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REYNSLA OG SAMDÓMASKEKKJA Í VÍNSMÖKKUN 

 
Kári Kristinsson, lektor, Háskóli Íslands 

Haukur Freyr Gylfason, aðjúnkt, Háskólinn í Reykjavík 
Margrét Sigrún Sigurðardóttir, lektor, Háskóli Íslands 

 
 

SAMANTEKT  
 

Samdómaskekkja var metin með hálf-tilraun í vínsmökkun. Byggt á rannsóknum í 
hagfræði og sálfræði var sett fram sú tilgáta að samdómaskekkja myndi hverfa með 
aukinni reynslu þátttakenda. Þrír hópar (leikmenn, áhugafólk og sérfræðingar) voru 
beðnir um að bragða á og meta sjö vín og svara spurningalista. Samdómaskekkja 
kom greinilega fram hjá öllum hópum þar sem stór meirihluti þátttakenda taldi að 
öðrum þætti sama vín og þeim best þrátt fyrir að niðurstöður gæfu það ekki til 
kynna. Samdómaskekkja var ekki minni hjá þeim hópum sem höfðu meiri reynslu 
af vínsmökkun. Niðurstöðurnar styðja rannsóknir þess efnis að margar skekkjur séu 
harðgerar (robust) en ekki þá kenningu að reynsla leiði til þess að skekkjur hverfi.   

 
 

INNGANGUR  
 
Gerð var hálf-tilraun (quasi-experiment) í vínsmökkun til að meta hvort samdómaskekkja (false 
consensus bias) minnki með reynslu. Innan hagfræði og sálfræði hafa fræðimenn bent á að ekki sé 
líklegt að skekkjur haldi sér til lengdar á skilvirkum mörkuðum (t.d. Coursey, Hovis og Schulze, 
1987; List, 2003). Í stuttu máli er röksemdarfærslan sú að þeir sem séu haldnir viðkomandi skekkjum 
tapi eða græði minna en þeir sem ekki eru haldnir viðkomandi skekkjum. Fyrir vikið missi þeir 
markaðshlutdeild og detti á endanum út af viðkomandi markaði. Einnig hafa fræðimenn sett fram þá 
kenningu að aukin reynsla eyði skekkjum einstaklinga (t.d. Heilman og Martell, 1986; Ezell, 
Odewahn og Sherman, 1981).  Í stuttu máli benda viðkomandi fræðimenn á að fólk læri af reynslunni 
og því ættu skekkjur að hverfa eftir því sem fólk hefur meiri reynslu og áttar sig á viðkomandi 
skekkjum.  
 
Þessum röksemdarfærslum hafa aðrir fræðimenn mótmælt og bent á að ýmsar skekkjur virðast vera 
harðgerar þrátt fyrir skilvirka markaði og reynslu. Einnig hafa þeir bent á að jafnvel þó að skekkjur 
væru ekki harðgerar séu margar mikilvægar ákvarðanir svo sjaldgæfar að erfitt sé fyrir fólk að læra 
af reynslunni (Loewenstein, 1999). 
   
Þó fræðimenn hafi skoðað áhrif reynslu á margar skekkjur er samdómaskekkja ein þeirra sem ekki 
hefur verið skoðuð í þessu tilliti. Samdómakekkja lýsir þeirri tilhneigingu fólks að ofmeta hversu vel 
álit annarra samræmist áliti þeirra sjálfra. Þeir sem spurðir eru hversu sammála annað fólk er 
skoðunum þeirra, hafa tilhneigingu til að ofmeta hversu hátt hlutfall fólks er sammála þeim. 
Samdómaskekkjan er harðgerð (robust) og kemur iðulega fram í tengslum við mat á félagslegum 
samskiptum (de la Haye, 2000; Krueger og Clement, 1994; Krueger og Zeiger, 1993; Richard, 1995; 
Ross, Greene og House, 1977; Rouhana, O’Dwyer, Vaso, 1997; Tuohy og Wrennall, 1995). Ef 
samdómaskekkjan er ónákvæmt mat á félagslegum viðmiðum eins og Bauman og Geher (2002) hafa 
haldið fram, sem litað er af ofmati á stuðning við eigin skoðanir, þá hefur hún mikil áhrif á hegðun. 
Það kann að leiða til ákvarðana sem byggðar eru á röngu mati á aðstæðum til dæmis með því að 
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mæta ekki á kjörstað þegar úrslitin eru alls ekki ráðin (Goeree og Groβer, 2007).  
 
Áhugavert er að skoða hvaða áhrif reynsla hefur á samdómaskekkjur, en leiða má að því líkum að 
meiri reynsla leiði til þess að viðkomandi einstaklingur hefur betri yfirsýn og sé þess vegna líklegri 
til þess að átta sig á því að það deila ekki allir sömu skoðun og hann sjálfur. Þannig gæti meiri 
reynsla leitt til minni samdómaskekkju. Þó er ekki útilokað að reynsla geri það að verkum að 
einstaklingur verði vissari um skoðun sína og þar af leiðandi leitt til þess að samdómaskekkja yrði 
enn sterkari. 
 
Markmiðið með rannsókninni var að skoða hvort samdómaskekkja í vínsmökkun sé minni hjá fólki 
með reynslu af vínsmökkun. Þetta var gert með því að láta þrjá hópa einstaklinga, sérfræðinga, 
áhugamenn og leikmenn, smakka og meta sjö víntegundir og í kjölfarið spá fyrir um hvaða vín þeir 
teldu að öðrum myndi þykja best. 
 
 

AÐFERÐ 
 
Þátttakendur  

Þátttakendum var skipt upp í þrjá hópa byggt á reynslu, það er hóp sérfræðinga, hóp áhugafólks og 
hóp leikmanna sem enga reynslu höfðu af vínsmökkun. Í hóp sérfræðinga voru þeir settir sem hafa 
atvinnu af víni, annað hvort sem vínþjónar, sérfræðingar í áfengissölu hjá ÁTVR eða innflytjendur á 
víni. Í þessum hópi voru einungis níu einstaklingar en miðað við smæð Íslands var ekki hægt að gera 
ráð fyrir því að þessi hópur væri stór. Áhugamannhópurinn var skipaður meðlimum félagsskapar um 
vínsmökkun innan meðalstórs fyrirtækis á Íslandi. Sá hópur hafði reynslu af vínsmökkun í gegnum 
meðal annars námskeið í vínsmökkun. Til samanburðar við áhugamenn og sérfræðinga var 
rannsóknin einnig lögð fyrir leikmenn, þ.e.a.s. hóp sem hafði ekki reynslu af vínsmökkun en var að 
öðru leiti mjög sambærilegur áhugahópnum.  
 
Þátttakendur voru 69, af þeim voru 28,8% konur og 71,2% karlar. Meðalaldur var 39 ár (sf = 10,3 ár) 
og meðalaldur kvenna 39 ár (sf = 10,95 ár) og karla 38 ár (sf = 10,05 ár). Hjá leikmönnun var 
meðalaldur 34 ár (sf =9,0 ár) og kynjahlutfallið 27,6% konur og 72,4% karlar. Meðal áhugamanna 
var meðaldur 43 ár (sf =7,8 ár) og kynjahlutfallið 25% konur og 75% karlar. Sérfræðingar voru að 
meðaltali 43 ára (sf = 14,3) og kynjahlutfallið var 44,4% konur og 55,6% karlar. 
 
Áreiti, mælitæki og framkvæmd  

Rannsóknin var þannig gerð að 7 rauðvínum var helt í glös og raðað upp í röð. Röðunin varð þannig 
ekki á þann veg sem vínsérfræðingar eiga að venjast þar sem einfaldari vín sem þykja auðveldari í 
smökkun væru fyrst. Tilraunin var blind, það er nöfn vínanna, upprunaland eða tegund þrúgu voru 
ekki gefin. Notuð voru vönduð vínglös sem þykja henta flestum tegundum af rauðvíni. Auk 
vínglasanna var spýtudallur fyrir þá sem ekki vildu kyngja víninu, vatnsglas til þess að skola munnin 
á milli vína auk spurningalista og penna til að fylla listann út.  
 
Vínin sjö í tilrauninni voru eftirfarandi:  
A) Chateau Bonnet Bordeaux 2005, Merlot Cabernet Sauvignon, Frakkland  
B) Vicar’s Choice 2008 Pino Noir, Nýja Sjáland  
C) Noroton Reserva Malbec 2005, Argentína  
D) Beronia, Rioja 2007, Tempranillo, Spánn  
E) Queceto Chianti 2008, Italía  
F) Carmen Reserva 2006 Cabernet Sauvignon, Chile  
G) Peter Lehman of the Barossa 2006 Shiraz, Ástralía 
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Þátttakendur voru beðnir um að smakka vínin, og svara í kjölfarið spurningalistanum sem bað þá um 
að raða vínunum eftir því hvaða vín viðkomandi þætti best, og í kjölfar þess hvaða vín þeir töldu að 
öðrum myndi þykja best.  
 
Tilraunirnar fóru annars vegar fram í Háskóla Ísland og í fyrirtækinu þar sem áhugamannahópurinn 
vann.  Þar sem mestu skipti að fá sérfræðinga til að mæta var þeim gefin kostur á að velja á milli 
tveggja dagsetninga og mæta þegar þeim hentaði á ákveðnum tíma. Glösum var stillt upp og vínum 
helt í glös áður en sérfræðingarnir komu inn í stofu. Þegar rannsóknin var lögð fyrir hóp áhugamanna 
var matsalur í fyrirtækinu fenginn að láni og tímasetningin miðuð við þann tíma sem almennir 
starfsmenn eru að fara úr vinnu. Tilraunin var lögð fyrir leikmenn á sama hátt, bæði í matsal 
fyrirtækisins og í Háskóla Íslands. 
 

 
NIÐURSTÖÐUR 

 
Almennt töldu þátttakendur að það vín sem þeim þótti best sjálft yrði líka valið af öðrum. Hér fyrir 
neðan má sjá myndræna niðurstöðu fyrir þá þrjá hópa sem skoðaðir voru. 
   
Á mynd 1 kemur fram hversu sterk samdómaskekkjan var í mati á rauðvínum hjá leikmönnum. 
Rúmlega 75% þeirra sem völdu vín A sem besta rauðvínið töldu að öðrum þætti það líka best. 
Raunin var hins vegar sú að aðeins rúm 12% töldu vín A besta rauðvínið. Niðurstöðurnar voru 
svipaðar fyrir hin glösin.  
 

 

Mynd 1. Mat á samdómaskekkju hjá leikmönnum 
 
Þegar kom að áhugamönnum var niðurstaðan svipuð og fyrir leikmenn. Almennt töldu þátttakendur 
að það vín sem þeim þætti best yrði líka fyrir valinu hjá öðrum þátttakendum. Dreifing milli 
víntegunda var nokkuð jöfn þó enginn hafi valið Vín B sem besta vínið. 

 

 
Mynd 2. Mat á samdómaskekkju hjá áhugamönnum. 
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Sérfræðingar voru einungis níu enda skilgreining höfunda á sérfræðingum ströng. Í einu tilviki var 
ekki um samdómskekkju að ræða hjá sérfræðingum. Þegar kom að víni G völdu sérfræðingar það 
aðeins í 33% tilvika fyrir aðra. Vín G var hinsvegar lang vinsælasta vínið þar sem 37% þátttakenda 
völdu það sem besta vínið. 
 
 

 
Mynd 3. Mat á samdómaskekkju hjá sérfræðingum. 
 
Samdómskekkja kom sterkt fram hjá leikmönnum, áhugamönnum og sérfræðingum. Að meðaltali 
völdu þátttakendur í 87% tilvika sama vín fyrir sig og sem spá um hvað öðrum þætti best. Ekki var 
mikill munur á milli leikmanna (88%), áhugamanna (90%) og sérfræðinga (83%) þegar kom að 
samdómaskekkju. Lítill munur var einnig í samdómaskekkju milli kynja og aldursflokka.   

 
 

UMRÆÐA 
 
Margir telja það tiltölulega auðvelt að spá fyrir um viðhorf og hegðun fólks. Raunveruleikinn er hins 
vegar sá að fólk sýnir oft fyrirsjáanlegar skekkjur þegar það reynir að skýra hegðun annarra. Ein slík 
skekkja er samdómaskekkjan (Krueger og Clement, 1994; Krueger og Zeiger, 1993; Ross o.fl., 
1977). Eins og niðurstöðurnar sýna, gerði stór hluti þátttakenda þessarar tilraunar einmitt þessa 
skekkju þegar þeir voru spurðir hversu hátt hlutfall myndi vera sammála þeim um hvað væri besta 
vínið. Þetta var staðfest yfir allar tegundir af vínum. 
 
Í aðeins einu tilviki var ekki um samdómskekkju að ræða. Þeir sérfræðingar sem völdu vín G völdu 
aðeins í 33% tilvika vín G fyrir aðra. Vín G var hinsvegar lang vinsælasta vínið þar sem 37% 
þátttakenda völdu það sem besta vínið. 
 
Þar sem þátttakendur smökkuðu allir vínin í sömu röð og vín F og G voru vinsælustu vínin má velta 
fyrir sér hvort Vín G hafi verið besta vínið eða hvort um hafi verið að ræða nýhrif (recency effect). 
Nýhrif koma fram vegna þess að þau áreiti sem síðast eru metin eru enn í skammtímaminni og því 
auðveldara að meta þau en áreitin sem eru í miðjunni. Engin merki voru hinsvegar um frumhrif 
(primacy effect) sem koma fram vegna þess að þau áreiti sem fyrst eru metin er frekar hægt að rifja 
upp en þau næstu sem á eftir koma (Biswas, Biswas og Chatterjee, 2009; Bonanni, Pasqualetti, 
Caltagirone og Carlesimo, 2007; Chapman, Bergus og Elstein, 1996; Haugtvedt og Wegener, 1994).  
 
Næstu skref eru að endurtaka tilraunina með handahófskenndri röð á vínum til að koma í veg fyrir 
nýhrif og frumhrif.  Einnig væri hugsanlegt að endurbæta tilraunasniðið með því að mæla leikmenn 
fyrir og eftir að þeir hafi tekið námskeið í vínsmökkun. 
 
 



249 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 13.apríl 2011  
 

HEIMILDIR  
 
Bauman, K. P. og Geher, G. (2002). We think you agree: The detrimental impact of the false 

consensus effect on behavior. Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, 
Social, 21, 293-318. 

Biswas, D., Biswas, A. og Chatterjee, S. (2009). Making judgements in two-sequence cue 
environment: The effects of differential cue strengths, order sequence, and distraction. Journal of 
Consumer Psychology, 19, 88-97. 

Bonanni, R., Pasqualetti, P., Caltagirone, C. og Carlesimo, G. A. (2007). Primacy and recency effects 
in immediate free recall of sequences of spatial positions. Perceptiual and Motor Skills, 105, 483-
500. 

Chapman, G. B., Bergus, G. R. og Elstein, A. S. (1996). Order of information affects clinical 
judgement. Journal of Behavioral Decision Making, 9, 201-211. 

Coursey, D. L., Hovis, J. L. and Schulze, W. D. (1987). The disparity between willingness to accept 
and willingness to pay measures of value. Quarterly Journal of Economics, 102, 679-90. 

de la Haye, A. -M. (2000). A methodological note about the measurement of the false-consensus 
effect. European Journal of Social Psychology, 30, 569-581. 

Ezell, H. F., Odewahn, C. A. og Sherman, J. D. (1981). The effects of having been supervised by a 
woman on perceptions of female managerial competence. Personnel Psychology, 34, 291-299. 

Goeree, J. K. og Groβer, J. (2007). Welfare reducing polls. Economic Theory, 31, 51-68.  

Haugtvedt, C. P. og Wegener, D. T. (1994). Message order effects in persuasion: An attitude strength 
perspective. Journal of Consumer Research, 21, 205-218. 

Heilman, M. E. og Martell, R. F. (1986). Exposure to successful women: Antidote to sex 
discrimination in applicant screening decisions? Organizational Behavior and Human Decision 
Processes, 37, 376-390. 

Krueger, J. og Clement, R. W. (1994). The truly false consensus effect: An ineradicable and 
egocentric bias in social perception. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 596-610.  

Krueger, J. og Zeiger, J. S. (1993). Social categorization and the truly false consensus effect. Journal 
of Personality and Social Psychology, 65, 670-680.  

List, J.A. (2003). Does market experience eliminate market anomolies. Quarterly Journal of 
Economics, 118, pp. 41-71. 

Loewenstein, G. (1999).  Experimental economics from the vantagepoint of behavioural economics. 
The Economic Journal, 109, pp. F25-F35. 

Richard, K. (1995). False consensus effects for the 1992 Canadian referendum. Canadian Journal of 
Behavioural Science, 27, 214-225. 

Ross, L., Greene, D. og House, P. (1977). The false consensus phenomenon: An attributional bias in 
self-perception and social perception processes. Journal of Experimental Social Psychology, 13, 
279-301.  

Rouhana, N. N., O’Dwyer, A. og Vaso, S. K. M. (1997). Cognitive biases and political party 
affiliation in intergroup conflict. Journal of Applied Social Psychology, 27, 37-57. 

Tuohy, A. P. og Wrennall, M. J. (1995). Seeing themselves as others see them: Scottish police 
officers’ metaperceptions of public opinion. Journal of Community & Applied Social Psychology, 
5, 311-326. 


