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Ágrip 

 

Markmið þessarar BS.c ritgerðar var að kanna hvað er sem ræður því hvort samningsaðilar 

eru ánægðir eða óánægðir með lyktir samningaviðræðna. Framkvæmd var tilraun þar sem 

notast var við hentugleikaúrtak með samtals 72 þátttakendum. Þátttakendur fengu í hendurnar 

viðfang þar sem samið var um kaup eða sölu á bifreið. Þátttakendur voru annað hvort í 

hlutverki seljanda eða kaupanda en tilviljun ræði því hvort varð ofan. Að loknum 

samningaviðræðum fengu þátttakendur spurningalista. 

Niðurstöður tilraunar benda til þess að fólk metur aðra þætti en efnislega niðurstöðu þegar það 

metur ánægju sína eða óánægju með lyktir samninga en engin tengsl voru á milli efnislegrar 

niðurstöðu og þess hvort fólk er ánægt eða óánægt með lyktir samningaviðræðna. Þættir eins 

og samskipti, eigin frammistaða og hamingja þátttakenda voru þá skoðaðir til þess að komast 

að hvort annað en efnisleg niðurstaða hafði áhrif á hvort fólk væri ánægt eða óánægt með 

lyktir viðræðna. Niðurstöður benda til að fólk metur annars vegar lyktir samninga út frá 

gæðum samskipta frekar en efnislega niðurstöðu og hins vegar hvernig það upplifir eigin 

frammistöðu frekar en efnislega niðurstöðu. Þegar skoðað var hversu hamingjusamir 

þátttakendur voru og reynt að finna tengsl þess við hversu óánægðir eða ánægðir þátttakendur 

voru með samninginn fannst ekki marktækur munur þar sem allir þáttakendur utan einn álitu 

sig vera hamingjusama eða mjög hamingjusama. 
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1. Inngangur 
 

Þessi ritgerð fjallar um hvað það er sem ræður því hvort samningsaðilar eru ánægðir eða 

óánægðir með lyktir samningaviðræðna. Við fyrstu sýn virðist sjálfgefið að sá 

samningamaður sem nær öllum sínum fjárhagslegu markmiðum, verði þar af leiðandi 

ánægður með samninginn.  Það eru hins vegar fjölmargir þættir í sjálfu ferlinu sem geta 

skyggt á ánægju okkar, jafnvel þótt samningamaður hafi náð fram hagstæðum úrslitum. 

Hvernig við upplifum samningaferlið er stór þáttur og getur jafnvel verið stærri þáttur en 

hagstæð úrslit þegar kemur að ánægju eða óánægju okkar.  

Ritgerðinni er skipt í fjóra kafla. Í fyrsta kafla verður fjallað um þá þætti í ferlinu sem hafa 

áhrif á ánægju okkar. Fjallað verður um hluti eins og þarfir í samningaviðræðum en 

fræðimenn hafa reynt að komast að því hvaða meginþarfir fólk hefur þegar í 

samningaviðræðnanna er komið. Einnig verður fjallað um væntingar til samningaviðræðanna 

og hvernig það snýr að ánægju, samstarf samningamanna við mótaðila og hvernig þeir hlutir 

hafa beina tengingu við ánægju. Einnig verður kannað hvaða áhrif sjálfstraust eða óöryggi 

samningamanna hefur á samningaferlið og útkomu. Sanngirni og virðing er einnig stór þáttur í 

ánægju samningamanna en ein af grunnþörfum einstaklingsins er að upplifa sanngirni. 

Félagsleg staða er mikilvæg flestu fólki og hefur áhrif á hvernig fólk hagar sér í viðræðunum. 

Félagsleg staða getur því haft áhrif á samningamann sem óttast um félagslega stöðu sína sem  

lýsir sér í  óöryggi og varnarhætti og rýrir því ekki einungis virði hans heldur einnig virði 

mótherjans. Það hefur einnig áhrif á ánægju þeirra þar sem fólk hefur áhyggjur af því að stöðu 

þess sé ógnað þannig að það fer í vörn sem getur haft áhrif á útkomu og ánægju.   

Í kafla tvö er fjallað almennt um samningatækni og hvers vegna mikilvægt er að kunna 

fræðin. Einnig verður farið í mikilvæg hugtök samningatækninnar og helstu nálganir. 

Í kafla þrjú er gerð grein fyrir fimm-þátta-persónuleikamódelinu en það skilgreinir 

persónuleika okkar á grundvelli fimm þátta sem allir einstaklingar búa yfir en misjafnt er hve 

þungt þeir vega hjá hverjum og einum. Þessir þættir eru svo að lokum tengdir við hvernig við 

högum okkur í samningaviðræðum  en rannsóknir hafa sýnt fram á að persónuleiki fólks hefur 

mikil áhrif á samningaferlið og ánægju okkar þar sem misjafnir persónuleikar haga sér og 

vinna á ólíkan hátt. Samningaferlið hefur mikil áhrif á hvernig við skynjum samskipti okkar 

við þá samningamenn sem við erum að semja við og hvernig það tengist raunveruleikanum. 
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Þegar við eigum í mannlegum samskiptum hafa fordómar, vantrú og mistök áhrif á viðhorf 

okkar og félagslegan veruleika ( Jussim, 1991). 

Fjórði og síðasti kaflinn greinir frá tilraun þar sem reynt er að komast að hvað það er sem 

ræður því hvort samningsaðilar eru ánægðir eða óánægðir með lyktir samningaviðræðna. 

Notast var við hentugleikaúrtak með samtals 72 þátttakendum.  Þáttakendur í tilrauninni fengu 

í hendurnar viðfang þar sem samið var um kaup eða sölu á bifreið. Þátttakendur voru annað 

hvort í hlutverki seljanda eða kaupanda en tilviljun ræði því hvort varð ofan. Að loknum 

samningaviðræðum fengu þátttakendur spurningalista. Tilgangurinn var að sannreyna fjórar 

tilgátur en þær voru eftirfarandi: (1)  Efnisleg niðurstaða samninga hefur ekki forspárgildi um 

það hvort fólk sé ánægt eða óánægt með lyktir samningsins. (2) Fólk metur lyktir samninga út 

frá gæðum samskipta frekar en efnislegri niðurstöðu. (3) Fólk metur lyktir samninga út frá 

hvernig það upplifði eigin frammistöðu frekar en efnislegri niðurstöðu. (4) Fólk metur lyktir 

samninga út frá hamingju frekar en efnislega niðurstöðu.  
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2. Samningaferlið 
 

Útkomu samninga má skipta í tvo þætti: Efnahagslega og félagslega. Efnahagslegi þátturinn 

vísar til skilmála, virði eða hagsmuna og hvernig auðlindum er skipt á milli eða þeirra krafist.  

Félagslegi þátturinn í samningaviðræðum skiptist í þrjá þætti sem eru viðhorf til aðstæðna í 

samningaviðræðum, viðhorf til annarra aðila og hvernig fólk upplifir sjálft sig (Nash, J., 

1953).  

Viðhorf til aðstæðna eru hlutir eins og hvernig samningamenn dæma viðræðurnar og hvernig 

tilfinning er til þeirra út frá viðmiðum, samskiptum, sanngirni og réttlæti. Annar þátturinn, 

viðhorf til annarra, á við hvernig samningamenn upplifa mótaðilann í viðræðunum og hvernig 

þeir upplifa samband sitt við mótaðilann. Þriðji þátturinn, hvernig fólk upplifir sjálft sig, hefur 

áhrif á hvernig samningamenn dæma sína eigin eiginleika og hegðun. Það sem gerist í 

viðræðunum getur haft áhrif á viðhorf samningamannsins til eigin hæfileika (Curhan, 

Elfenbein og Heng, 2006). 

 

2.1 Þarfir í samningaviðræðum 
 

AIATSIS (Australian Institute of Aboriginal and Torre Strait Islander Studies) komust að með 

rannsóknum sínum að þegar í samningaferlið er komið hafa einstaklingar þrjár sjálfstæðar 

þarfir. Þessar þarfir eru tifinningaþarfir, efnislegar þarfir og þarfir í málsmeðferðinni (The 

Satisfaction Triangle: A Simple Measure for Negotiations and Decision Making ).                              
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Mynd 2-1: The Satisfaction Triangle. 

Heimild: http://www.clu-in.org 

 

Þarfir í málsmeðferðinni: 

• Þarfir einstaklinga fyrir að fá sanngjarna meðferð. 

• Þarfir einstaklinga til að fá að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. 

• Þarfir einstaklinga til að fá að hlusta og að hlustað sé á þá. 

• Þarfir einstaklinga til að fá tækifæri til þess að njóta sjálfstrausts með þær upplýsingar 

sem þeir hafa. 

 

Tilfinningaþarfir: 

• Persónulegir og tilfinningalegir þættir sem fólk kemur með í samningaviðræður 

• Hvaðfólki finnst um það sem verið er að semja um 

• Hvað fólki finnst um sjálft sig í samningaviðræðunum og eftir þær. 

 

Efnislegar þarfir: 

• Efnislegir hlutir og málefni sem fólk er að semja um 

• Getur bæði verið áþreifanlegt eins og t.d peningar, tími, réttindi eða óefnislegt eins og 

t.d. virðing, umburðarlyndi.  

 

 

http://www.clu-in.org/
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2.2 Hvað hefur áhrif á ánægju eða óánægju í samningaviðræðum? 

 

Samningamenn eiga í flestum tilvikum erfitt með að meta hvernig þeim gekk í 

samningaviðræðum og hvort þær viðræður hafi leitt til samnings sem þeir geta verið ánægðir 

með. Þeir geta í sumum tilvikum gert samanburð eins og t.d þegar verið er að semja um laun, 

þá geta þeir borið sig saman við aðra. Til dæmis má ætla að einstaklingur sem semur um 

árslaun upp á 6.000.000 krónur verði óánægður þegar hann fréttir að einstaklingur í svipaðri 

stöðu hafi samið um árslaun upp á 8.000.000 krónur (Negotiation Newsletter, 2009). 

 

Þegar samningamenn lenda hins vegar í þeirri stöðu að erfitt eða í raun ómögulegt er að meta 

hversu vel þeim gekk, leggja samningamenn samt sem áður í flestum tilvikum mat á útkomu 

samningsins sem mun hafa áhrif á ánægju þeirra (Nathan og Maurice, 2004). Hvað gerist til 

dæmis þegar samningamenn hafa engan samanburð? Rannsóknir Edward E. Kass sýndi fram 

á að í slíkum aðstæðum skiptir gríðarlega miklu máli hvernig mótherjinn hegðar sér og kemur 

fram og nota þeir þá þann mælikvarða til þess að ákvarða ánægju eða óánægju sína. 

(Negotiation Newsletter, 2009). 

 

 

2.2.1 Betri útkoma úr samningaviðræðum 
 

Novemsky og Maurice framkvæmdu rannsókn til að komast að því hvað það væri sem veitti 

samningamönnum ánægju eða óánægju í samningaviðræðum. Þar kom meðal annars í ljós að 

þátttakendum fannst mikilvægast að hafa náð betri útkomu en mótaðilinn. Aðrir þættir eins og 

væntingar og samkomulag um verð höfðu lítil áhrif á ánægju eða óánægju þeirra (Novemsky 

og  Maurice, 2004). Önnur rannsókn sem Yuan og Robinson framkvæmdu til að komast að 

því hvað það væri sem veitti ánægju eða óánægju í samningaviðræðum leiddi sömu 

niðurstöðu í ljós. Þó komust þeir einnig að því að þó einstaklingar reyni eftir fremsta megni að 

ná sem bestri útkomu, þá reyna þeir einnig á sama tíma að þóknast mótherja sínum. Því eru 

þeir ávallt í þeirri erfiðu stöðu að reyna að finna jafnvægi milli síns eigin hagnaðar og þess að 

þóknast mótherja sínum (Yuan og Robinson, 1998).  
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2.2.2 Mat á mótaðila og samstarf 
 

Ánægja í samningaferlinu fer mikið eftir hvernig samningamenn haga sér í viðræðunum. Þeir 

samningamenn sem einblína einungis á að ná sem mestu fyrir sjálfa sig án þess að taka tillit til 

þeirra sem verið er að semja við, eiga í hættu að framkalla mikla óánægju frá mótaðila. 

Samningsaðilar sem hins vegar leggja áherslu á samstarf þar sem markmiðið er að báðir aðilar 

hagnist auka líkur á ánægju með samningaviðræðurnar (Pruitt og Rubin, 1986). Rannsóknir 

hafa verið gerðar þar sem annar samningsaðilinn fékk litla gjöf rétt fyrir viðræðurnar frá 

mótaðila. Það gerði það að verkum að niðurstaða samninga varð mun hagstæðari en viðræður 

þar sem ekki var gefin gjöf. Þar sem viðræðurnar hófust á jákvæðan hátt í stað þess að fara  af 

stað á hlutlausan hátt, var mótaðili mun sveigjanlegri og mun viljugri til að ná fram 

hagstæðum úrslitum og samningaferlið varð mun ánægjulegra fyrir vikið (Moore og Isen, 

1990). Ein mikilvægasta gjöf sem samningamaður getur gefið í viðræðum er að hlusta og 

hrósa mótaðilanum. Þegar samningamaður finnur að á hann er hlustað upplifir hann síður ótta 

við að vera gagnrýndur og er líklegri til að fá raunhæft mat á eigin stöðu.  Einnig getur 

samningamaður náð yfirhöndinni í samningaviðræðunum með því að hlusta á mótaðila sinn. 

Með hlustun getur hann náð að byggja upp nauðsynlegan skilning í viðræðunum til þess að ná 

fram auknu virði og leysa úr erfiðum aðstæðum. Þegar samningamaður hlustar á mótherja 

sinn nær hann á sama tíma að meta og greina sína eigin hugsun og tilfinningar. 

Samningamaður nær einnig að leysa betur úr deilum sem geta myndast í viðræðunum 

(Noesner og Webster, 1997). 

 

Það eru hins vegar margir hlutir sem geta kallað fram óánægju í  samningsviðræðum. Til 

dæmis geta samningsaðilar sem upplifa að mótaðilinn var ánægður með útkomu samninga 

fundið fyrir  minni ánægju en þeir sem upplifa að mótaðilinn var óánægður með útkomu 

samninga, jafnvel þó að ekki hafi verið neinn munur á efnahagslegu virði samninganna (Pruitt 

og Rubin, 1986). Hvernig einstaklingar bregðast við og haga sér í samningaviðræðum ræðst 

oft af því hvernig við erum gerð eins og til dæmis hvort við höfum lítið sjálfsöryggi og lágt 

sjálfsmat eða hvort við erum full sjálfstrausts. Einnig hefur mikið að segja hvort við höfum 

áhyggjur af félagslegri stöðu okkar.  

 

Thompson, Valley og Kramer framkvæmdu rannsókn árið 2002 á ánægju fólks með útkomu 

samninga. 52 þátttakendur voru settir í hlutverk vinnuveitanda eða atvinnuleitanda og þeir 

látnir semja sín á milli um sex atriði eins og laun, frítíma og fleira. Rannsakað var hvernig 
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félagslegur samanburður hefur áhrif á ánægju eða óánægju þátttakenda út frá því hvernig þeir 

stóðu sig. Í ljós kom að ánægja þátttakenda jókst ekki að miklu marki eftir því hversu miklum 

hagnaði þeir náðu samtals umfram mótaðila. Hins vegar var tilfinning þeirra sem illa gekk 

sterklega tengd óánægju. Því meira sem misræmið var á milli aðila því meiri óánægja braust 

út hjá þeim sem illa gekk (Thompson, Valley og Kramer, 2002).  

Þættir eins og sanngirni og virðing höfðu einnig mikil áhrif á hvort samningamenn upplifðu 

ánægju eða óánægju í samningaviðræðunum. Samningamenn hafa oft áhyggjur af efnislegu 

þáttunum í viðræðunum en samningaviðræður snúast um mannlega þætti þar sem grunnþarfir 

einstaklinganna eru að upplifa einhvers konar sanngirni og virðingu og hafa því bæði áhrif á 

ferlið og útkomuna. Í stað þess að hafa áhyggjur af þeim gróða sem samningamenn geta ná 

eru  samningamenn oft áhugasamari um að vera dæmdir á sanngjarnan hátt og fá þá virðingu 

sem þeir telja sig eiga skilið (Kwon og Weingart, 2005) 

 

2.2.3 Hvað ef ég hefði gert betur? 

 

Samningamenn eiga það til að velta fyrir sér hvað betur hefði mátt fara í samningaviðræðum. 

Hugleiðingar um niðurstöður samninga hvetja oft til hugsana um hvað hefði betur mátt fara í 

samningaviðræðunum með þeim afleiðingum að ánægjan með samningana verður minni en 

ella. Til dæmis mætti nefna kennara sem nýlega var ráðinn til starfa í háskóla. Auk þess að 

semja um launin, var takmarkið að fá styrk til rannsókna.Viðræðurnar fóru á þann veg að 

hann samdi um laun sem hann var mjög sáttur við en rannsóknarstyrkinn fékk hann ekki fyrr 

en eftir einhvern tíma í starfi. Kennarinn fór samt sem áður sáttur af fundinum þar sem hann 

samdi um laun sem voru umtalsvert hærri en hann bjóst fyrirfram við. Hins vegar fór hann að 

efast um ágæti samningsins nokkru seinna. Með því að velta fyrir sér hvað hefði getað farið 

öðruvísi í samningaviðræðunum eins og hvort hann hefði getað náð að semja um styrk til 

rannsókna strax, gerði það að verkum að ánægja kennarans með samninginn varð minni. 

 

Slíkar hugsanir þar sem samningamenn velta fyrir sér hvað hefði getað náðst í stað þess sem 

raunverulega náðist valda oft mikilli gremju sem verður til þess að sú ánægja sem 

samningamaður fann fyrir að loknum viðræðum breytist fljótt í óánægju (Naquin, 2003). 

Hugsanir sem þessar geta einnig komið upp þegar við komum með fyrsta tilboð og mótaðilinn 

samþykkir undir eins. Við gætum búist við að samningamaður ætti að vera ánægður með 

samþykkið þar sem hann náði strax fram mjög hagstæðum úrslitum sem hann bjóst ef til vill 
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ekki fyrirfram við að ná. Staðreyndin er hins vegar sú að samningamenn gætu til dæmis verið 

mun ánægðari með að borga 2 milljónir króna fyrir nýjan bíl eftir langar samningaviðræður en 

þeir yrðu með að fá samþykki upp á 1,8 milljón króna sem fyrsta boð. Hugsanir eins og, 

„hvað ef ég hefði farið öðruvísi að?“ eða „hvað ef ég hefði boðið enn lægra?“ koma upp. 

Þegar samningamenn upplifa slíkt dregur það verulega úr ánægju úrslita þar sem þeir óttast að 

tilboð þeirra hafi verið of hátt (Galinsky, Seiden, Kim og Medvec, 2002).  

 

Þegar samningamenn lenda í þeirri aðstöðu að semja um mörg atriði í einu, getur haft áhrif á 

ánægju þeirra. Þó samningamenn viti fyrirfram að þeir geta náð fram mun hagstæðari úrslitum 

ef þeir hafa fleiri málefni en færri þá dregur það samt sem áður úr ánægju þeirra. Naquin 

sýndi fram á með rannsókn sinni að samningamenn sem þurftu að semja um átta málefni voru 

mun óánægðari eftir viðræðurnar en þeir sem einungis hafðu fjögur málefni. Ástæða þess var 

að þeir sem voru með mörg málefni í sömu viðræðunum hugsa tilbaka eftir viðræðurnar um 

hvað af þessum atriðum þeir hefðu getað gert betur og slíkt framkallaði óánægju. Þeir sem 

höfðu fá um fá málefni að semja voru hins vegar vissari um að fá mistök höfðu verið gerð í 

ferlinu og að þeir höfðu mögulega ekki getað gert betur. (Naquin, 2003). 

 

 

2.2.4 Væntingar í samningaviðræðum 
 

Þeir samningamenn sem gera sér miklar vonir um góða útkomu í samningum virðast ná betri 

úrslitum en þeir sem gera sér litlar vonir um hagstæð úrslit. Þó er algengt að samningamenn 

með háar vonir dragi samningaviðræður á langinn en þá skapast oft sú hætta að 

samningaviðræðurnar leyst upp og ekkert samkomulag næst. Meginástæða þess er að 

persónulegur árangur verður mikilvægari en að ná fram samningi sem er hagstæður fyrir báða 

aðila (Lax og Sebenius, 1986). Samningamenn sem gerðu sér háar vonir um góð úrslit áður en 

farið var í viðræðurnar og náðu þeim markmiðum upplifðu samt sem áður minni ánægju með 

útkomu samningana en þeir sem lögðu hlutlaust mat á komandi viðræður. Meginástæða þess 

var að þar sem þeir höfðu sett sér háleit markmið, var vinnan við að ná þeim markmiðum það 

mikil að samningaferlið framkallaði óánægju hjá þeim sjálfum í stað ánægju vegna mikilla 

deilna (Galinsky, Mussweiler og Medvec 2002). Hvernig samningaferlinu var háttað réði 

miklu um úrslit þess hvort samningamenn náðu farsælli útkomu og ánægju með samninginn. 

Samkvæmt rannsóknum sem Drolet og Morris framkvæmdu, kom í ljós að samningamenn 
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sem veittu upplýsingar og lögðu áherslu á jákvætt hugarfar náðu betri árangri þegar þeir 

hittust að nýju í samningaviðræðum. Megin ástæða þess var að þeir höfðu náð að byggja upp 

farsælt samband þar sem traust ríkti sem skilaði sér í betri útkomu þar sem samningsaðilar 

náðu að auka virði hvor annars sem skilaði sér í aukinni ánægju (Drolet og Morris, 2000).  

 

2.3 Félagsleg staða 
 

Félagslegur samanburður  í samningaviðræðum getur haft meiri áhrif en einungis það sem 

niðurstaðan gefur til kynna. Félagslegir þættir eins og gildi, mat og almennt sjálfsöryggi hefur 

mikið að segja. Árangur annarra getur ógnað okkur en fólk hefur val um hvort það tekst á við 

það á jákvæðan hátt eða neikvæðan en sjálfsöryggi okkar hefur mikið um það að segja. Til 

dæmis gæti einstaklingur sem gengur illa á stærðfræðiprófi viðhaldið sjálfstrausti sínu með 

því að einblína á hversu góður hann er í tungumálum. Hægt er að heimfæra þetta dæmi yfir á 

samningatæknina því einstaklingur sem ekki nær fram miklum gróða í samningaviðræðum 

gæti einblínt á hversu sanngjarn og samvinnuþýður hann var. Þeir samningamenn sem eru 

fullir sjálfstrausts og upplifa ánægju frá mótaðila eru fullvissir um að mótherjinn sé ánægður 

vegna þess að að viðræðurnar voru heiðarlegar og sanngjarnar meðan sá sem er óöruggur telur 

að ástæðan sé vegna þess að hann hafi tapað í viðræðunum (Thompson,Valley og  Kramer, 

1995). Félagsleg staða fólks er mikilvæg því hún hefur áhrif á sjálfstraust okkar. Í 

samningaviðræðum koma upp mörg atvik þar sem  stöðu okkar og sjálfstrausti er ógnað og 

því möguleiki að áhyggjur fólks af stöðu sinni hafi áhrif á samningaferlið og útkomu þess.  

 

Þegar félagslegri stöðu fólks er ógnað í viðræðum er hætta á að viðbrögð samningamanns hafi 

áhrif á samstarf og samkeppnisstöðu hans sem skilar sér í lakari niðurstöðu. Einnig er hætta á 

að samningamenn sem finnst öryggi þeirra ógnað, snúist í vörn þannig að ekki náist 

samningar eða sameiginlegt virði sem var fyrir hendi glatist. Þegar einstaklingar óttast 

félagslega stöðu sína eru þeir líklegri til að vantreysta mótherja sínum og síður líklegri til að 

deila upplýsingum. Til dæmis eru þeir tregir til að viðurkenna mistök því það gæti ógnað 

félagslegri stöðu þeirra. 

  Einstaklingar sem óttast um félagslega stöðu sína eru ólíklegri til þess að vera taldir 

skynsamir af öðrum og eru mótherjar því ólíklegri til að deila upplýsingum eða benda á 

mistök þeirra, jafnvel þó að upplýsingarnar gætu aukið virði beggja aðila. Þannig mætti segja 
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að samningamaður sem óttast um félagslega stöðu sína sem lýsir sér í óöryggi og vanmætti, 

rýri ekki einungis sitt virði heldur einnig virði mótherjans. (White, Tynan, Galinsky, og 

Thompson, 2004).  

Ánægja með útkomu samninga getur verið mismunandi eftir því við hvern við erum að semja. 

Félagsleg staða í samningaviðræðum getur því ákvarðað ánægju okkar og þá sérstaklega hvort 

samningamenn eru að semja við einhvern ókunnugan eða einhvern sem þeir þekkja 

persónulega eða eiga í góðu viðskiptasambandi við. Ef samningamaður hefur betur en 

mótherji úr sama félagshóp og samningamaður upplifir vonbrigði frá mótherja, þá dregur það 

úr ánægju samningamanns með þann samning. Ánægjan af sigrinum minnkar því sigurinn er á 

kostnað mótherja innan hópsins. Þegar samið er innan félagshóp vilja samningamenn frekar 

að skiptingin á hagnaði sé nokkuð jöfn en þegar samningamaður er utan síns félagshóp 

(Thompson, Valley og Kramer, 1995). 
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3. Samningatækni 
 

Samningatækni er gríðarlega mikilvæg fyrir margar sakir og munu flest okkar lenda í þeirri 

aðstöðu að þurfa að semja í persónulega lífinu (Thompson, 2004). Samningatækni er ferli þar 

sem fólk gerir tilraun til þess að sættast á hvað hver ætti að gefa og taka eða framkvæma og 

fá. Fimm megin einkenni samningatækni eru:  

 Fólk trúir að það hafi hagsmuna að gæta.  

 Að samskipti séu möguleg.  

 Millistigslausnir eða málamiðlanir eru mögulegar.  

 Aðilar geta gert tímabundin tilboð eða móttilboð.  

 Tillögur ákveða ekki útkomu fyrr en þær eru samþykktar af báðum aðilum 

(Thompson, L., 1990).  

Tilgangur samningatækninnar gengur út á að hámarka hagnað, ná betri samningum og byggja 

upp aukið traust (The Essential of Negotiation, 2005). Samningatækni getur verið mjög flókin 

og að mörgu er að hyggja. Mikilvægasta ferlið í samningaviðræðum er undirbúningsferlið en 

það að vera vel undirbúinn fyrir samningafundi veitir aukið forskot þegar í viðræðurnar er 

komið (Lewica, Sanders og Barry, 2006). 

Hinn fullkomni samningur skapast þegar samningsaðili nær fram því verði sem hann óskaði 

sér að ná og á sama tíma upplifir mótaðilinn að hann hafi ekki tapað og samningsaðili verður 

hvorki fyrir töfum, ósanngirni eða þrýstingi þannig að hann gefi ekki of mikið eftir til þess að 

samningar náist. Á sama tíma og búið er að skrifa undir og báðir aðilar eru sáttir með 

samningaferlið og niðurstöður, hefur hinn fullkomni samningur náðst (Mccormack, 1997). 

 

3.0.1 Pareto besti samningur 
 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að samningamenn er oft langt frá að ná fram hagstæðum úrslitum 

og eru þar af leiðandi að skilja óþarfa virði eftir á borðinu. Samningamönnum finnst í 

mörgum tilvikum að þeir hafa náð hagstæðum úrslitum en staðreyndin er sú að 

samningamenn, og þá sérstaklega óreyndir samningamenn, ná fram hagstæðum úrslitum 

(Hyder, Prietula og Weingart, 2000). Pareto besti samningurinn getur nýst vel við að meta 

mismunandi afleiðingar þegar samningamenn semja um mörg málefni í einu. Á myndinni hér 

að neðan standa punktarnir á grafinu fyrir mismunandi málefni í samningi sem verið er að 
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semja um. Bogalínan umlykur það svæði sem raunhæft er að ná samkomulagi um þar sem 

hver punktur innan við eða á bogalínunni er svæði þar sem samningamenn geta komist að 

samkomulagi. Hvar á svæðinu skiptir máli en á myndinni hér að neðan sjáum við að 

ákjósanlegra er að vera í punkti B en á punkti A þar sem báðir aðilar geta gert betur. 

 

Skilgreining á Pareto besta samningi býður samningamanni að meta a.m.k einn þátt af útkomu 

þar sem hægt er að ná samkomulagi. Ef tveir aðilar koma að óæðri samningi (punkti A) gætu 

báðir aðilar náð betri samningi. Punktur B og C gæti hins vegar táknað mismunandi 

niðurstöðu fyrir annan aðilann en býður ekki upp á samkomulag sem er hagstætt fyrir báða 

aðila. Þó ber þess að gæta að Pareto er ekki algilt þar sem samningamenn geta alltaf og eiga 

alltaf að finna leiðir til að auka möguleika á nýjum lausnum sem gefa sameiginlegt virði 

(Hendricson og Au, 2000). 

 

 

 

 

Mynd 3.0.1: Pareto besti samningur. 
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Þegar samningamenn eru að semja eru mörg markmið og margar þvinganir í viðræðuferlinu. 

Heildarmarkmið beggja aðila er hins vegar að ná sem hagstæðustu úrslitum. Ef annar aðili er 

t.d tilbúinn að borga 500.000 krónur fyrir land og eigandinn tilbúinn að selja landið fyrir 

450.000 krónur eða meira, þá væri hægt að ná samkomulagi einhversstaðar á milli 450.000 – 

500.000 krónur sem væri þá ásættanlegt fyrir báða aðila. 

 

Hins vegar eru samningamál ekki alltaf svo einföld því oft er að ýmsu að hyggja. Segjum sem 

svo að einnig þurfi að semja um hvenær salan eigi að fara fram. Eigandinn vill selja lóðina 

eftir 6 mánuði því annars verður hann af leigu að upphæð 10.000 krónu. Ef kaupandinn sættist 

á þá seinkun  mun það kosta hann 20.000 krónur við það eitt að seinka verkinu á lóðinni um 6 

mánuði. Segjum sem svo að þeir sættist á kaupverð að upphæð 475.000 krónur og seljandinn 

fær lóðina eftir 6 mánuði. Sú upphæð gæti litið út fyrir að vera skynsamleg þar sem hún er 

innan þeirra marka sem hægt var að komast að samkomulagi, en það er hún í raun ekki og þar 

að leiðandi eru samningsúrslit staðsett í punkt A þar sem samningsaðilar gætu gert betur. Til 

þess að komast í punkt B væru báðir aðilar betur settir ef þeir hefðu samið um að hækka 

verðið um 15.000 krónum eða í 490.000 krónur og salan hefði farið fram strax, ekki eftir 6 

mánuði. Fyrrum eigandi hefði þá fengið 15.000 krónur meira vegna taps á leigukostnaði upp á 

10.000 krónur sem hefði gefið honum hreinan hagnað upp á 5.000 krónur. Kaupandinn hefði 

þá borgað 15.000 krónum meira fyrir landið en sparað 20.000 krónur vegna tafa á verkinu og 

hefði hann því einnig fengið 5.000 krónur í hreinan hagnað (Hendricson og Au, 2000). 

 

 

3.1 Helstu hugtök 
 

3.1.1 BATNA - Best Alternative to a Negotiated Agreement 
 

Mikilvægasta hugtak samningatæknifræðinnar er BATNA sem stendur fyrir Best Alternative 

to a Negotiated Agreement. BATNA segir til um hvar þú stendur í viðræðunum ef þú nærð 

ekki þvi samkomulagi sem þú ætlar þér við mótaðila þinn. Samningamaður ákveður sitt 

BATNA áður en í viðræður er haldið þar sem skilgreint er hvað samningur þarf að uppfylla 

eigir þú að ganga að honum. Á sama tíma er samningamaðurinn að skilgreina undir hvaða 

kringumstæðum hann ákveður að ganga frá samningaborðinu (Aðalsteinn Leifsson, 2007).  
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Margir samningamenn gera þau mistök að ákveða ekki sitt BATNA áður en í viðræðurnar er 

komið en jafnvel þeir sem ákveða sitt BATNA gera ekki tilraun til að bæta það í sjálfum 

samningaviðræðunum. Góð leið til að bæta BATNA er að verða ekki „ástfanginn“ af einni 

lausn eins og t.d. þegar kaupa á hús eða finna vinnu. Fólk ætti þess í stað að hafa þrjá eða 

fjóra möguleika en þá hefur fólk nokkuð góða valmöguleika ef tilboðið sem það fær í 

viðræðunum verður of hátt. Mikilvægt er að átta sig á því að það er ekkert sem getur hjálpað 

samningamönnum meira í samnigaviðræðum en að hafa gott BATNA þar sem það hjálpar til 

að auka virði þeirra. Einnig er mikilvægt að átta sig á að BATNA er ekki eitthvað sem fólk 

þráir eða óskar sér heldur á það að byggja á sterkum rökum (Thompson, 2001). 

 

3.1.2 Reservation Point 

 

Þegar samningamenn hafa ákveðið sitt BATNA, er hægt að ákveða reservation point en sá 

punktur er náskyldur BATNA (Bazerman og Neale, 1992). Reservation Point hefur einnig 

verið nefndur sem punkturinn þar sem samningamaður er við að ganga frá borðinu því það er 

allra sísta verð sem hann er reiðubúinn til þess að samþykkja (The Essential of Negotiation.). 

Flestir fara inn í samningaviðræðurnar með einhverja hugmynd um hvað þeir vonast til að ná 

út úr viðræðunum. Hins vegar er algengt að samningamenn tilgreina hvorki punktinn sinn né 

mótherjans.  

 

Til þess að útskýra nánar Reservation Point væri hægt að taka dæmi um mann sem hefur 

áhuga á að kaupa sér bíl. Ef hann nær ekki þeim samningi sem hann hefur sett sér að ná í 

viðræðunum þá gæti annar möguleiki verið að sleppa því að versla sér bíl og að nýta sér 

almenningssamgöngur. Reservation Point væri þá almenningssamgöngur (Bazerman og 

Neale, 1992). Annað dæmi væri á þá leið að maður einn var í leit að hentugu 

skrifstofuhúsnæði. Í dag er hann að leigja í útjaðri borgarinnar sem kostar hann 2.000 krónur á 

fermetrann. Þótt verðið sé sanngjarnt miðað við staðsetningu vildi hann gjarnan vera nær 

viðskiptavinum sínum sem allir eru staðsettir í miðborginni. Því væri hann tilbúinn til að 

borga meira fyrir þá staðsetningu. Hann ákveður að athuga með skrifstofu í miðborginni en 

vill ekki borga meira en 3.000 krónur á fermetrann. Því má segja að Reservation Point sé 

3.000 krónur. Ef tilboðið sem hann fær fer yfir þá uppæð gengur hann í burtu. Hans BATNA 

er þá 2.000 krónur eða það sem hann er að borga í dag (The Essential of Negotiation, 2005.)  
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3.1.3 ZOPA - Zone of Possible Agreement 
 

Zopa er svæði sem samningsaðilar geta báðir sæst á. Til nánari útskýringar má setja fram 

einfalt dæmi. Sara er tilbúin að borga að hámarki 275 þúsund krónur fyrir verkefni sem  hún 

mun láta ráðgjafafyrirtæki annast. Ráðgjafafyrirtækið vill ekki taka þetta verkefni að sér nema 

það fái að lágmarki 250 þúsund. Í þessu dæmi er ZOPA jákvætt þar sem aðilar geta samið um 

upphæð sem er einhversstaðar á bilinu 250.000 – 275.000 krónur (The Essential of 

Negotiation, 2005.) Ef hámarksverð sem kaupandinn sætti sig við hefði verið lægra en 

lágmarksverðið sem seljandinn er tilbúinn að sætta sig við, erum við ekki með svæði sem 

samningsaðilar geta sæst á (Raiffa, Richardson og Metcalfe, 2002). 

 

3.1.4 Anchor –  Kasta fram akkeri 
 

Samningamenn gera vanalega ráð fyrir að mótherji þeirra leggi mestu áhersluna á að ná sem 

bestri útkomu fyrir sjálfan sig og geta því reynt að gefa upp villandi eða rangar upplýsingar. 

Þar sem áreiðanlegar upplýsingar eru af skornum skammti upplifa samningamenn oft mikla 

óvissu. Rannsóknir hafa sýnt fram á að við þessar aðstæður grípa samningamenn oftast til 

einfaldrar lausnar. Ein af klassísku lausnunum við þessar aðstæður er að kasta fram akkeri 

(Galinsky, Adam og Mussweiler, 2001). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að tengsl séu á 

milli þess að koma með fyrsta boð og þess að ná hagstæðum úrslitum í samningaviðræðum. 

Með því að kasta fram fyrsta boði geta samningaviðræðurnar orðið hagstæðari þar sem fyrsta 

boð er þá okkur í hag. Hvort sem kaupandinn eða seljandinn kom með fyrsta boð í 

rannsókninni, varð niðurstaðan sú að sá sem kom með fyrsta boð keypti eða seldi þann hlut 

sem samið var um á hagstæðari kjörum en sá sem gerði það ekki. (Galinsky, Seiden, Kim, og 

Medvec, 2002).  

 

Með því að kasta fram fyrsta tilboði getur samningamaður náð forskoti. Tilboðið getur þjónað 

sem sterkt sálfræðilegt akkeri þar sem það verður að viðmiðunarmarki í viðræðunum. Best er 

að kasta fram akkeri þegar samningamaður hefur góða tilfinningu fyrir Reservation Point 

mótherjans en til þess að það sé möguleiki verður samningamaður að kynna sér markaðinn 

vel. Ef samningamaður er hins vegar ekki viss er skynsamlegra að fá fyrsta boð (The Essential 

of Negotiation, 2009). Til að samningamaður geti notað akkerið sér í hag verður það að vera 

vel ígrundað því mikilvægt er að það veki athygli en á sama tíma má tilboðið ekki vera það 

hátt að mótherjinn taki ekki mark á því. Viðbrögðin sem samningamaður vill fá eftir að fyrsta 
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tilboði er kastað fram er að tilboðið þjóni sem viðmið í viðræðunum (Bazerman og Neale, 

1992). 

 

3.2 Nokkrar nálganir í samningaviðræðum 

 

3.2.1 Afstöðunálgunin – einstaklingshyggja eða samvinnuþýði  
 

Eðlilegt er að samningamenn reyni allt sem þeir geta til það hámarka hugsanlegan gróða 

þegar samið er við aðra. Til að ná fram hagkvæmri niðurstöðu ættu samningamenn að setja 

sér markmið þar sem beint samband er á milli þess að vera með markmið og að ná farsælldri 

útkomu (Galinsky, Mussweiler, Thomas og Victora). Það sem vegur þyngst í 

samningaviðræðum er hvort samningamenn leggja áherslu á að vera samvinnuþýðir eða 

aðhyllist einstaklingshyggju. Sá sem einblínir á einstaklingshyggju reynir að hámarka sinn 

eigin hagnað án þess að taka tillit til mótherjans. Sá sem leggur áherslu á að vera 

samvinnuþýður setur sér markmið um að hámarka hagnað sinn en með tilliti til mótherjans. 

Samvinnuþýðir samningamenn byggja frekar á trausti sem gerir það að verkum að 

samningsaðilar hjálpa hvorir öðrum að ná markmiðum sínum. Sá sem aðhyllist 

einstaklingshyggju á alltaf á hættu að skilja eftir aukið virði á samningaborðinu því 

samningamenn eru ekki að tala saman og komast því ekki að því hvað það er sem 

raunverulega skiptir þá máli í viðræðunum (Dreu og Carsten, 1998). Að búa til og ná til sín 

virði eru mikilvægustu þættirnir sem miða að farsælum samningaviðræðum (Lax og Sebenius, 

1987). Mesta hættan í samningaviðræðum er að samningamenn ná ekki að „teygja” á kökunni 

eða að virðið er skilið eftir á samningaborðinu því þeir eru ekki undirbúnir fyrir slíka áskorun. 

Hætta sem þessi kemur sífellt upp og þá sérstaklega þegar samningamenn eru ekki undirbúnir 

fyrir viðræðurnar (Thompson, 2004). 

Ferlið í að ná fram auknu virði gengur út á að „skipta kökunni“  þar sem aðilar sem að 

viðræðum koma, reyna að ná sem stærstum hluta af kökunni. Því meira sem annar aðilinn nær 

því minna nær mótaðilinn til sín. Þetta ferli er einnig þekkt sem „vinna-tapa“ 

samningaviðræður (e. win-lose negotiation). Til að ná fram auknu virði í samningaviðræðum, 

er tækni notuð til þess að fullvissa mótaðilann um að hann langi í það sem þú hefur að bjóða, 

frekar en þig langi í það sem hann hefur að bjóða. Algeng aðferð til þess að „vinna“  
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samningaviðræður er að koma með fyrsta boð sem er mjög hátt þar sem farið er hægt að því 

virði sem þú ætlar þér og lágmarka virði mótaðilans (Lax, og Sebenius, 1987). 

Samningamenn eiga einnig í mikilli hættu á að verða af einhverju virði þegar samningar eru 

gerðir vegna lélegs undirbúnings. Því er mikilvægt að kynna sér fræði samningatækninnar til 

þess að gera áætlun um viðræðuferlið  (Thompson, 2004).  

Farsæl samningatækni er tengd við margar jákvæðar afleiðingar eins og ánægju með 

útkomuna, gott samband á milli einstaklinga og hópa sem og félagslegan og fjárhagslegan 

gróða. Þótt samningamenn ná góðri útkomu sem fullnægir þörfum allra sem að 

samningaviðræðunum koma þá lenda samningamenn oft í að ná fram ófullnægjandi 

niðurstöðu sem uppfylla ekki öll þau markmið sem samningamenn settu sér. Slík staða verður 

til þess að grafa undan stöðugleika, ánægju og friðsamlegum samskiptum. Ein af megin 

ástæðum þess að samningsaðilar ná ekki niðurstöðu sem er hagkvæm fyrir alla aðila liggur í 

ónákvæmum viðhorfum samningsaðila við að auka virði hvor annars (Pietroni, Van Kleff, De 

Dreu og Pagliaro, 2008). Margar samningaviðræður helgast af mismunandi hvötum og 

mismunandi möguleikum og má því segja að áhugi samningamanna sé hvorki algjörlega á 

skjön hvor við annan né algjörlega sameiginlegur. Mestu mistök samningamanna eru að mæta 

í samningaviðræður með það markmið að finna einfalda lausn sem skipt er til helminga 

þannig að báðir aðilar ná einhverjum hagnaði. Samningamenn ætti þess í stað að finna leiðir 

að farsælum viðræðum þar sem virði samningsins er aukið (Dreu, Weingart og Kwon, 2000). 

 

Þekktasta dæmið til útskýringar var sett fram  af  Follett  árið 1940 en með því var hann að 

reyna að útskýra að samningamenn mistakast oft að finna út hvert virði beggja aðila er og þar 

með auka virðið. Follett setti fram dæmi þar sem tvær systur voru að rífast um appelsínu. Eftir 

einhverjar samræður ákváðu þær að skipta appelsínunni til helminga á milli sín. Önnur 

systerinn pressaði appelsínuna í glas og drakk safann og henti síðan appelsínunnni en hinn 

systirin pressaði einnig appelsínuna en henti safanum og notaði hýðið í köku sem hún ætlaði 

sér að baka. Þetta dæmi sýnir okkur að hefðu þær talað saman og komist að því hvers virði 

appelsínan var fyrir þeim, þá hefðu þær komist að því að besta lausnin hefði verið ef önnur 

systirin hefði fengið allan safann  og hin systirin allt hýðið (De Dreu, Carsten, Weingart og 

Kwon, 2000). 
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3.2.2 Hagsmunanálgun – sameinast eða samvinnuþýði 
 

Samningamenn eiga alltaf að leggja áherslu á hvað þar er sem mótherjinn virkilega sækist 

eftir. Þar sem vandamál samningsaðila er oft ágreiningur um málefni sem samningamenn 

verða að vera sammála um, eiga þeir það til að hugsa og tala eingöngu um málefni sem oftar 

en ekki koma viðræðunum í ógöngur. Með því að leggja eingöngu áherslu á að ná sem mestu 

virði, ættu þeir frekar að finna undirliggjandi málefni til að ná sem hagstæðustu útkomu sem 

hentar báðum aðilum (Fisher og Patton, 1991). Samningamenn ættu að finna hvar þeirra áhugi 

liggur ásamt því að finna sameiginlegt virði, en til þess þurfa samningamenn að skilja 

hagsmuni hver annars, finna skapandi lausnir og komast að málamiðlunum (Thompson, 

2001). 

 

Megin tilgangur samningaviðræðna á ekki að liggja í átökum um málefni heldur hvernig 

samningaðilar geta fundið lausn sem hentar þeim báðum og eykur virði þeirra. 

Samningamenn verða að gera sér grein fyrir hvað er á bak við málefnin en þar má oft finna 

sameiginlega hagsmuni og lausnir sem auka virði þeirra. Samningamenn falla oft í þá gildru 

þar sem málefni mótherjans eru öfug við þeirra málefni þá hljóti hagsmunir mótherjans að 

vera andstæðir við þeirra hagsmunum. Þeir eiga einnig til að hugsa að þar sem áhugi þeirra 

liggur í að vernda sig þá hljóti áhugi mótherjans að liggja í að ráðast á þá og þar sem áhugi 

þeirra er að lækka leigu þá hljóti áhugi mótherjans að vera að hækka leiguna ( Fisher og Ury, 

1991).  

 

 Markmið hagsmunarnálgunar er að huga fyrst og fremst af eigin hagsmunum.  

 

 Lausnir á ágreiningsmálum og skilningur á áhyggjum mótaðila.  

 

 Tímabundnar áherslur eru spurningar eins og hverjar þarfir samningamanna eru og 

áhyggjuefni sem eru til staðar í augnablikinu. 

 

 Skipta kökunni (e. Distributive strategies) eru málamiðlanir.  

 

 Stækka kökuna (e. Intergrative strategies) eru lausnir til þess að auka möguleika til 

þess að „stækka“ kökuna eða auka virði hvor annars.  
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 Markmið þess að tryggja að framtíðarviðræður eigi sér stað og sambönd verði farsæl 

ganga út á að stöðugleiki sé í samkomulagi samningsaðila og að skilningur ríki um 

  samkomulagið (Thompson, 2001) 

 

3.2.3 Máttarnálgun 
 

Samningamaður sem leggur áherslu á máttarnálgun notar stöðu, tign eða gráður og hótanir til 

þess að ná sínu fram (Thompson, 2001). Máttarnálgun má skipta upp í fimm þætti sem er 

veðlaunamáttur þar sem samningsaðili hefur hæfni til þess að verðlauna mótherja, 

þvingunarmáttur þar sem samningsaðili hefur hæfni til þess að refsa mótherja, lögmætur 

máttur sem byggist á þeirri skynjun að samningaraðili telji sig hafa lögmætan rétt til að stýra 

hvernig mótherji hagar sér, viðmiðsmáttur og að lokum sérfræðingamáttur sem byggir á þeirri 

skynjun að samningamaður hafi einhverja sérstaka þekkingu fram yfir mótherja (Asherman og 

Asherman, 1990). 

  

 Markmið máttarnálgunar er að vinna og ná fram virðingu.  

 

 Tímabundnar áherslur ganga út á að finna hvaða skref samningamaður getur tekið í 

framtíðinni til þess að yfirbuga aðra.                              

 

  Skipta kökunni (e. Distributive strategies)  gengur út á ójafna skiptingu þar sem velt 

er fyrir sér hver „vinnur“ og hver „tapar“. 

 

  Stækka kökuna (e. Intergrative strategies): Erfitt er að auka virði nema einblínt sér á 

það sem samningsaðilar hafa virkilega áhuga á. 

 

 Markmið þess að tryggja að framtíðarviðræður eigi sér stað og sambönd verði farsæl: 

Erfitt að finna leiðir til þess þegar samningamenn leggja áherslu á máttarnálgunina þar 

sem oft er mikil gremja eftir slíkar viðræður. Einnig er hætta á að samningamaður sem 

orðið hefur fyrir máttarnálguninni finni leiðir til þess að hefna sín næst þegar þeir 

hittast (Thompson, 2001). 
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Samningamenn sem leggja áherslu á máttar-nálgunina eru ekki með sameiginlegan hagnað að 

leiðarljósi í samningaviðræðunum og munu því ekki nota máttar-nálgunina nema sitt 

lokaúrræði. (Asherman og Asherman, 1990)  
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4. Skynjun á móti veruleika 
 

Samningaviðræður skapa oft tækifæri þar sem samningamenn geta komist að sameiginlegri 

niðurstöðu þar sem virði beggja aðila er aukið með farsælu sambandi. Hins vegar þróast 

samningaviðræður einnig á þann veg að sjónarmið samningamanns er gjörólíkt sjónarmið 

mótaðilans sem verður til þess að þeir ná ekki að skapa aukið virði eða farsæla niðurstöðu. 

Samkvæmt rannsókn sem Thompson framkvæmdi gaf niðurstaðan til kynna að þegar 

samningamenn koma í samningaviðræður, búast þeir fyrirfram við að sjónarmið þeirra sé 

gjörólíkt sjónarmiðum mótaðila. Rannsóknin gaf einnig til kynna að þeir samningamenn sem 

finna út virði mótaðilans á fyrstu fimm mínútum viðræðnanna ná betri niðurstöðu en þeir sem 

finna út virðið á seinni stigum viðræðnanna. Þeir aðilar sem voru lengi að finna út virði 

mótaðilans áttu einnig í miklum erfiðleikum með að átta sig á að sameinginlegt virði var til 

staðar sem gerði það að verkum að samningamenn náðu ekki samkomulagi eða sú niðurstaða 

sem þeir náðu að semja um var ekki farsæl (Thompson og Hastie, 1990). 

Samningamenn eiga það til að villast á skynjun og raunveruleika. Bóndi sem fær tilkynningu 

frá lánveitanda sínum að hann þurfi að leggja fram auknar upplýsingar úr ársreikningi sínum 

gæti túlkað það sem svo að um persónulega árás og vanvirðingu sé að ræða. Hins vegar gæti 

staðreyndin einfaldlega verið sú að allir viðskiptavinir bankans hafi verið beðnir um að leggja 

fram auknar upplýsingar úr ársreikningum. Þegar aðilar eru að semja getur slíkt hið sama 

komið upp. Aðilar í samningaferlinu eiga til að sjá aðeins sína hlið í ágreiningsmálum og 

fullvissa sig um að mótaðilinn hafi alltaf rangt fyrir sér. Að sjá málin frá sjónarhorni 

mótaðilans er ein mikilvægasta færni sem samningamaður getur þróað með sér.  

Samningamenn ættu að ræða skynjun hver annars í stað þess að fara í vörn eða hætta að hlusta 

hver á annars rök. Með því að vinna saman að farsælli útkomu og koma með tillögur sem eru í 

samræmi við málefni þeirra beggja geta samningamenn náð fram auknu virði sem skilar sér í 

mun farsælli útkomu (Doye, Love og Hyer, 2007). 
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4.1 Fimm-þátta-persónuleikamódelið. 
 

Fimm-þátta-persónuleikamódelið skilgreinir persónuleika á grundvelli eftirfarandi fimm þátta: 

Úthverfa (Extraversion), einlægni (Openness), vitund (Conscientiousness), samþykkjandi 

(Agreeableness) og tilfinngarsemi (Neuroticism). Allir einstaklingar búa yfir þessum 

eiginleikum en misjafnt er hversu þungt þeir vega hjá hverjum og einum (Barry og Friedman, 

1998). Tilurð módelsins hefur mikla þýðingu þar sem hún hefur áhrif á sálræna eiginleika 

mannsins. Módelið sýnir fram á að persónuleiki samanstendur af fimm sjálfstæðum víddum 

sem notaðar eru til að rannsaka ólíka eiginleika einstaklinga (Barrick, M. R og Mount, M. K, 

1991). Persónuleikamódelið þjónar þremur þáttum. Í fyrsta lagi fjallar það um grunnþætti 

heimspekinnar um mannlegt eðli. Í öðru lagi þjónar það þeim tilgangi að veita innsýn í 

sálfræðilegt ferli og persónuleika okkar. Að lokum skilgreinir það umfang og takmarkanir 

persónuleika okkar þar sem breyturnar eru rannsakaðar og fyrirbærið útskýrt (Wiggins, 1996). 

Úthverfa: Eiginleikar þessarar víddar eru félagslyndi, bjartsýni, jákvæðni, ræðni og virkni.  

Tilfinningasemi: Eiginleikar þessarar víddar eru bendlaðir við kvíða, þunglyndi, reiði, 

einstaklinga sem fara auðveldlega hjá sér, áhyggjur og óöryggi. 

Samþykkjandi: Eiginleiki þessarar víddar er sveigjanleiki, traust, hollusta, samvinnuþýði, 

auðvelt að fyrirgefa, viðkvæmni og umburðarlyndi. 

Vitund: Ekki eru allir sammála um eiginleika þessarar víddar. Allir eru þó sammála um að 

eiginleikar vitundar eru tilhneigin til að fara varlega í hlutina, nákvæmni, skipulagning og 

áætlanagerð meðan aðrir fræðimenn hafa viljað bæta við eiginleikum eins og dugnaði, farsæld 

og þrautseigju.  

Einlægni: Eiginleiki þessarar víddar er ímyndunarafl, tilhneiging til menningar, forvitni, 

víðsýni, gáfur og listrænir hæfileikar (Prendergast, Christopher, 1997). 
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4.2 Hegðun mismunandi persónuleika í samningaviðræðum 
 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem sýna einkenni vitundar og úthverfu hafa mikil áhrif á 

árangur í samskiptum hópa og í samningaviðræðum (Barrick og Mount, 1991). Á 

undanförnum árum hafa þeir fimm þættir sem hafa áhrif á persónuleika okkar verið mikið 

rannsakaðir í tengslum við áhrif þeirra á samningaviðræður og þá sérstaklega víddirnar vitund 

og úthverfa (Digman, 1990). Barry og Friedman gerðu rannsókn á hvernig þessir þættir höfðu 

áhrif á samningaferlið og niðurstöður samninga.  

Með því að skoða mynstur tilboða og gagntilboða hjá þáttakendum rannsóknarinnar kom í ljós 

að persónuleiki fólks hafði mismikil áhrif á samningaferlið. Þeir sem höfðu einkenni 

„úthverfu“ virtust hafa neikvæð áhrif snemma í samningaviðræðunum þegar „akkeri“ var 

kastað fram því þeir voru ragir við að kasta fram fyrsta tilboði. Þeir voru hins vegar mjög 

hjálpsamir þegar leið á viðræðurnar þegar grípa þurfti til nýrra úrræða. Þeir sem höfðu 

einkenni „samþykkjanda“ voru ekki farsælir þar sem þeir áttu í vandamálum með að ná til sín 

virði vegna erfiðleika með að sýna ákveðni (Barry og Friedman, 1998).  

Í rannsókn (Deluga, Ronald J., og Mason, Shelly, 2000)  kom í ljós að þeir einstaklingar sem 

voru með einkenni úthverfu virtust hvetja samherja sína áfram, voru glaðir og bjartsýnir. Þeir 

voru líklegir til að hjálpa samherja sínum, voru færir í að leysa deilur sem komu upp og voru 

ánægðir með samskipti á milli sín og hópsins. Þeir sem voru með einkenni vitundar áætluðu 

varlega alla möguleika áður en þeir hófu að semja sem gerði það að verkum að allar 

ákvarðanir tóku lengri tíma sem seinkaði öllu samningaferlinu. Einnig kom í ljós að 

persónuleiki fólks og vonir höfðu mikil áhrif á viðræðurnar. Áhrif persónuleika fólks voru 

mun sterkari þegar samningamenn höfðu miklar vonir um hagstæð úrslit en þegar þeir höfðu 

lágar væntingar. Þeir sem höfðu lágar væntingar, voru úthverfir og þeir sem voru 

samþykkjandi áttu á hættu að verða fórnarlamb eigin persónuleika vegna þess að þeir þoldu 

illa átök og voru of umburðarlyndir og náðu því lakari niðurstöðu en þeir sem gerðu sér 

miklar vonir og höfðu ekki eins miklar áhyggjur af tilfinningum mótaðila (Barry og Friedman, 

1998). 
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5. Aðferð 

5.1 Þáttekendur 
 

Allir þátttakendur voru sjálfboðaliðar og var engum skylt að taka þátt í tilrauninni. 

Heildarfjöldi þátttakenda var 72. Kynjahlutfall skiptist þannig að 59,5% voru konur og 40,5% 

karlar. Aldursskipting var mjög dreifð þar sem þátttakendur voru á bilinu 18-70 ára en flestir 

voru á aldrinum 31- 40 ára eða tæplega 36%. Sjá má aldursskiptingu á mynd 7-1 hér að 

neðan. 

 var 

Mynd 5-1: Aldursdreifing þátttakenda. Kynjahlutfallið 15 karlar á móti 19 konum eða 44,1% karlar 

og 55% konur. Mynd 3-1 sýnir aldursskiptingu en flestir voru á aldrinum 18 – 40 ára 85,3% 

5.2 Mælitækið   
 

Spurningarnar voru 17 talsins og voru þær allar lokaðar. Svarmöguleikar við spurningu 1 voru 

settir upp í nafnkvarða, spurningum 2-17 á raðkvarða. Megintilgangur spurninganna var að 

komast að hvað það er sem ræður því hvort fólk er ánægt eða óánægt með lyktir 

samningaviðræðna. Spurningar 4-8  snérust um að komast að því hvort fólk metur lyktir 

samninga út frá samskiptum frekar en efnislegri niðurstöðu þar sem samstarf og upplifun á 

mótaðila voru veigamestu þættirnir. Spurningar 9–16 snérust um að komast að því hvort 

upplifun samningsaðila á eigin frammistöðu er veigameiri en efnisleg niðurstaða þegar kemur 

að því að meta lyktir samningaviðræðna þar sem framlag og tilfinningar til sjálfs síns eru 
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veigamestu þættirnir. Að lokum var athugað hvort fólk metur lyktir samninga út frá hamingju 

frekar en efnislega niðurstöðu. Spurningar voru tengdar við hvort fólk var ánægt eða óánægt 

með samninginn sem það samdi um.  

 

5.3 Framkvæmd 
 

Í upphafi var útbúið viðfang. Búnar voru til aðstæður þar sem fólk samdi sín á milli um kaup 

eða sölu á bíl. Þátttakendur voru annað hvort kaupendur eða seljendur en tilviljun réði hvort 

varð. Viðfangið var þannig uppbyggt að í samningaferlinu komu upp ýmiss deilumál þar sem 

samningsaðilar áttu alltaf á hættu að verða ósammála um þau atriði sem þeir voru að semja 

um. Tilgangurinn var að komast að hvernig fólk leysti úr ágreiningi sínum til að fá sem besta 

mynd af því hvort fólk metur lyktir samninga út frá gæðum samskipta frekar en efnislegri 

niðurstöðu annars vegar og hvort fólk metur lyktir samninga út frá því hvernig það upplifir 

eigin frammistöðu frekar en efnislegri niðurstöðu hins vegar. Einnig var reynt að sjá hvort 

hamingja eða óhamingja þáttakenda hafði áhrif á ánægju eða óánægju með samninginn. 

Viðfangið var forprófað á nemendum í Háskólanum í Reykjavík til þess að athuga hvort 

einhverjar villur kæmu upp.  

Næst var útbúinn spurningalisti þar sem tilgangurinn var að sannreyna þrjár tilgátur út frá 

rannsóknarspurningu. Leiðbeiningar fylgdu spurningakönnuninni þar sem þátttakendur voru 

beðnir um að merkja einungis við einn svarmöguleika sem þeir töldu best eiga við. Tilraunin 

stóð í þrjá daga og því næst voru gögnin flutt yfir í SPSS rannsóknarforritið þar sem 

niðurstöður voru unnar. Að lokum voru þær fluttar yfir í Microsoft Excel og skýrsla skrifuð í 

kjölfarið í Microsoft Word. Tilraunin flokkast undir megindlega rannsókn, en það er þegar 

gagna er aflað og þau greind með tölfræðilegum aðferðum (Newbold, Carlson og Thorne, 

2009).  
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Rannsóknarspurning er eftirfarandi:  

Hvað ræður því hvort samningsaðilar eru ánægðir eða óánægðir með lyktir 

samningaviðræðna. 

Settar voru fram fjórar tilgátur og eru þær eftirfarandi: 

(1) Efnisleg niðurstaða samninga hefur ekki forspárgildi um það hvort fólk sé ánægt 

eða óánægt með lyktir samningsins 

 

(2) Fólk metur lyktir samninga út frá gæðum samskipta frekar en efnislegri 

niðurstöðu. 

 

(3) Fólk metur lyktir samninga út frá því hvernig það upplifði eigin frammistöðu 

frekar en efnislegri niðurstöðu. 

 

(4) Fólk metur lyktir samninga út frá hvort það metur sjálft sig hamingjusamt eða 

óhamingjusamt frekar en efnislegri niðurstöðu 
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6.0 Niðurstöður 
 

Niðurstaða úr viðfangi var að allir þátttakendur komust að samkomulagi. Þátttakendur fengu 

40 mín. til að semja og kláruðu allir innan þeirra tímamarka. Þeir sem voru í hlutverki 

seljenda sömdu að meðaltali um verð sem hljóðaði upp á tæpar 135.000 krónur en seljendur 

þurftu að selja umrædda bifreið á lágmark 70.000 krónur til að ná samkomulagi þar sem 

seljendur gátu selt bílinn á partasölu á þá upphæð. Meðaltals umframhagnaður seljenda var 

56.000 kr. 

Hámarksverð kaupenda var 360.0000 krónur en upphæð yfir það þýddi að betra væri að gera 

við bílinn sem þeir áttu að hafa átt. Kaupendur sömdu einnig að meðaltali um fjárhæð að 

upphæð 135.000 krónur. Meðaltals umframhagnaður var rúmar 257.000 krónur. Bilið á milli 

seljanda og kaupenda til þess að ná samkomulagi var því 70.000 – 260.000 krónur 

Zopa er svæði sem samningsaðilar geta báðir sæst á. Til nánari útskýringar sjáum við að 

kaupandi er tilbúinn til þess að borga að hámarki 360.000 krónur fyrir bílinn og seljandinn vill 

ekki selja bílinn nema að hann fái að lágmarki 70.000 krónur. Við sjáum að ZOPA er jákvætt 

þar sem aðilar geta samið um upphæð sem er einhversstaðar á bilinu 70.000 – 360.000 krónur. 

Ef hámarksverð sem kaupandinn sættir sig við hefði verið lægra en lágmarksverðið sem 

seljandinn er tilbúinn að sætta sig við, erum við ekki með svæði sem samningsaðilar geta sæst 

á (Raiffa, Richardson og Metcalfe, 2002). 

 

Mynd 6: ZOPA. 
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Hæsta upphæðin sem þátttakandi náði að selja bíllinn á var 182.000 krónur en lægsta 

upphæðin var 75.000 krónur. 

 

Samningsupphæð                                      Fjöldi hópa 

70.000 - 80.000 kr.   3   

81.000 - 90.000 kr. 
 

5   

91.000 - 100.000 kr. 
 

2   

101.000 - 110.000 kr. 
 

6   

111.000 - 120.000 kr. 
 

3   

121.000 - 130.000 kr. 
 

5   

131.000 - 140.000 kr. 
 

4   

141.000 - 150.000 kr. 
 

3   

151.000 - 160.000 kr. 
 

2   

161.000 - 170.000 kr. 
 

1   

171.000 - 180.000 kr. 
 

1   

182.000 kr.   1   

 

Tafla 6: Samningsupphæð hópa. 
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Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru ánægðir eða óánægðir með samninginn kom í 

ljós að 70,8% voru ánægð á móti 29,2%. Ekki var munur á milli kynja (t(72) = ,476; p>0,05) 

eða aldri (t(72) = ,679; p>0,05). Sjá nánar á mynd 6.1. 

 

Mynd 6.0.1: Hversu ánægðir eða óánægðir þátttakendur voru með samninginn. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mjög óánægður Óánægður Hvorki né Ánægður Mjög ánægður
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6.1 Tilgáta 1  
 

H0: „Engin tengsl eru á milli efnislegrar niðurstöðu og þess hvort fólk er ánægt eða óánægt 

með lyktir samningaviðræðna“ 

 

H1: „Tengsl er á milli efnislegrar niðurstöðu og þess hvort fólk er ánægt eða óánægt með 

lyktir samningaviðræðna“ 

 

Með því að bera saman ánægju / óánægju seljenda annars vegar og kaupenda hins vegar, við 

meðaltalsupphæð útkomu samninga (yfir eða undir meðaltali) fæst eftirfarandi niðurstaða:   

 

Seljendur: (t=1,350, df=34, p>0,05). Ekki marktækur munur 

Kaupendur: (t= -,759, df=34, p>0,05. Ekki marktækur munur 

 

Ekki er hægt að hafna núlltilgátunni þar sem P gildið er hærra en 0,05 í báðum tilvikum. Því 

er ekki hægt að segja að tengsl séu á milli efnislegrar niðurstöðu og þess hvort fólk er ánægt 

eða óánægt með lyktir samningaviðræðna. Hvernig útkoman dreifðist má sjá hér að neðan 

ásamt nánari útskýringum. 

           
6.1 Meðaltalsupphæð samninga hjá seljendum            6.1.1 Meðaltalsupphæð samninga hjá kaupendum 

út frá ánægju eða óánægju með samninginn.                    út frá ánægju eða óánægju með samninginn.                                                                                                               
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Ef við byrjum á að skoða þá seljendur sem eru ánægðir með samninginn, sjáum við að 

einungis 28,6% sölumanna voru yfir meðaltali en meðaltalið er reiknað út frá því á hvað 

samningamönnum sem voru í hlutverki sölumanna tókst að selja umrædda bifreiða á. Því er 

mjög athyglisvert að sjá að einungis 28,6% ánægðra sölumanna voru yfir meðaltali en það 

gefur sterklega til kynna að aðrir þættir en efnisleg niðurstaða hafi áhrif á ánægju sölumanna. 

Athyglisverð niðurstaða sýnir því að 71,4% seljanda sem voru ánægðir með samninginn voru 

samt sem áður undir meðaltali.  

Ef við skoðum þá sölumenn sem voru óánægðir með samninginn sjáum við einnig 

athyglisverða niðurstöðu. 62,5% þeirra sem voru yfir meðaltali voru samt sem áður óánægðir 

með samninginn sem gefur einnig sterklega til kynna að aðrir þættir en efnisleg niðurstaða 

hafi áhrif á ánægju eða óánægju sölumanna. Einungis 37,5% þeirra sem voru óánægðir með 

samninginn voru undir meðaltali. 

Þegar við skoðum  þá kaupendur sem eru ánægðir með samninginn, sjáum við að 26% eru  

yfir meðaltali en 74% eru undir meðaltali. Þeir sem voru óánægðir með samninginn voru í 

38,5% tilvika yfir meðaltali en 61,5% tilvika undir meðaltali.   

Niðurstöður þessarar tilgátu gefa því til kynna, með því að bera saman kaupendur og seljendur 

eftir ánægju eða óánægju með hvernig fólki gekk að semja miðað við aðra þátttakendur, að 

engin tengsl eru á milli efnislegrar niðurstöðu og þess hvort fólk er ánægt eða óánægt með 

lyktir samningaviðræðna. Því má ætla að aðrir þættir spili inn í hvað það er sem hefur áhrif á 

ánægju eða óánægju fólks þegar kemur að því að meta niðurstöður samninga. Athyglisvert 

verður að sjá hvort þeir þátttakendur sem tóku þátt í tilrauninni meti í raun gæði samskipta, 

hvernig þeir upplifa  eigin frammistöðu og hamingju  fram yfir efnislega niðurstöðu en næstu 

tilgátur munu leiða það í ljós.  
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6. 2  Tilgáta 2 
 

Núlltilgáta: 

H0: „Engin tengsl eru á milli mats á gæðum samskipta og óánægju / ánægju með lyktir 

samningaviðræðna.“  

 

H1: „Tengsl eru á milli mats á gæðum samskipta og óánægju / ánægju með lyktir 

samningaviðræðna.“  

 

Átta þættir voru bornir saman þegar kannað var hvort fólk var ánægt eða óánægt með þann 

samning sem það gerði. 

Að hve miklu leyti hlustaði mótaðili þinn á málflutningi þinn?                           

(t=1,072, df=70, p<0,05)  

Að hve mikluleyti fannst þér að mótherji þinn hafi tekið tillit til óska þinna, álits eða þarfa?                           

(t= -9,205, df=70, p<0,05)                 

Fannst þér mótherji leggja áherslu á að bæði þú og hann högnuðust á útkomu samninganna?                    

(t= -7,311, df=44, p<0,05) 

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) varst þú með samband þitt við mótaðila?                                  

(t= 20,908, df=68, p<0,05) 

Að hve miklu leyti fékk samningaferlið þig til þess að treysta mótaðila þínum?                          

(t= -4,79, df=70, p<0,05) 

Að hve miklu leyti fannst þú fyrir ógnandi hegðun frá mótaðila?                                    

(t= -2,88, df=70, p<0,05) 

Að hve miklu leyti fannst þér samningsaðilinn bera virðingu fyrir þér?                                

(t= -9,77, df=70, p<0,05) 

Að hve miklu leyti fannst þér að samningaviðræðurnar hafi byggt upp grunn fyrir frekari 

samskipti í framtíðinni? (t= -12,44, df=70, p<0,05) 

Hægt er að hafna núlltilgátunni þar sem P gildið er lægra en 0,05 í öllum tilvikum. Því er hægt 

að segja að fylgni sé á milli mats á gæðum samskipta og óánægju / ánægju með lyktir 

samningaviðræðna. Hvernig svörin dreifast má sjá hér að neðan ásamt nánari útskýringum. 
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Til að fá svör við hvort fólk metur lyktir samninga út frá gæðum samskipta frekar en 

efnislegri niðurstöðu voru þátttakendur spurðir átta spurninga út frá því hvernig samskipti þeir 

áttu þegar þeir sömdu sín á milli. Þátttakendur voru fyrst spurðir að hve miklu leyti 

mótaðilinn hlustaði á málflutninginn. Í ljós kom að meirihluta þátttakenda fannst að mótaðili 

hlustaði á sig eða 70,8% á móti 29,1% (M=3,67, SD=1,61) Sjá nánar á mynd 6-2 

 

Mynd 6-2: Að hve miklu leyti mótaðilinn hlustaði á málflutninginn. 

Ef borið er saman hvernig svör þátttakenda breytast eftir því hvort þeir voru ánægðir með 

samninginn eða ekki og hvort þeim fannst að mótaðili hafi hlustað á sig eða ekki breytast 

niðurstöður. Í ljós kemur að af þeim sem voru ánægðir með samninginn fannst 94,1% þeirra 

að mótaðili hafi hlustað á málflutning þeirra. Af þeim þáttakendum sem voru óánægðir með 

samninginn fannst aðeins 23,8% þeirra að hlustað hafi verið á málflutning þeirra. Þegar 

niðurstöður eru skoðaðar með óháðu t-prófi fékkst marktækur munur (t=1,072, df=70, 

p<0,05). Ekki reyndist vera marktækur munur milli kynja (p>0,05). 

 

Næst voru þátttakendur spurðir að hve miklu leyti þeim fannst mótherji þeirra hafi tekið tillit 

til óska þeirra, álits eða þarfa? Niðurstöður sýna að meirihluti þátttakanda áleitu að mótherji 

þeirra hafi tekið tillit til óska þeirra, álits eða þarfa eða 68,1% á móti 31,9% (M=3,66, 

SD=1,636). sjá nánar á mynd 6-2.1. Ekki var marktækur munur á milli kynja (p>0,05 
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Mynd 6-2.1: Að hve miklu leyti fannst þátttakendum að mótherji þeirra hafi tekið tillit til óska þeirra, 

álits eða þarfa? 

Ef borið er saman hvernig svör þátttakenda breytast eftir því hvort þátttakendur hafa verið   

ánægðir með samninginn eða ekki og hvort þeim fannst að mótherji þeirra hafi tekið tillit til 

óska þeirra, álits eða þarfa sýndu niðurstöður að af þeim sem voru ánægðir með samninginn 

fannst 90,2% þeirra að mótaðili hafi tekið tillit til þeirra í viðræðunum. Hins vegar fannst 

aðeins 14,3% þeirra sem voru óánægðir með samninginn að tekið hafi verið tillit til þeirra í 

viðræðunum. Þegar niðurstöður eru skoðaðar með óháðu t-prófi fékkst marktækur munur (t= -

9,205, df=70, p<0,05). 

 

Næst voru þátttakendur spurðir að hve miklu leyti þeim fannst mótherji leggja áherslu á að 

báðir aðilar högnuðust á útkomu samninganna. Áhugaverð niðurstaða sýnir að aðeins 19,4% 

þátttakendur fannst að mótherji lagði áherslu á að báðir aðilar högnuðust á útkomu samninga 

(M=2,33, SD=1,03). Sjá nánar á mynd 6-2.2. Ekki var marktækur munur á milli kynja eða 

aldurs (p<0,05).  
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Mynd 6-2.2. Að hve miklu leyti fannst þér að mótherji legði áherslu á að bæði þú og hann högnuðust á 

útkomu samninganna? 

Á mynd 6-2.2 má sjá að 16,7% þátttakenda voru hlutlausir eða 12 þáttakandur. Ef borið er 

saman hvernig svör þátttakenda breytast eftir því hvort þeir hafa verið ánægðir með 

samninginn eða ekki og hvort þeim fannst að mótherji legði áherslu á að báðir aðilar 

högnuðust á útkomu samninganna eða ekki kemur í ljós að aðeins 35% þeirra sem voru 

ánægðir með samninginn fannst mótherji leggja áherslu á að báðir aðilar högnuðust á útkomu 

samninganna. Hins vegar fannst engum þeirra sem voru óánægðir með samninginn að 

mótherji lagði áherslu á að báðir aðilar högnuðust á útkomu samninganna. Þegar niðurstöður 

eru skoðaðar með óháðu t-prófi fékkst marktækur munur (t= -7,311, df=44, p<0,05).  

 

Næst voru þátttakendur spurðir hversu ánægðir eða óánægðir þeir voru með samband sitt við 

mótaðila. Í ljós kom að meirihluti þátttakenda voru ánægðir með samband sitt við mótaðila 

eða 72,2% á móti 25% þar sem 2,8% þáttakenda voru hlutlausir (M=3,86, SD=1,48). Sjá 

nánar niðurstöður  á mynd 6-2.3. Ekki var munur á milli kynja (p<0,05).  
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6-2.3: Hversu ánægð(ir) eða óánægð(ir) þátttakendur voru með samband sitt við mótaðila. 

Ef borið er saman hvernig svör þeirra 72 þátttakenda breyttust eftir því hvort þeir voru 

ánægðir með samninginn eða ekki og hvort þeir voru ánægðir með samband sitt við mótaðila 

eða ekki kemur í ljós að af þeim sem voru ánægðir með samninginn voru allir þátttakendur 

ánægðir með samband sitt við mótaðilann. Hins vegar voru aðeins 10% þeirra sem voru 

óánægðir, ánægðir með samband sitt við mótaðila. Þegar niðurstöður eru skoðaðar með óháðu 

t-prófi fékkst marktækur munur (t= 20,908, df=68, p<0,05). 

 

Næst voru þátttakendur spurðir að hve miklu  eða litlu leyti samningaferlið fékk þá til þess að 

treysta mótaðilanum. Áhugaverð niðurstaða leiddi í ljós að meirihluti þátttakenda upplifði  

ekki traust frá mótaðila í samningaferlinu eða 62,5% á móti 42% (M=2,47, SD=1,26) sjá 

nánar á mynd 6.2.4.  Ekki var marktækur munur á milli kynja (p<0,05).  

 

6-2.4. Að hve miklu leyti fékk samningaferlið þátttakendur til að treysta mótaðila. 
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Ef borið er saman hvernig svör þátttakenda breyttust eftir því hvort þeir hafa verið ánægðir 

með samninginn eða ekki og hvort samningaferlið hafi fengið þá til þess að treysta mótaðila 

eða ekki kom í ljós að af þeim sem voru ánægðir með samninginn báru 52,9% þátttakenda 

traust til mótaðila. Enginn af þeim sem voru óánægðir með samninginn bar traust til 

mótaðilans. Þegar niðurstöður eru skoðaðar með óháðu t-prófi fékkst marktækur munur (t= -

4,79, df=70, p<0,05). 

Næst voru þátttakendur spurðir að hve miklu leyti eða litlu leyti þeir fundu fyrir ógnandi 

hegðun frá mótaðila. Niðurstöður leiddu í ljós að 95,8% þátttakenda fundu að litlu eða mjög 

litlu leyti fyrir ógnandi hegðun mótaðila á móti 4,2% (M=4,65, SD=,695) sjá nánar á mynd 

6.2.5.  Ekki var marktækur munur á milli kynja (p<0,05).  

 

6.2.5: Að hve miklu leyti þátttakendur fundu fyrir ógnandi hegðun frá mótaðila. 

Ef borið er saman hvernig svör þátttakenda breyttust eftir því hvort þeir voru ánægðir með 

samninginn eða ekki og hvort þeir fundu fyrir ógnandi hegðun frá mótaðila eða ekki kom í 

ljós að af þeim sem voru ánægðir með samninginn fundu engir þátttakendur fyrir ógnandi 

hegðun mótaðila. Þeir þátttakendur sem voru óánægðir með samninginn fundu fyrir ógnandi 

hegðun mótaðila í 14,3% tilvika. Þegar niðurstöður eru skoðaðar með óháðu t-prófi fékkst 

marktækur munur (t= -2,88, df=70, p<0,05). 

 

Næst voru þátttakendur spurðir að hve miklu leyti eða litlu leyti þeim fannst að mótaðili hafi 

borið virðingu fyrir sér. Í ljós kom að 77,8% þátttakenda fundu að miklu leyti  fyrir virðingu 

frá mótaðila á móti 22,2% (M=4,01, SD=1,2) sjá nánar á mynd 6.2.6.  Ekki var marktækur 

munur á milli kynja (p<0,05).  

Mjög miklu leyti Miklu leyti Hvorki né Litlu leyti Mjög litlu leyti
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6.2.6: Að hve miklu leyti þátttakendur fannst mótaðili bera virðingu fyrir sér. 

Ef borið er saman hvernig svör þátttakenda breytast eftir því hvort þeir hafa verið ánægðir 

með samninginn eða ekki og hvort þátttakendum fannst að mótaðili hafi borið virðingu fyrir 

sér eða ekki kom í ljós að af þeim sem voru ánægðir með samninginn fannst 98% þátttakenda 

að mótaðilar hafi borið virðingu fyrir sér. Þeim þátttakendum sem voru óánægðir með 

samninginn fannst að mótherji hafi borið virðingu fyrir sér í 28,6% tilvika. Þegar niðurstöður 

eru skoðaðar með óháðu t-prófi fékkst marktækur munur (t= -9,77, df=70, p<0,05). 

 

Næst voru þátttakendur spurðir að hve miklu eða litlu leyti þeim fannst þeir hafa byggt upp 

grunn fyrir frekari samskipti í framtíðinni. Í ljós kom að 75% þátttakenda fundu að litlu eða 

mjög litlu leyti fyrir grunn að frekari samkiptum á móti 25% (M=4,11, SD=,1,34) sjá nánar á 

mynd 6.2.7.  Ekki var marktækur munur á milli kynja (p<0,05).  

Mjög litlu leyti Litlu leyti Hvorki né Miklu leyti Mjög miklu leyti
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6.2.7: Að hve miklu leyti þátttakendur fannst að samningaviðræðurnar hafi byggt upp grunn fyrir frekari 

samskipti í framtíðinni. 

Ef borið er saman hvernig svör þátttakenda breytast eftir því hvort þeir hafa verið ánægðir 

með samninginn eða ekki og hvort samningaferlið hafi fengið þá til þess að byggja upp grunn 

fyrir frekari samskipti í framtíðinni eða ekki kom í ljós að af þeim sem voru ánægðir með 

samninginn fannst 98% þeirra að grunnur fyrir frekari samskipti í framtíðinni væri fyrir hendi. 

Þeim þátttakendum sem voru óánægðir með samninginn fannst aðeins í 19% tilvika að þeir 

hefðu byggt upp frekari grunn fyrir samskipti í framtíðinni. Þegar niðurstöður eru skoðaðar 

með óháðu t-prófi fékkst marktækur munur (t= -12,44, df=70, p<0,05). 
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6.3 Tilgáta 3 
 

Núlltilgáta: 

H0: „Engin tengsl eru á milli upplifunar á eigin frammistöðu og óánægju / ánægju með 

lyktir samningaviðræðna.“ 

H1: „Tengsl eru á milli upplifunar á eigin frammistöðu og óánægju / ánægju með lyktir 

samningaviðræðna.“ 

Fimm þættir voru bornir saman til að finna út hvort fólk var ánægt eða óánægt með þann 

samning sem það gerði. 

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með hvernig samningaviðræðurnar gengu fyrir sig?                  

(t= -18,27, df=61, p<0,05). 

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með eigið framlag til viðræðnanna?                                    

(t= ,142, df= 60, p>0,05). Ekki marktækur munur. 

Að hve miklu leyti fannst þér eins og þú hafir misst af einhverju virði eða „tapað“ í viðræðunum?            

(t= -30,53, df=67, p<0,05). 

Að hve miklu leyti varst þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með sjálfan þig í samningaviðræðunum ? (t= -

8,62, df=69, p<0,05). 

Af hve miklu leyti upplifðir þú öryggi eða óöryggi í samningaviðræðunum?                    

(t= -6,68, df=68, p<0,05). 

Fjórir þættir af fimm sem mældir voru til að komast að því hvort fólk metur lyktir samninga 

út frá hvernig það upplifir eigin frammistöðu frekar en efnislega niðurstöðu gengu upp.  

Því er hægt að hafna núlltilgátunni út frá fjórum þáttum af fimm þar sem P gildið er lægra en 

0,05. Því hægt að segja að fylgni sé á milli upplifunar af eigin frammistöðu og ánægju / 

óánægju með lyktir samningaviðræðna í fjórum þáttum af fimm. 

Hvernig svörin dreifast má sjá hér að neðan ásamt nánari útskýringum. 
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Til að fá svör við hvort fólk metur lyktir samninga út frá því hvernig það upplifði eigin 

frammistöðu frekar en efnislega niðurstöðu voru þátttakendur spurðir fimm spurninga út frá  

hvernig þeir upplifðu eigin frammistöðu. Þátttakendur voru fyrst spurðir hvernig þeim fannst 

samningaviðræðurnar ganga fyrir sig. Í ljós kom að meirihluta þátttakenda fannst  

samningaviðræðurnar ganga vel fyrir sig eða 66,7% á móti 20,8% en 12,5% voru hlutlaus 

(M=3,65, SD=,128). Sjá nánar á mynd 6-3. Ekki var marktækur munur á milli kynja (p<0,05).  

 

 

6.3: Hversu ánægð(ir) eða óánægð(ir) þátttakendur voru með hvernig samningaviðræðurnar gengu fyrir 

sig? 

Ef borið er saman hvernig svör þátttakenda breytast eftir því hvort þeir hafa verið ánægðir 

með samninginn eða ekki og hvort þátttakendur voru ánægðir með hvernig samningaferlið 

gekk fyrir sig kom í ljós að allir þátttakendur voru ánægðir með hvernig samningaferlið gekk 

fyrir sig af þeim sem voru ánægðir með samninginn. Þeim þátttakendum sem voru óánægðir 

með samninginn fannst aðeins í 11,8% tilvika samningaviðræðurnar ganga vel fyrir sig. Þegar 

niðurstöður eru skoðaðar með óháðu t-prófi fékkst marktækur munur (t= -18,27, df=61, 

p<0,05). 
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Næst voru þátttakendur spurðir hversu ánægðir eða óánægðir þeir væru með eigið framlag.  Í 

ljós kom að 82% þátttakenda voru ánægðir á móti 6,9% þar sem 11,1% voru hlutlaus 

(M=4,14, SD=,877) sjá nánar á mynd 6.3.1. Ekki var marktækur munur á milli kynja 

(p<0,05).  

 

6.3.1: Hversu ánægð(ir) eða óánægð(ir) voru þátttakendur með eigið framlag til viðræðnanna. 

Ef borið er saman hvernig svör þátttakenda breytast eftir því hvort þeir hafa verið ánægðir 

með samninginn eða ekki og hvort þátttakendur voru ánægðir með eigið framlag eða ekki 

kom í ljós að af þeim sem voru ánægðir með samninginn voru 91,7% þeirra ánægðir með 

eigið framlag. Mjög athyglisvert er að sjá að þeir þátttakendur sem voru óánægðir með 

samninginn voru samt sem áður í 92,9% tilvika ánægðir með eigið framlag til viðræðnanna. 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar með óháðu t-prófi fékkst því ekki marktækur munur (t= ,142, 

df= 60, p>0,05). 
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Næst voru þátttakendur spurðir að hve miklu eða litlu leyti þeim fannst að þeir hefðu misst af 

einhverju virði eða „tapað“ í viðræðunum. Í ljós kom að 68,1% þátttakenda fannst að litlu eða 

mjög litlu leyti þeir hafa misst af einhverju virði á móti tæpum 28% (M=3,6, SD=,1,24) sjá 

nánar á mynd 6.3.2.  Ekki var marktækur munur á milli kynja (p<0,05).  

 

 

6.3.2 Að hve miklu leyti þátttakendum fannst  þeir hafa misst af einhverju virði eða „tapað“ í 

viðræðunum.   

Ef borið er saman hvernig svör þátttakenda breytast eftir því hvort þeir hafa verið ánægðir 

með samninginn eða ekki og hvort þeim fannst þeir hafa misst af einhverju virði eða ekki kom 

í ljós að af þeim sem voru ánægðir með samninginn fannst engum þátttakanda að þeir hefðu 

misst af einhverju virði. Þeim þátttakendum sem voru óánægðir með samninginn fannst í 

95,2% tilvika að þeir hefðu misst af einhverju virði. Þegar niðurstöður eru skoðaðar með 

óháðu t-prófi fékkst marktækur munur (t= -30,53, df=67, p<0,05). 

 

Næst voru þátttakendur spurðir hversu ánægðir þeir voru með sjálfa sig í viðræðunum.  Í ljós 

kom að 82% þátttakenda voru ánægðir eða mjög ánægðir með sjálfa sig í viðræðumum á móti 

16,7% (M=4,17, SD=,1,16) sjá nánar á mynd 6.3.3.  Ekki var marktækur munur á milli kynja 

(p<0,05).  
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6.3.3: Að hve miklu leyti þátttakendur voru ánægð(ir) eða óánægð(ir) með sjálfa sig í 

samningaviðræðunum. 

Ef borið er saman hvernig svör þátttakenda breytast eftir því hvort þeir hafa verið ánægðir 

með samninginn eða ekki og hversu ánægðir eða óánægðir þeir voru með sjálfa sig kom í ljós 

að af þeim sem voru ánægðir með samninginn voru allir ánægðir með sjálfa sig. Þeir 

þátttakendur sem voru óánægðir með samninginn voru í 40% tilvika ánægðir með sjálfa sig í 

samningaviðræðunum. Þegar niðurstöður eru skoðaðar með óháðu t-prófi fékkst marktækur 

munur (t= -8,62, df=69, p<0,05). 
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Næst voru þátttakendur spurðir að hve miklu eða litlu leyti þeim fannst þeir öruggir eða 

óöruggir í samningaviðræðunum. Í ljós kom að 84,7% fundu fyrir öryggi á móti 12,5% en 

2,8% voru hlutlaus (M=4,43, SD=,1,03) sjá nánar á mynd 6.3.4.  Ekki var marktækur munur á 

milli kynja (p<0,05).  

 

6.3.4: Af hve miklu leyti þátttakendur upplifðu öryggi eða óöryggi í samningaviðræðunum. 

Ef borið er saman hvernig svör þátttakenda breytast eftir því hvort þeir voru ánægðir með 

samninginn eða ekki og hvort þeir upplifðu öryggi eða ekki kom í ljós að þeir þátttakendur 

sem voru ánægðir með samninginn fundu allir fyrir öryggi. Þeir þátttakendur sem voru 

óánægðir með samninginn fundu í 52,6% tilvika fyrir öryggi í samningaviðræðunum. Þegar 

niðurstöður eru skoðaðar með óháðu t-prófi fékkst marktækur munur (t= -6,68, df=68, 

p<0,05). 
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6.4 Tilgáta 4 
 

Athugað var með tengsl hamingju þátttakenda og hversu ánægðir eða óánægðir þeir voru með 

samninginn 

Núlltilgáta: 

H0: „Engin tengsl eru á milli þess hvort fólk er ánægt eða óánægt með lyktir 

samningaviðræðna og þess hvort það metur sjálft sig hamingjusamt eða 

óhamingjusamt.“ 

 

H1: „Tengsl eru á milli þess hvort fólk er ánægt eða óánægt með lyktir 

samningaviðræðna og þess hvort það metur sjálft sig hamingjusamt eða 

óhamingjusamt.“ 

t =-1,57, df=70 p<0,05  

 

Ekki er hægt er að hafna núlltilgátunni þar sem P gildið er hærra en 0,05. Því er ekki hægt að 

segja að fylgni sé á milli þess hvort fólk er ánægt eða óánægt með lyktir samningaviðræðna 

og þess hvort það metur sjálft sig hamingjusamt eða óhamingjusamt. 

Hvernig svörin dreifast eftir hamingju má sjá á mynd 6-4. 

 

 

6.4 Hversu hamingjusama(n) eða óhamingusama(n) telur þú þig vera?  

Myndin sýnir vel að hamingja þátttakenda er mikil þar sem aðeins einn þátttakandi taldi sig 

vera óhamingjusaman. 
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7. Lokaorð 

 

Niðurstöður þessarar tilraunar benda til þess að fólk metur aðra þætti en efnislega niðurstöðu 

þegar það metur ánægju sína eða óánægju með lyktir samninga. Niðurstöður tilgátu 1 gáfu til 

kynna að engin tengsl eru á milli efnislegrar niðurstöðu og þess hvort fólk er ánægt eða 

óánægt með lyktir samningaviðræðna. Því má ætla að aðrir þættir spili inn í hvað það er sem 

hefur áhrif á ánægju eða óánægju fólks þegar kemur að því að meta niðurstöðu samninga.  

Þegar næstu tilgátur voru skoðaðar benda þær til þess að fólk metur lyktir samninga út frá 

gæðum samskipta frekar en efnislegri  niðurstöðu. Allir þættir sem mældir voru til þess að 

komast að niðurstöðu bentu til þess. Miklum meirihluta þátttakenda sem voru ánægðir með 

samninginn fannst mótaðilinn hlusta á sig, að tekið væri tillit til málflutning hans og að 

mótherji legði áherslu á að báðir aðilar högnuðust á útkomu samningsins. Einnig voru þeir 

ánægðir með samband sitt við mótaðilann þar sem traust ríkti. Þeir fundu ekki fyrir ógnandi 

hegðun mótaðilans og fundu fyrir virðingu. Meirihlutinn var einnig sammála um að 

samningaviðræðurnar hafi byggt upp frekari grunn fyrir samskipti í framtíðinni.  

Þegar skoðaðir voru þátttakendur sem voru óánægðir með samninginn snérist viðhorf þeirra 

algjörlega við. Meirihluta þeirra fannst mótaðili ekki hlusta á sig, að ekki væri tekið tillit til 

þeirra og að mótherji hafi ekki lagt áherslu á að báðir aðilar högnuðust á samningnum. 

Meirihluti þeirra var óánægður með samband sitt við mótherjann þar sem lítið traust ríkti. 

Einhverjir þeirra fundu fyrir ógnandi hegðun og meirihlutinn fann fyrir virðingarleysi frá 

mótaðila. Miklum meirihluta fannst einnig að hann hefði ekki byggt upp grunn fyrir frekar 

samskipti í framtíðinni. 

Einnig bentu niðurstöður tilraunarinnar til þess að fólk metur lyktir samninga út frá því 

hvernig það upplifir eigin frammistöðu frekar en efnislega niðurstöðu þó að ekki hafi allir 

þættir sem mældir voru sýnt marktækan mun. Þeir þátttakendur sem voru ánægðir með 

samninginn voru flestir á því að samningaviðræðurnar hafi gengið vel fyrir sig. Þeir voru 

einnig ánægðir með eigið framlag, fannst ekki að þeir hefðu misst af einhverju virði og voru 

ánægðir með sig í samningaviðræðunum. Meirihluti þeirra upplifði einnig mikið öryggi í 

viðræðunum. 

Þeir þátttakendur sem voru óánægðir með samninginn voru í flestum tilvikum ekki ánægðir 

með hvernig viðræðurnar gengu fyrir sig. Þó sýndi athyglisverð niðurstaða að 92,9% þeirra 
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sem voru óánægðir með samninginn voru samt sem áður ánægðir með eigið framlag og fékkst 

því ekki marktækur munur á milli þeirra sem voru ánægðir eða óánægðir með samninginn. 

Þeim fannst samt sem áður að þeir hefðu misst af virði í viðræðunum og voru flesti óánægðir 

með sjálfa sig. Einnig upplifðu þeir óöryggi í samningaviðræðunum. 

Þegar skoðað var hversu hamingjusamir þátttakendur voru og reynt að finna tengsl þess við 

hversu óánægðir eða ánægðir þátttakendur voru með samninginn fannst ekki marktækur 

munur þar sem allir þáttakendur utan einn álitu sig vera hamingjusama eða mjög 

hamingjusama. Einnig var athyglisvert í tilrauninni að aldrei kom fyrir að marktækur munur 

væri á milli kynja.  
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Viðauki A: Spurningalisti 
 

Könnun þessi er framkvæmd af nemanda í grunnámi við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík. 

Könnunin er hluti af BSc og inniheldur  sautján spurningar. Það væri mjög vel þegið ef þú værir 

tilbúin(n) til að verja nokkrum mínútum af tíma þínum í að svara þessari könnun.  

Vinsamlegast merkið einungis við einn svarmöguleika í hverri spurningu og vinsamlegast svarið 

eftir bestu getu. Engum er skylt að svara einstaka spurningu né listanum í heild sinni. 

Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál og ekki er mögulegt að rekja svör einstakra 

þátttakenda. 

Með fyrirfram þökk, Sigurður Þór Hlynsson 

1. Hvort ert þú karl eða kona? 

 Karl 

 Kona 

 

 

2. Hvað ert þú gamall/gömul? 

 17 ára eða yngri 

 18 – 30 ára 

 31 – 40 ára 

 41 – 50 ára 

 51 – 60 ára 

 61 – 70 ára 

 70 ára eða eldri 

 

3. Hversu ánægð(ur) ertu með samningaferlið í heild sinni?  

 Mjög ánægð(ur) 

 Ánægð(ur) 

 Hvorki né 

 Óánægð(ur) 

 Mjög óánægð(ur) 

 

4. Hversu ánægð(ur) ertu með eigið framlag til viðræðnanna?  

 Mjög ánægð(ur) 

 Ánægð(ur) 

 Hvorki né 

 Óánægð(ur) 

 Mjög óánægð(ur) 

 

 

5. Að hve miklu leyti fannst þér eins og þú hafir misst af einhverju virði eða „tapað“ í 

viðræðunum?  
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 Engu leyti 

 Litlu leyti 

 Hvorki né 

 Miklu leyti 

 Mjög miklu leyti 

 

6. Hvaða áhrif hafði samningaferlið á stolt þitt?  

 Mjög góð áhrif 

 Góð áhrif 

 Hvorki né 

 Slæm áhrif 

 Mjög slæm áhrif 

 

7. Hvaða áhrif hafði mótherjinn á sjálfsmynd þína í viðræðunum?  

 Mjög góð áhrif 

 Góð áhrif 

 Hvorki né 

 Slæm áhrif 

 Mjög slæm áhrif 

 

8. Hvaða áhrif hafði mótaðilinn á öryggi þitt í samningaferlinu?  

 Mjög góð áhrif 

 Góð áhrif 

 Hvorki né 

 Slæm áhrif 

 Mjög slæm áhrif 

 

9. Hversu vel gast þú komið sjónarmiðum þínum á framfæri?  

 Mjög vel 

 Vel 

 Hvorki né 

 Illa 

 Mjög illa 

 

10. Hversu sanngjarnar fannst þér samningaviðræðurnar?  

 Mjög sanngjarnar 

 Sanngjarnar 

 Hvorki né 

 Ósanngjarnar 

 Mjög ósanngjarnar 

 

11. Að hve miklu leyti fannst þér að mótherji þinn hafi tekið tillit til óska þinna, álits eða þarfa?  

 Að mjög miklu leyti 
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 Miklu leyti 

 Hvorki né 

 Að litlu leyti 

 Að mjög litlu leyti 

 

12. Að hve miklu leyti fannst þér að mótherji legði áherslu á að bæði þú og hann högnuðust á 

útkomu samninganna?  

 Að mjög miklu leyti 

 Miklu leyti 

 Hvorki né 

 Að litlu leyti 

 Að mjög litlu leyti 

 

 

13. Hversu ánægð(ur) varst þú með samband þitt við mótherjann?  

 Mjög ánægð(ur) 

 Ánægð(ur) 

 Hvorki né 

 Óánægð(ur) 

 Mjög óánægð(ur) 

 

14. Að hve miklu leyti fékk samningaferlið þig til þess að treysta mótherja þínum?  

 Engu leyti 

 Litlu leyti 

 Hvorki né 

 Miklu leyti 

 Mjög miklu leyti 

 

15. Að hve miklu leyti fannst þú fyrir ógnandi hegðun frá mótherjanum?  

 Engu leyti 

 Litlu leyti 

 Hvorki né 

 Miklu leyti 

 Mjög miklu leyti 

 

 

 

 

 

16. Að hve miklu leyti fannst þér samningsaðilinn bera virðingu fyrir þér?  

 Engu leyti 

 Litlu leyti 
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 Hvorki né 

 Miklu leyti 

 Mjög miklu leyti 

 

17. Að hve miklu leyti fannst þér að samningaviðræðurnar hafi byggt upp grunn fyrir frekari 

samskipti í framtíðinni?  

 Engu leyti 

 Litlu leyti 

 Hvorki né 

 Miklu leyti 

 Mjög miklu leyti 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna. 
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Viðauki B: Viðfang 
 

„Eðalkerran“ 

Kaupandi 

Þú ert bifvélavirki sem hefur mjög gaman af því að gera upp sígilda bíla. Þú átt fernra dyra 

Ford Galaxie árgerð 1962 sem hefur verið í eigu fjölskyldu þinnar síðan hann var keyptur nýr 

af föður þínum. Bifreiðin er með öflugri 5,2 lítra, átta strokka vél. Þótt hann sé ekinn 300.000 

km. er vélin enn góð og brennir lítilli olíu.  

Fyrir sex mánuðum varð árekstur fyrir framan heimili þitt. Sá sem olli árekstrinum lét sig 

hverfa þannig að þú gast ekki fengið tjónið bætt. Við skoðun á bílnum uppgvötvar þú að 

báðar hurðar bílstjóramegin eru illa skemmdar þannig að ekki er hægt að gera við þær. 

Bílstjórahurðin opnaðist ekki og afturhurðin vildi ekki lokast þannig að bíllinn varð  

óökuhæfur. Nokkur bifvélaverkstæði lögðu mat sitt á viðgerðina þar sem lægsta tilboðið  

hljóðaði upp á 400.000 krónur en sú upphæð er til þess að endurbyggja hurðarnar. 

Viðgerðarkostnaðurinn er hærri en bifreiðin er metin á því þó bíllinn sé í góðu standi, mátu 

tveir óháðir aðilar hann  annars vegar á 280.000 krónur og hins vegar á 320.000 krónur. 

Ástæða lágs mats á bifreiðinni er að hún er einn fárra bíla af þessari tegund sem framleiddur 

var með vínyl innréttingu en það höfðar ekki til safnara sígildra bíla, jafnvel þó hægt sé að 

skipta um innréttingu. Þar sem bíllinn er þér mjög mikilvægur vegna sögu hans finnst þér 

ekkert annað koma til greina en að koma honum í ökuhæft stand á ný. 

Þú hefur eytt fjölda klukkustunda í að hringja í partasölur til þess að athuga hvort þeir eiga 

mögulega slíkar hurðar en þær virðast ekki vera fáanlegar. Sjö mánuðir hafa liðið án 

árangurs. Í gær sást þú auglýstan 1962 árgerð af Ford Galaxie til sölu þar sem besta tilboði í 

bílinn er tekið. 

 

1962 Ford Galaxie,                                                                      

Upprunalegir hlutir í bílnum.  

Eins og nýr í akstri, besta tilboði tekið 

S: 555-4332 
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Þú hringir í seljandann og færð staðfest að um fjernra dyra bíl sé að ræða. Þú ferð og athugar 

með bílinn og kemst þá að því að báðar hurðar bílstjóramegin eru í fullkomnu ástandi jafnvel 

þó yfirbygging bifreiðarinnar sé almennt í frekar slæmu ástandi þar sem m.a voru ryðblettir á 

húddi og litlar dældir á stuðurum. Þú hefur ekki reynsluekið bílnum en þér er sagt að hann sé 

í fínu ástandi.  Kílómetastaðan sýnir 73.000 km en líklegt er að hann hafi verið skrúfaður 

niður þrisvar til fjórum sinnum á líftíma bílsins. 

Við nánari skoðun færðu á tilfinninguna að ekki hafi verið vel hugsað um bíllinn. Sætin eru 

með brunagötum og toppurinn gulur, líklega af völdum reyks. Einnig er hluti innréttingar illa 

rispaður og ljótur. Þú lítur einnig á undirvagninn en þar blasir við þér töluvert ryð og að því 

virðist illa gerðar suður á styrktarbitum að framan. 

Þú heldur áfram að skoða ástand bílsins og kemst að því að þú getur nýtt fleiri hluti úr bílnum 

og sett í þinn bíl. Á heildina litið virðist því vera mjög góð hugmynd að kaupa bílinn. Ásamt 

verði bílsins þá kostar aukalega 40.000 krónur að fjarlægja hurðarnar af bílnum og sprauta 

svo þær verða í sama lit og bílinn þinn.  

Eigandi Galaxie var mjög hljóður meðan þú skoðaðir bílinn. Það eina sem hann gaf þér upp 

var að þó yfirbygging væri ekki upp á sitt besta, þá hafi sonur hans haldið honum mjög vel 

við. Þú lést eigandann vita að þú þurfir að hugsa málið og munir hafa samband við hann 

fljótlega. Seljandinn samþykkti að hafa samband við þig áður en hann selur einhverjum 

öðrum hann.  

Þetta kvöld færð þú símtal frá seljandanum þar sem hann tjáir þér að hann hafi fengið tilboð 

í bílinn og að hann hafi lofað að gefa svar við því næsta kvöld. Þú tjáir seljandanum að þú 

munir koma til hans því þú ert viss um að finna ekki hurðar á bílinn þinn á annan hátt.  

Leiðbeiningar: 

Ekki deila upplýsingum við þann sem þú semur við að loknum samningaviðræðum og ekki 

ræða það verð sem þú samdir um við aðra þátttakendur.  

 

 



61 
 

„Eðalkerran“ 

Seljandi 

Sonur þinn sem starfar erlendis hefur beðið þig um að selja bílinn sinn. Bifreiðin er fernra 

dyra Ford Galaxie árgerð 1962 (sjá mynd) . Bifreiðin er komin til ára sinna með ryðblettum á 

húddi og litlum dældum á stuðurum. Sonur þinn hefur hins vegar hugsað mjög vel um bílinn 

á allan hátt og því ekki mikið hægt að setja út á bílinn í heild sinni. Þú ert sértaklega ánægður 

með  vél bílsins sem er í fullkomnu standi og er hann því í mjög góðu ökuhæfu ástandi. Einnig 

er bílinn mjög fínn að innan þó örlítið sjáist á innréttingu og sætum en það þykir þér eðlilegt 

þegar tekið er tillit til aldurs bílsins. Undirvagn bílsins er einnig í mjög góðu standi miðað við 

aldur sem þykir ekki algengt í slíkum bílum eftir allan þennan tíma. Kílómetrastaðan sýnir 

73.000 km en líklegt er að hann hafi verið skrúfaður niður nokkrum sinnum á líftíma bílsins.  

Þar sem þú veist að kaupendur notaðra bíla dæma vanalega bílinn eftir útliti, hefðir þú óskað 

þess að sonur þinn hefði eytt aðeins meiri tíma í að bóna bílinn. Þú gerir þér hins vegar grein 

fyrir því að viðgerðir á yfirbyggingu muni kosta þig meira í heildina en ef bíllinn yrði seldur í 

því ástandi sem hann er þessa stundina.  

Þú hefur ekki fundið áreiðanlegt markaðsverð þrátt fyrir að  hafa kynnt þér markaðinn vel. 

Mjög fáir 1962 Galaxie eru skráðir til sölu. Það litla sem kom úr rannsókn þinni var Ford 

Galaxie 500/XL sem er mun eftirsóttari tegund af bílnum þínum. Verðmat á þeim bíl var um 

1.200.000 krónur í góðu ástandi. Fernra dyra gerðin af bílnum virtist hins vega ekki vera mjög 

aðlaðandi í augum safnara sígildra bíla. Bifreiðin er heldur ekki skráður hjá Bifreiðamati 

ríkisins. 

Bílasali upplýsir þig um að bifreiðin sé metin að hámarki á 150.000 krónur að því gefnu að 

bíllinn sé í góðu ástandi og partasala hefur boðið þér 70.000 krónur fyrir bílinn þar sem þeir 

hafa einungis áhuga á pörtum úr bílnum. Þar sem þú vonast til að finna kaupanda sem hefur 

áhuga á bílnum, setur þú auglýsingu í Fréttablaðið: 

1962 Ford Galaxie,                                                                      

Upprunalegir hlutir í bílnum.  

Eins og nýr í akstri, besta tilboði tekið 

S: 555-4332   
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Þrír aðilar hafa komið og skoðað bílinn en þú fékkst ekkert tilboð frá þeim. Fyrr í dag ákvaðst 

þú að hringja í þessa þrjá aðila þar sem þú tjáir þeim að þú hafir fengið tilboð í bílinn og að 

þú munir selja hann til þess aðila ef þeir hefðu ekki áhuga. Einn af þremur aðilum sýnir 

áframhaldandi áhuga og upplýsir þig að hann muni koma til þín seinna í dag.  

Þessi aðili skoðaði bílinn í gær og eyddi góðum tíma í að skoða vélina í honum. Hann virtist 

ekki vera of áhyggjufullur yfir ástandi yfirbyggingar sem þú varst mjög ánægður með. Hann 

spurði um verðið og þú svaraðir tilbaka að þú vildir fá tilboð. Hann svaraði að hann yrði að fá 

að hugsa um það. Þú ætlar að selja bílinn á partasölu á 70.000 krónur ef þú nærð ekki 

hagstæðu tilboði í dag. Áætlaður kaupaðili mun koma til þín innan skamms.  

Leiðbeiningar: 

Ekki deila upplýsingum við þann sem þú semur við að loknum samningaviðræðum og ekki 

ræða það verð sem þú samdir um við aðra þátttakendur.  
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Viðauki C: Niðurstöður spurningakönnunar: 
 

 

Mynd 6-2: Að hve miklu leyti mótaðilinn hlustaði á málflutninginn 

 

Mynd 6-2.1: Að hve miklu leyti fannst þátttakendum að mótherji þeirra hafi tekið tillit til óska þeirra, 

álits eða þarfa? 
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Mynd 6-2.2. Að hve miklu leyti fannst þér að mótherji legði áherslu á að bæði þú og hann högnuðust á 

útkomu samninganna? 

 

6-2.3: Hversu ánægð(ir) eða óánægð(ir) þátttakendur voru með samband sitt við mótaðila. 
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6-2.4. Að hve miklu leyti fékk samningaferlið þátttakendur til þess að treysta mótaðila. 

 

6.2.5: Að hve miklu leyti þátttakendur fundu fyrir ógnandi hegðun frá mótaðila. 
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6.2.6: Að hve miklu leyti þátttakendum fannst mótaðili bera virðingu fyrir sér. 

 

6.2.7: Að hve miklu leyti þátttakendum fannst að samningaviðræðurnar hafi byggt upp grunn fyrir 

frekari samskipti í framtíðinni. 
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6.3: Hversu ánægð(ir) eða óánægð(ir) þátttakendur voru með hvernig samningaviðræðurnar gengu fyrir 

sig. 

 

6.3.1: Hversu ánægð(ir) eða óánægð(ir) eru þátttakendur með eigið framlag til viðræðanna? 
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6.3.2 Að hve miklu leyti þátttakendum fannst þeir hafa misst af einhverju virði eða „tapað“ í 

viðræðunum.   

 

6.3.3: Að hve miklu leyti þátttakendur voru ánægð(ir) eða óánægð(ir) með sjálfa sig í 

samningaviðræðunum. 
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6.3.4: Af hve miklu leyti þátttakendur upplifðu öryggi eða óöryggi í samningaviðræðunum. 

 

 

6.4 Hversu hamingjusama(n) eða óhamingusama(n) telur þú þig vera?  
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