá auðvitað lærir maður af því.  

Enn annar viðmælandi víkkar sjóndeildarhringinn og segist hafa lært af öllum sem hann 

hafi samið með og við: 

Þú lærir af hverjum einustu samningaviðræðum sem þú ferð í, af hverjum einasta bæði 
samherja og gagnaðila, í samningaviðræðum þá lærirðu yfirleitt eitthvað. Annað hvort 
eitthvað sem styrkir það hvernig eigi að gera hlutina eða eitthvað sem verður þér 
fyrirmynd að einhverju sem er víti til varnaðar.  

Eins læra menn einnig af því sem þeim líkar ekki eða óækilegri hegðun sem þeir sjá að 

skilar engu.  
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[...] aðalsamningamaðurinn allt að því hranalegur, reiður, með óraunhæfar hugmyndir og 
svo framvegis og það setti bæði Ísland og [...] dálítið í bakslag. Án þess að það… Mér fannst 
það ekki skila þeim neinu. 

Þá minntist einn viðmælandi á mikilvægi þess að hafa ekki of fastmótaðar skoðanir: 

Maður sér alveg einstaklinga sem eru búnir að festa sig í einhverju, sem hugsa að svona á 
þetta að vera og eru bara ekkert að taka það inn að hlutirnir eru einhvern veginn öðruvísi 
en það hefur fyrirfram gefið sér. 

Ýmis hugtök úr samningafræðunum voru bæði beint eða óbeint nefnd. 

Þetta gengur alltaf út á að finna skörun á milli þess sem menn geta gert, ef það er engin 
skörun á milli þess sem menn geta gert þá er enginn samningur. 

Þarna er vissulega rætt um ZOPA, mögulegt svigrúm til samninga, og sýnir einnig skilning 

á BATNA, besta mögulegu hliðstæðu við að gera samning.  

Annar viðmælandi þekkti greinilega mikilvægi þess að nota akkeri:  

Ef viðsemjandinn hendir út akkeri að þú þarft þá að vita já þetta er bara akkeri, þarft að 
kunna að henda út okkar eigin akkeri. Að þú farir ekki að ræða hlutina á hans grundvelli. 
Verðum að henda út okkar eigin akkeri eða hafna akkerinu hans. Ef þú býrð til 
umræðugrundvöllinn stýrir hugsanaferlinu jafnvel hjá andstæðingnum, 
viðsamningsaðilanum. 

Ljóst var að hann vissi hvað hann var að tala um þegar hann nefndi akkerið: 

Það er auðvitað kosturinn sem ég held að margir samningamenn átti sig ekki á... Það getur 
verið mjög gagnlegt að hafa frumkvæðið. Það getur verið mjög gagnlegt að gera hlutina 
frekar með þessum hætti heldur en að vera alltaf að elta hinn aðilann. Það er þetta 
varnarelement sem ég minntist á. 

Í öðru samhengi kom þetta einnig fram: 

Hann var mjög klár í því að búa til akkeri, hann var mjög klár að setja niður teina í 
viðræðunum sem beindu okkur frekar í átt að hans hagsmunum. 

Þannig var mikilvægi þess að kunna samningatækni aftur undirstrikað: 

Hvernig maður stillir upp viðræðunum, það sem er kallað modalities í viðræðunum, það 
skiptir alveg gríðarlega miklu máli. 

Sama aðila fannst að sjaldan væri hægt að styðjast við BATNA í milliríkjasamningum: 

Eina BATNAð sem þú hefur er að gera ekki samning hjá okkur, en þú getur sjaldnast sagt 
ég ætla ekki að semja.  
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Þetta er ef til vill merki um misskilning á hugtakinu og hann hafi verið með stækkun 

kökunnar í huga. Þó vissulega hafi komið fram að það er ekkert alltaf í boði að ganga frá 

samningaborðinu þegar um milliríkjasamninga er að ræða: 

Hjá WTO, með 150 ríki, öll með mismunandi hagsmuni, nema þú fáir því meira brilliant 
hugmynd sem allir stökkva á þá er mjög erfitt að stækka kökuna.  Oft kannski svo ofsalega 
skilgreind samningsatriði. Þú ert kannski með losun á gróðurhúsalofttegundum eða 
tollalækkanir. Það er ekkert voðalega auðvelt einhvern veginn að… Það liggur alveg fyrir 
um hvað á að semja, erfitt að breyta kökunni. 

Viðmælandi talaði einnig um hið raunverulega BATNA, að hætta við að semja, væri sjaldan 

í boði enda erfitt að standa upp frá samningaborðinu þegar þér hefur verið falið það verkefni 

að semja: 

 [Erfiður en klókur samningsaðili sem hafði verið meðsemjandi var skyndilega kominn í 
hlutverk mótsemjanda] hafði farið af stað með mjög ríkar kröfur og það var mín afstaða á 
þeim tímapunkti það væri alveg möguleiki í því tilviki að klára ekki þær viðræður Það var 
ekki neinn pólitískur þrýstingur eða neitt þvíumlíkt. 

Að lokum voru allir viðmælendur inntir eftir því hversu eftirsóknarverð eða skemmtileg 

þeim þættu verkefni sem tengdust samningagerð. Allir töldu þau til skemmtilegra 

viðfangsefna þó ástæðurnar þar að baki væru misjafnar. Fagleg áskorun kom fram í máli sumra 

viðmælenda: 

Samningaviðræður eru svona fyrir mér líkast til næst áhugaverðasta verkefni sem ég hef 
fengist við á mínum starfsferli [...] Þú gengur inn í eitthvað verkefni, þú ert með einhverja 
skilgreinda hagsmuni sem þú átt að reyna að sækja. Undirbúningur og þekking á 
viðfangsefninu fyrir öllu [...]verðurðu að vera sveigjanlegur og lesa umhverfið og tilbúinn 
að skipta um taktík ef það virkar ekki. 

Einn viðmælandi orðaði þá áskorun sem svo að gaman væri að hafa meiri persónuleg áhrif 

á framgang viðfangsefnisins og hversu ófyrirsjáanlegt ferlið væri: 

Að geta skynjað umhverfið, það er að geta lesið aðeins í mótaðilann. Getur ekki bara mætt 
með skriflega ræðu og romsað henni út úr sér. 

Annar viðmælandi hafði einnig orð í því hversu spennandi þetta viðfangsefni væri sökum 

ófyrirsjáanleikans: 

Þegar þú ferð í samningaviðræður þá veistu ekki hvert framhaldið verður. Þetta er opinn 
leikur eða opið ferli þar sem hlutirnir geta þróast í allar mögulegar og ómögulega vegna 
þess að þetta er samspil milli tveggja eða fleiri einstaklinga. Það er það sem gerir það 
skemmtilegt. Það er þetta mannlega element. 
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Þá kom einnig fram að fleira þyrfti til en ákveðna menntun eða þekkingu, heldur einnig 

persónulega eiginleika: 

Þetta mannlega þarf að vera í lagi, þú þarft að skilja, þú þarft að hafa kannski einhverja 
tilfinningagreind. 

Einn viðmælandi til gat þess hversu gaman væri að læra eitthvaða nýtt og spila af höndum 

fram: 

Gríðarlega áhugavert að stunda samningaviðræður, [...] maður er alltaf að læra eitthvað 
nýtt. [Þetta er] allt saman trial and error. 

Persónulegur árangur spilaði einnig inn í það hversu skemmtileg samningavinna þótti: 

Þetta er númer 1 [á verkefna vinsældalistanum], ákveðinn árangur sem maður nær, og 
maður hefur mikið fyrir því, og maður sér að lokum, yfirleitt, að það komi góður árangur 
út úr því sem maður gerir, að lokum, en þetta er allt mikil vinna og það verða stundum 
svolítil átök, og öllum einstaklingum finnst það gaman ef þeir ná einhverju fram sem þeir 
eru að berjast fyrir. 

Helstu vankantar virtust liggja í tímaskorti, því eins og fram kom í umfjöllun um 

undirbúning telja allir hann afar mikilvægan, en að sami skapi tímafrekan. 

Það sem er vont er auðvitað þetta að það er erfitt að semja… erfitt að taka þátt í 
samningaviðræðum þegar þú hefur ekki tíma eða resource-a til að undirbúa þig 
almennilega. Það er að fara af stað í samningaviðræður án þess að hafa þekkingargrunninn 
á hreinu… algerlega tip-top, 120%, það er ofsalega vont. Bæði þýðir það að þú tapar 
tækifærum og þú nærð ekki jafn góðum árangri þegar þú kemur að samningaborðinu sem 
slíku. Það er það sem er erfitt við að vera í þessum verkefnum er að þetta er eitt af mörgum 
verkefnum og það er mikil ábyrgð að þurfa að taka þátt í samningaviðræðum. Þetta eru 
erfið verkefni og oft gríðarlega skemmtileg. 

Annar viðmælandi telur einnig tímann sem undirbúningur tekur helsta ókostinn við 

verkefni við samningagerð. 

Þetta er rosalega mikil vinna og í svona lítilli stjórnsýslu er oft ekki mikill tími, en þetta 
krefst þess að þú þarft að nota kvöldin og helgar, þetta er rosalega mikil vinna… en ef 
maður er tilbúinn til þess þá held ég að það hjálpi. 

Viðmælendur eru full stolts af að sjá afrakstur eigin erfiðis. Þó oft taki milliríkjasamningar 

mörg ár í mótun, eru þau meðvituð um að hafa lagt hönd á plóg og hjálpað til að ná þeim 

árangri sem að lokum fæst staðfestur.  

Það er ofboðslega gaman að vinna að svona málum og ná að hafa áhrif inn í svona 
samstarfi vegna þess að oft þegar maður er að vinna á alþjóðavettvangi, tala nú ekki um í 
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Sameinuðu þjóða samhengi eða Alþjóðaviðskiptastofnuninni, þá er það svolítið svona 
langhlaup, þú sérð ekkert endilega árangurinn af því á þeim tíma sem þú ert að vinna svo 
ertu komin í einhver önnur verkefni. Svo einhvern tímann eftir mörg ár klárast eitthvað 
sem þú varst að byrja að vinna að. En í flestum svona samningum sem þú ert að vinna að 
fyrir Íslands hönd þá er þetta kannski einhverra ára ferli en þú sérð svo hvernig þróunin er 
og stundum tekst að klára eitthvað sem þú hefur tekið þátt í frá upphafi og það er mjög 
skemmtilegt líka.. 

Líkt og viðmælandinn hér að ofan heldur fram er helsta umbunin þó sú að telja sig vera að 

gera þjóðinni gagn. Það staðfestir einnig annar viðmælandi: 

Þú ert að gera eitthvað gagn fyrir Ísland, fyrir lýðveldið. Það er rosalega mikil gleði og fróun 
sem felst í því. Þú ert ekki bara fletta pappír eða svara fyrirspurnum, þarna ertu 
raunverulega að gera gagn. 

Að lokum sér enn annar viðmælandi tilganginn í enn stærra samhengi: samningagerð er 

náttúrulega bara ein gerð milliríkjasamskipta sem ætíð þarf að leitast við að halda góðum: 

Þetta eru alltaf milliríkjasamskipti að lokum sem er alltaf best að hafa góð fyrir alla aðila. 
Ég hef alltaf reynt að horfa á þetta í víðara samhengi.  

Sjálfsmynd Íslands hefur breyst eftir því sem umsvif ríkisins á alþjóðavettvangi hafa aukist 

og hagkerfið þroskast. Íslendingar eru ekki lengur bara sjómenn og bændur að fást við að selja 

grundvallarframleiðsluvörur og nánast óunnið hráefni til útlanda, heldur hefur hér þróast bæði 

fjölbreytt hönnun og iðnaður auk þess sem þjónusta hefur orðið æ fyrirferðarmeiri fyrir 

þjóðarhag íslenska ríkisins. Þetta endurspeglast í breyttri sjálfsmynd á alþjóðavettvangi. 

Þróunaraðstoð Íslands hefur til að mynda á 20 árum farið úr því að vera skreið til Afríku yfir að 

kenna sjávarútvegsfræði í álfunni. Erum hætt „að standa upp og skella hurðum“. 

Samningafólk utanríkisþjónustunnar hefur mismunandi bakgrunn, mismikla kunnáttu og 

þjálfun í samningatækni. Viðmælendur eiga það þó sameiginlegt að finnast samningagerð 

skemmtilegt og áhugavert verkefni og hafa gert sér far um að auka þekkingu sína 

Sjálfsmenntun er merki um metnað og viðleitni til að skilja betur ferlið sem þú vinnur í. 

Virðingarvert verður að teljast að þeir viðmælenda sem ekki töldu samningatækni til hluta síns 

formlega náms höfðu gert sér far um að lesa fræðibækur og fest kaup á handbókum.  

[Höfum] ekki alltaf nógu skilgreinda hugmynd um hverju við viljum ná fram en oft ekki 
heldur hvað við erum tilbúin að láta af hendi… er raunhæft að við verðum tilbúin að láta 
af hendi. Það skrifast kannski að einhverju leiti á það að undirbúningurinn sé ekki nógu 
góður, það er bara út af tímapressu, þúsund verkefni og það allt saman 
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Menningarmunur er þekkt og viðurkennd stærð í samningavinnu utanríkisþjónustunnar. 

Þá er misræmi í þjóðhagslegri stærð íslenska ríkisins samanborið við önnur ríki ófrávíkjanleg 

staðreynd. Stærðin er þó einnig nýtt sem styrkur, þar sem stutt boðskiptakeðja vinnur gegn 

annmörkum umboðskeðjunnar. Mikilvægi góðs undirbúnings er óumdeilt, en tímaskortur 

talinn þess valdandi að honum er ekki alltaf sem best komið við. Tímapressu er einnig kennt 

um þá óþolinmæði sem telst helsti ókostur íslenskra samningamanna. Samskipti við 

viðsemjendur þjóna þeim tilgangi að auka skilning milli aðila og aðstoða við að finna hið 

raunverulega samningasvigrúm. Umboðskeðjan virkar hamlandi enda dregur hún úr svigrúmi 

og möguleikum til sjálfstæðrar ákvarðanatöku við samningaborðið. Hins vegar kemur fram í 

máli viðmælenda að hún þjónar einnig þeim tilgangi að skýra línur, bæta upplýsingaflæði og 

formfesta ákvarðanatökuferli við samningagerð sem aftur auðveldar að áritaðir samningar nái 

fullgildingu þegar komið er með heim. 
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5 Umræður  

Spurning hvort það hefði ekki kannski verið betra að hafa bara stimpil 
utanríkismálanefndar, auðvitað kemur hún að líka, ég veit það, en mér finnst mjög gott að 
hafa einhverja stefnu, skrifa bara stefnu fyrir árið og svo er hún bara stimpluð. 
Utanríkisráðherra fer náttúrulega með þessi mál, hann fer með samningaviðræður og 
annað, en mér finnst gott að hafa svona þverpólitískt bakland. 

Farið hefur verið yfir niðurstöður úr viðtölum við sex fulltrúa íslensku utanríkisþjónustunnar. 

Grennslast var fyrir um hver reynsla þeirra af samningagerð væri, hvernig þeir háttuðu 

undirbúningi sínum við upphaf nýrra samningaviðræðna og samskiptum sínum við aðra 

viðsemjendur. Kannað var hvort þeir gerðu ráð fyrir menningarmun í samskiptum við önnur 

ríki. Þá var einnig spurt um þekkingu þeirra á samningatæknilegum fræðum og upplifun þeirra 

af umboðskeðjunni við störf sín að samningagerð.  

Hér kemur samantekt niðurstaða viðtalanna í fræðilegu samhengi og verður þeim skipt 

upp í tvo kafla þar sem eftirfarandi tveimur rannsóknarspurningum er svarað sinni í hvorum 

kaflanum: Ber raunhegðun samningamanna í milliríkjasamningum merki samningatæknilegra 

fræða? Hvað mótar samningahegðun fulltrúa Íslands í milliríkjasamningum? 

5.1 Samningahegðun utanríkisþjónustunnar 

Samningahegðun er hér mæld eftir því hver sérkenni viðmælendur telja upp við eigin 

samningavinnu og menningarmun þann sem fram kemur í ummælum þeirra. Þá var 

sérstaklega litið þess hverjar megináherslur voru við undirbúning samningaferlis og hvaða 

tilgangi samskipti við aðra samningsaðila þjónuðu. Einnig var kannað hver þekking þeirra væri 

á fræðilegri samningatækni. 

Kunnátta í samningatækni getur alltaf gert góðan samningamann betri. Raiffa og félagar 

(2002:270-274) gera grein fyrir niðurstöðum MBA-nema í Harvard úr samningaleik sem sýnir 

að þó mikill meirihluti þeirra hafi náð ákjósanlegri niðurstöðu hefðu nánast allir getað gert 

betur. Í raunveruleikanum er samningafólki sjaldnast kunnugt um allan mögulegan ávinning 

sem gæti hlotist af samningaviðræðum, en tæknin og aðferðirnar sem fræðimenn hafa sett 

fram undanfarna áratugi geta hjálpað til við að fækka þeim vannýttu tækifærum sem á milli 

bera. 

Í daglegu tali er rætt um alþjóða- eða alþjóðlega samninga þegar samningar hafa gildi utan 

landsréttar. Hér er þó eingöngu fjallað um milliríkjasamninga og það heiti notað af hálfu 
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höfundar til að undirstinga þann meginmun sem felst í samningum ríkja á milli annars vegar 

og hins vegar alþjóðlegum samningum einkageirans.  

Aldrei verður algjörlega hægt að einangra menningarheim eins einstaklings, menning hans 

mótast ekki einungis af þjóðerni heldur einnig trúarbrögðum og stofnuninni og stöðunni sem 

hann gegnir (Faure, 2002:400-401). Það er er þó ljóst að menningarmismunur fer meðal 

annars eftir svæðum væntanlega vegna sameiginlegs veruleika og sögu. Þessi munur eykst 

eftir því sem landfræðilegar fjarlægðir milli aðila eru meiri. 

Viðmælendur tóku flestir fram í máli sínu mikilvægi þess að styðjast við sendiráðin þegar 

mikill menningarmunur væri til staðar og tóku fram að erfitt væri að skilja menningarmun til 

fullnustu nema búa í viðkomandi ríki um einhverja ára skeið. Í ritgerð Ragnhildar Bjarkadóttur 

(2011) “Við erum köldustu gangsterarnir”, sem fæst við samningahegðun íslenskra 

athafnamanna á alþjóða vettvangi, minntist enginn viðmælandi hennar á sendiráðin í þessu 

samhengi. 

Kahn (2002:160) talar um stofnanalega samsömun (e. Organizational Embeddedness). 

Flestir viðmælendanna hafa reynslu af fríverslunarsamningum sem eru mótaðir innan WTO og 

EFTA og viðhorf þeirra að einhverju leyti þaðan komið. Þetta endurspeglast einnig í máli 

nokkurra viðmælenda minna sem annars vegar minnast á mismun á stöðu sinni við 

samningaborðið miðað við fulltrúa fagráðuneytanna, enda þeir þá jafnan að leiða viðræðurnar 

fyrir Íslands hönd. Svo hins vegar þegar minnst er á stuttar boðleiðir innan íslenska 

stjórnkerfisins sem flýtir fyrir ákvarðanatöku og eykur þannig veldi hins íslenska 

samningamanns gagnvart samningamönnum frá fjölmennari ríkjum sem eiga oft eftir að fara 

margra hlekkja boðleið ofan við sig áður en þeir ná eyrum ákvörðunartökuaðilanna sjálfra. 

Geert Hofstede (1980; 1983) og samstarfsaðilar hans hafa ekki gert úttekt á menningu 

Íslendinga, en kenningar hans um víddir til að mæla menningarmun hafa myndað ramma sem 

hægt er að bera Íslendinga saman við. Þau Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Svala 

Guðmundsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson (2011) gerðu rannsókn árið 2010 hér á landi 

til að staðsetja Ísland innan vídda Hofstede sem þá voru bara fimm. Þar kom fram að 

Íslendingar toppa kvarðann yfir einstaklingshyggju, valdafjarlægð mælist lítil, áhættuhliðrun í 

meðallagi, við þykjum mjög kvenlæg í nálgunum okkar og hvað langtímahyggjuna varðar í 

meðallagi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og fleiri, 2011:358-360). 
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Niðurstöður Gylfa og félaga ber saman við þær fullyrðingar sem fram komu hjá 

viðmælendum mínum sem töluðu um mikilvægi stuttra boðleiða og eigin áhrif enda mikilvægi 

einstaklingsins meira í lítilli stjórnsýslu og auðvelt að ná eyrum stjórnmálamannanna sem 

endanlegar ákvarðanir taka. Áhugavert gæti verið að fylgja mælingum á langtímahyggju eftir 

og miður að ekki eru til eldri rannsóknir á því sviði þar sem mál viðmælenda minna ber þess 

vitni að þeim finnist fagleiki og framtíðarsýn hafi aukist innan stjórnsýslunnar og hugsanlegt 

að það tengist vaxandi langtímahyggju Íslendinga. 

Lewicki og félagar (2011:40-51) fjalla um að undirbúningur skiptist í nokkur stig og sé 

vandað til verks á hverju stigi fyrir sig megi sjá fyrir helstu áskoranir sem upp kunna að koma. 

Viðmælendur báru vitni um það hvernig slík kortlagning er mikilvægasti þátturinn í vinnu 

þeirra að samningagerð. Þau töluðu um að setja sér skýr markmið, skilgreina hagsmuni og þróa 

helstu rök fyrir eigin málstað. Þá ráðfæra þau sig við aðra aðila, bæði í eigin samningaliði og 

viðsemjenda, og gera sér far um að skilja menningu og stöðu viðsemjenda sinna (Lewicki og 

fleiri, 2001:40-51). 

Fisher og Shapiro (2005) fjalla um mikilvægi þess að nýta tilfinningar viðsamningagerð. 

Jákvæðar tilfinningar virka hvetjandi í samskiptum viðsemjenda. Viðmælendur hafa sömu sögu 

að segja. Þeir nýta óformleg samskipti utan samningaborðsins til að auka traust og skilning 

milli aðila sem verða opnari fyrir viðhorfum hvers annars og ná þannig frekar sameiginlegri 

lausn (Fisher og Shapiro, 2005:7-8). 

Sigrún Daníelsdóttir Flóvenz (2014) kemst að sömu niðurstöðu í ritgerð sinni „Þá náum við 

andskoti miklum árangri“ þar sem hún kynnir sér viðhorf samningamanna íslenska ríkisins í 

alþjóðasamningum. Hún bendir einnig á að þó þekkingu á samningatækni sé að sögn 

viðmælenda hennar ábótavant sé undirbúningur samningamanna íslenska ríkisins alla jafna 

vandaður og taki til helstu áhersluatriði samningafræðanna. Hennar viðmælendur, líkt og hér 

kemur einnig fram, benda á mikilvægi óformlegra samskipta viðsemjenda til að komast að 

sameiginlegri lausn viðfangsefnisins (Sigrún Daníelsdóttir Flóvenz, 2014:75-76). 

Ragnhildur Bjarkadóttir (2011) sýndi fram á að upplýsingasöfnun við undirbúning 

samningagerðar innan einkageirans var fyrirferðarmikil, en stefnumótun ekki ríkjandi. Þessu 

er ekki beint öfugt farið hjá hinu opinbera því að sjálfsögðu gengur undirbúningur að miklu 

leyti út á upplýsingaöflun. Upplýsingarnar sem byggt er á virðast þó öllu umfangsmeiri, enda 

ekki einungis verið að styðjast við árskýrslur og fyrirtækjaskrár heldur auk hagsmunagreiningar 
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einnig löggjöf og pólitískt bakland. Þá er stefnumótun ríkisins við gerð milliríkjasamninga í 

örum vexti. Niðurstöður Ragnhildar benda til þess að samskipti við samningsaðila snúist um 

að byggja upp traust. Það á einnig við um samskipti viðmælenda hér við fulltrúa annarra ríkja, 

en á því afmarkaða sviði sem samningagerð getur talist virðast samskiptin einnig þjóna þeim 

tilgangi að ná fram auknum skilningi milli aðila og þannig sem sanngjörnustum samningi fyrir 

alla aðila. Þessi sanngirnisrök sem viðmælendur hér vísa til virðast í beinni mótsögn við þá 

viðleitni til að græða sem mest sem viðmælendur hennar lýsa. Þá er allt að því meðvitaðri 

vanvirðingu á menningu annarra samningsaðila lýst þegar kemur að notkun fornafna og því að 

taka ekki tillit til ríkjandi stéttaskiptingar sem er algjöru ósamræmi við þá viðleitni sem 

samningamenn utanríkisþjónustunnar leggja á að setja sig inn í ríkjandi menningu 

viðsemjenda sinna. Sameiginlegt er þó að þekking á samningatækni er mestmegnis áunnin og 

tilkomin af reynslu (Ragnhildur Bjarkadóttir, 2011:121-128). 

Stofnanamenningarvíddir Hofstede samkvæmt Guy-Olivier Faure (2002:396) veita ramma 

til að greina út frá ummælum viðmælenda að utanríkisþjónustan virðist vera í þróun. Aukin 

áhersla er lögð á faglega ferla meðan áður skipti árangurinn einn aðalmáli. Boðleiðir eru opnar 

en fara ýmist eftir fyrirmælum að ofan eða faglegum tilmælum. Það virðist helst háð 

viðfangsefnum hvernig því er háttað. Samskipti eru opinská. Eftirlit fer vaxandi og þá 

sérstaklega sökum aukinnar aðkomu Alþingis.  

Félagsleg mótunarhyggja hafnar því að alþjóðasamskipti séu eingöngu drifin áfram af 

hagsmunapoti. Þess í stað sé gildishlaðin upplifun af samfélaginu sífellt í mótun og 

almenningur veitir þannig virkara og upplýstara aðhald með opinberri stjórnsýslu. 

Stefnumótun verður til fyrir opnun dyrum með samráði almennings, stjórnmálamanna, 

alþjóðastofnana og að lokum eru það embættismennirnir sem sjá um að hrinda ákvörðunum 

sem nást með þess háttar samráði í framkvæmd. Mótunarhyggja hjálpar okkur að skilja 

viðleitni viðmælenda til að gera betur, leita leiða til sjálfsmenntunar og lesa sér til um ný 

viðfangsefni til að geta leyst verkefni sín eins vel af hendi og þeim eru frekast unnt. 

Samningamenn íslensku utanríkisþjónustunnar gera ráð fyrir og samþykkja tilvist 

menningarmunar í samskiptum sínum við fulltrúa annarra ríkja. Þeir þekkja einnig eigin 

menningareinkenni og gera ráð fyrir þeim við undirbúning sinn. Samskipti þeirra við aðra 

samningsaðila þjóna þeim tilgangi að finna hvar raunverulegt svigrúm til samninga liggur. 

Hagsmunagæsla skiptir enn meginmáli fyrir þá í störfum sínum en sjá má merki þess að fagleg 
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stefnumótun njóti meira fylgis og verði sífellt algengari. Þannig endurspeglar samningahegðun 

þeirra margar megináherslur kenninga í samningatækni. 

 

5.2 Áhrif umboðskeðjunnar 

Annar meginþráður þessarar rannsóknar er að skoða hvað mótar samningahegðun íslensku 

utanríkisþjónustunnar. Það er sérstaklega sá eðlismunur sem felst í athafnafrelsi einkageirans 

annars vegar og hins vegar þröngt svigrúm innan opinberrar stjórnsýslu sökum þeirra skorða 

umboðskeðjunnar sem hún starfar við: fastmótað umboð og eftirlit á öllum stigum. 

Stigveldi opinberrar stjórnsýslu liggur eins og fyrr segir í því að ráðherrann hefur umboð 

frá almenningi. Í umboði hans finna embættismenn leiðir til að hrinda ákvörðunum ráðherrans 

í framkvæmd. Embættismenn hafa kynnt sér viðfangsefni sín í þaula og hafa því oft meiri 

upplýsingar en ráðherra. Það er undir þeim komið að halda ráðherra upplýstum. Þessi 

tvíþætting stjórnmála og stjórnsýslunnar er grunnur umboðskenningarinnar (Frederickson og 

Smith, 2003:37-38). Þennan veruleika þekkja viðmælendur mæta vel. Með fyrirmæli ráðherra 

í farteskinu halda þau út í heim og eiga að bjarga verðmætum. Það eru oft hástemmd markmið, 

sem þau skynja vel. Ýmist er hagur lands og nauðsynjar undir, eða framtíð mannkynsins alls. 

Í bók sinni um leyndarmálin sjö í samningum við hið opinbera fæst Jeswald K. Salacuse 

(2008) mest við samninga einkageirans við hið opinbera en fjallar ekki um þær aðstæður sem 

skapast þegar tvær eða fleiri ríkisstjórnir semja sín á milli. Hann telur engu að síður að 

takmarkanir opinbera geirans sem felast í reglunum sem hið opinbera þarf að fylgja í 

samningaviðræðum, svo sem þrýstingi frá kjósendum (umbjóðendum), skrifræðistilhneigingu 

og hagsmunum stofnana hins opinbera og að lokum hin viðteknu gildi (e. norm) sem ríkja 

innan opinbera geirans (Salacuse, 2008:22). Þessu lýsa viðmælendur þegar þau minnast á 

„pólitískan ómöguleika“ og „sanngirnisrökin“. 

Þegar kemur að hindrunum fjallar Salacuse um reglurnar í samningunum og að hið 

opinbera nýti sér skrifræðið til að viðhalda lögum, reglugerðum og reglum - lögum og reglu. 

Reglurnar hafa áhrif á bæði ferlið og niðurstöðuna, enda kunna þær að vera viðfangsefni 

samningaviðræðnanna. Strangar reglur geta þannig takmarkað svigrúm til athafna í 

samningaviðræðunum. Þessum dansi líkir Salacuse við ströngustu kóreógrafíu flókins balletts. 

(Salacuse, 2008:33-34). Það rímar skemmtilega við þau ummæli eins viðmælanda míns sem 
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eru yfirskrift þessarar ritgerðar að „flóknar samningaviðræður [séu] eins og sinfónía“. Ekki 

einungis þarf að huga að óteljandi smáatriðum og að allir haldi takti, heldur þarf að stíga 

varlega til jarðar samber danslíkingu Salacuse.  

Sjöstedt (2002) fjallar í grein sinni “Negotiation on Trade and the Environment: Variation 

in the Multilateral Approach” um mismunandi nálganir í fjölþjóðlegum samningum og þá 

staðreynd að milliríkjasamningar byggja nánast alltaf á römmum eða jafnvel formötum frá 

alþjóðastofnunum (Sjöstedt, 2002:364). Grunnur langflestra milliríkjasamninga íslenska 

ríkisins er kominn úr alþjóðakerfinu. Staðlarnir sem byggt er á þar eru í stöðugri þróun 

vinnuhópa sérfræðinga og nefnda embættismanna (Sjöstedt, 2002:369). Viðmælendur hafa 

sumir náð sér í töluverða þekkingu á samningatækni með störfum sínum og reynslu af samráði 

alþjóðastofnana. 

Stefnumótun og formfesta innan ákveðinna málaflokka virðist hafa jákvæð áhrif. Þannig 

voru nokkrir viðmælendur sem létu í ljós ósk um frekari stefnumótun á öðrum sviðum. Það 

rennir styrkari stoðum undir þá samfellu sem umboðskeðjunni er meðal annars ætlað að 

tryggja, sérstaklega í ljósi tíðra ríkisstjórnaskipta og mikilla áherslubreytinga í mörgun 

málaflokkum sem heyra undir utanríkisþjónustuna. 

Ljóst er að þær skorður sem eðli og ábyrgð opinbera geirans setja samningamönnum 

ríkisins hafa mikil áhrif á svigrúm þeirra við samningagerð. Það eftirtektarverðasta við þessar 

niðurstöður er þó sú staðreynd að þessar skorður eru alls ekki alltaf til trafala. 

Samningamönnum utanríkisþjónustunnar er greinilega tamt að tala um ómöguleika og bera 

gjarnan fyrir sig að ekki sé hægt að ganga að ákveðnum kröfum, þar sem þær komist ekki 

gegnum ríkisstjórn og þing, hvað þá þjóðaratkvæði – og nýta þessi atriði óhikað við 

samningaborðið. Einnig kom fram að sumum viðmælenda þótti öryggi og jafnvel þægindi 

felast í því að hafa föst fyrirmæli um hvað mætti bjóða eða gefa eftir og jafnvel hvort semja 

mætti yfir höfuð.   



73 

 

6 Lokaorð 

Flóknar samningaviðræður geta orðið svipað eins og sinfónía, það eru svo margir  tónar 
sem þarf að stilla saman – alveg eins og það er skelfilegt að hlusta á ósamstillta 

sinfóníuhljómsveit þá getur það verið jafn ánægjulegt og skemmtilegt ef allt gengur vel😊 

Ljóst er að samningamenn geta nánast undantekningalaust alltaf gert betur og því er öllum 

þarft að auka þekkingu sína og kunnáttu í samningatækni sem fengin eru slík verkefni fyrir 

hönd ríkisins hvort sem er innanlands eða utan. Smæð íslensku stjórnsýslunnar veldur því að 

álag og verkefnafjöldi er töluvert meiri en gott hlýtur að teljast. 

Í milliríkjasamningum eykst að auki flækjustigið við samningaborðið töluvert og því er 

heldur ekki úr vegi hvetja til þess að samningafólk kynni sér viðsemjendur, bæði einstaklinga 

og ríki, eins náið og kostur er. Þar spilar menningarmunur stórt hlutverk, en einnig þarf að 

gæta að sögulegum bakgrunni og stjórnmálaástandi viðkomandi ríkja. 

Verkefni við samningagerð þykja eftirsóknarverð að því leyti að þau brjóta upp gráma 

hversdagsins og draga menn frá reglubundnum svörum við fyrirspurnum, skýrsluskrifum og 

minnisblaðagerð. Ófyrirsjáanleiki og áskoranir sem í því felast að finna leiðir og svigrúm til 

samninga undir þeim skorðum sem fulltrúum ríkisins eru alla jafna settar við störf sín þykja 

spennandi. Eftirtektarverðast er þó að þessi verkefni virðast uppfylla þörf þeirra fyrir að finnast 

þau vera að gera gagn á stóra sviðinu, hvort heldur það er fyrir land og þjóð eða hreinlega til 

að tryggja bætt milliríkjasamskipti. 

Sögulegt samhengi er alltaf nauðsynlegt til staðsetningar rannsakanda og viðfangsefnisins 

en á ekki að hafa afgerandi áhrif á þessa rannsókn. Niðurstöður sýna þó að samningahegðun 

fulltrúa íslenska ríkisins í milliríkjasamningum er stöðugt í þróun og viss áherslubreyting hefur 

átt sér stað frá því að málflutningur einskorðaðist við beina íslenska hagsmuni svo sem í 

landhelgismálunum, nýtingu fiskistofna og fríverslun yfir í fjölþættaðri og óbeinni hagsmuni 

svo sem loftslagsmálin eða mannréttindi, einkum og sér í lagi er varða stöðu kvenna og barna. 

Það er von höfundar að þessi rannsókn auki skilning og innsýn í íslenska samningatækni 

að einhverju leyti, en einnig að fleiri spurningar vakni í kjölfar hennar svo byggja megi á 

niðurstöðunum frekari rannsóknir. 
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Viðauki I: Viðtalsbeiðni janúar 2013 

 

Gleðilegt nýtt ár! 
 
Ég er byrjuð að vinna að meistararannsókninni minni þar sem ég tek fyrir tengingu 
raunveruleikans og fræðilegrar nálgunar á sviði samningatækni.  
 
Leiðbeinandi minn er Silja Bára Ómarsdóttir. Silja Bára setur mér ákveðna og vel þegna pressu, 
en hún er að fara í rannsóknarleyfi næsta sumar og því hefði ég viljað klára ritgerðina núna í 
vor. Ég þarf að taka nokkur viðtöl til að athuga hvernig raunverulegri vinnu við samningagerð 
háttar til í samanburði við fræðin. Nálgun mín varðar utanríkisþjónustuna, þar sem ég tengi 
bæði námsviðin mín: alþjóðasamskipti og opinbera stjórnsýslu, því auk þess að skoða eingöngu 
undirbúning og vinnu við samninga á alþjóðavettvangi ætla ég líka að kanna þá sérstöku stöðu 
sem samningamenn ríkja búa við með tilliti til umboðs til samningagerðar og hvaða áhrif það 
þrönga athafnarými hefur á samningagerð þeirra. 
 
Viðtölin verða að engu leiti persónugreinanleg. Fullrar nafnleyndar verður gætt, enda ekki gert 
ráð fyrir að neinn muni hafa aðgang að gögnum mínum, en stuðst verður við fullyrðingar sem 
þar kunna að koma fram til að nota við greiningu mína. Reynt verður að gæta hlutlægni og þau 
ummæli sem birtast í ritgerðinni verða borin undir viðkomandi viðmælendur áður en ritgerð 
verður skilað inn. Þessi sterka persónuleynd er tilraun til að ná að hafa ritgerðina opna, en 
rannsókn þessi myndi fylla upp í ákveðið gat í fræðilegri umfjöllun um íslenska samningatækni 
þar sem fyrri rannsóknir hérlendis hafa eingöngu tekið mið af einkageiranum. 
 
Því langar mig að athuga hvort þú gætir gefið þér tíma til að ræða við mig og ef svo er hvort 
það kæmi til greina um næstu helgi eða á mánudeginum þar á eftir (dagana 12.-14. janúar)? 
 
Bestu kveðjur, 
Hafrún Stefánsdóttir 
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Viðauki II: Spurningalisti og viðtalsvísir 2013 

 

A. Spurningalisti til stuðnings við hálfopið elítuviðtal 

 

 

1. Hvað hefur þú starfað að samningagerð fyrir íslenska ríkið í mörg ár? 

2. Hvernig undirbýrðu þig fyrir samningagerð? Samningalotu? 

3. Hvernig háttarðu samskiptum þínum við samningsaðila? Persónulegum og við 

samningaborðið? Er eitthvað sem þú leggur sérstaka áherslu á eða forðast? 

4. Tók menntun þín til samningatækni sérstaklega? Eða einhverra hluta 

samningagerðar?  

5. Hefur þú kynnt þér samningatækni sérstaklega? Sem hluta náms eða sótt sérstök 

námskeið eða gert þér far um að lesa þér til um [kenningar í] samningatækni? 

6. Hvernig skipuleggur þú samningaferlið þegar þú hefur frjálsar hendur eða tækifæri til 

að móta ferlið eða hafa áhrif á það? (Tvíhliða samningar frekar en fjölþjóðlegir) 

7. Hvað telur þú vera helstu kosti Íslendinga í samningaferli? Og hver eru mistökin sem 

þú telur Íslendingum helst hætt við í samningaferli? 

8. Hverja telur þú kosti Íslendinga í fjölþjóðlegu samningaferli? Og hverja telurðu ókosti 

/ galla við samningahegðun Íslendinga í fjölþjóðlegu samningaferli? 

9. Hefurðu kynnt þér samningamynstur / -hegðun annarra samningsaðila? [Karakter] 

10. Áttu einhverjar bækur um samningatækni? Manstu hvaða bækur og eftir hverja? 

Hvers vegna valdirðu [hana/]þær? 

11. Hver er stærsti samningurinn sem þú hefur komið að? Og hver sá mikilvægasti? 

(Hvers vegna mikilvægur? Þjóðarhagsmunir / Alheimshagsmunir)  

12. Hver telur þú hafa verið mikilvægustu innlegg þín til viðkomandi samninga? 

13. Hver hafa verið sérsvið þín við samningagerð íslenska ríkisins? Málaflokkar / upphaf / 

frágangur? 

14. Finnst þér áhugavert/eftirsóknarvert/skemmtilegt að vinna að samningagerð? 
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B. Viðtalsvísir fyrir viðmælendur 

 

 

 

1. Mig langar að heyra almennt um samningavinnu, hvernig undirbúningi viðmælanda er 

háttað og hvernig hann skipuleggur vinnu sína í samningaferli (hversu mikið getur 

viðkomandi stýrt þessum þáttum sjálfur?)  

 

2. Í framhaldi af því vil ég fá mat viðmælenda á því hvort þeir telji að það styrki eða veiki 

samningastöðu að vera málsvari ríkis og hlekkur í umboðskeðju - kostir / gallar.  

 

3. Þá vil ég grennslast fyrir um hvort viðmælendur hafi fengið einhverja þjálfun í 

samningatækni eða hvort hún hafi að einhverju leiti verið hluti af námi þeirra, hvaðan 

menn hafa lært það sem þeir styðjast helst við: bækur / menn, jákvæðar / neikvæðar 

fyrirmyndir innan eigin raða eða af viðsemjendum, eða víti til að varast og þar fram 

eftir götunum.  

 

4. Svo hætti ég ekki fyrr en ég hef fengið að vita hversu skemmtilegt verkefni viðmælanda 

finnst samningagerð - hvar hún lendir á vinsældalista yfir þau verkefni sem viðkomandi 

hefur fengist við ;-) 
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Viðauki III: Spurningalisti 2018 

 

Spurningalisti II 

Til eftirfylgni og samræmingar 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

1. Hvers vegna valdir þú að starfa á þessum vettvangi? 

2. Hversu lengi hefur þú starfað í utanríkisþjónustunni? 

3. Hvaða önnur reynsla nýtist þér helst í starfi? 

4. Hversu mikill hluti starfa þinna telur þú hafa fallið undir samningaviðræður? 

5. Hversu eftirsóknarverð þykja þér samningatengd verkefni? 

Samningahegðun 

1. Megináhersluatriði þín við undirbúning samningaviðræðna 

2. Hvernig kynnir þú þér viðsemjendur? 

a. Ríki sem samið er við 

b. Einstaklinga í samninganefnd 

3. Hvað telur þú góðan samningamann hafa til að bera? 

4. Hefur þú lært eða kynnt þér samningatækni sérstaklega? Ef svo er, hvernig? 

Séríslensk einkenni samningahegðun 

1. Hver telur þú helstu sérstöðu Íslands sem samningsaðila? 

2. Telur þú að einhver séríslensk þjóðareinkenni birtist í samningahegðun 

Íslendinga? Ef svo er, hver eru þau? 

3. Telur þú að samningahegðun þín beri einhver séríslensk einkenni? Ef svo er, hver 

eru þau? 

4. Telur þú að aðrar þjóðir hafi ákveðna mynd af: 

a. Íslandi sem samningsaðila – ef svo er, hver er sú mynd? 

b. Íslendingum sem samningamönnum – ef svo er, hver er sú mynd? 

Umboðskeðjan 

1. Hverjar telur þú vera megináherslur Íslands í samningaviðræðum? 

2. Hversu mikið svigrúm telur þú þig hafa til að setja mark þitt á þá samninga sem þú 

hefur komið að fyrir hönd íslenska ríkisins?  

a. Í hverju felast þau helst? 

b. Hvar eru þau mest hamlandi? 

3. Hvaða áhrif telur þú að eftirfarandi hafi á stöðu þína við samningaborðið? 

a. að samningsumboðið er komið frá ríkisstjórn (jafnvel Alþingi) 

b. að fullunninn áritaður samningur eigi eftir að fá staðfestingu ráðherra 

(jafnvel ríkisstjórnar, Alþingis og þjóðarinnar)  


