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Útdráttur 
Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar er að fá innsýn í fagurfræðileg viðhorf til 

framtannasvæðis og algengni fegrunartannlækninga. Markmiðið er að kanna hvort 

hugmyndir fólks séu samhljóða eða ólíkar þegar mat er lagt á útlit fólks út frá 

staðsetningu eða legu broslínu á framtönnum og athuga hvað kunni að skýra ólík 

sjónarmið. 

Aðferðir: Notaður var rafrænn spurningalisti til að kanna fegurðarmat nemenda í 

Háskóla Íslands. Notaðar voru alls 16 ljósmyndir af brosandi karli og konu, á myndunum 

sáust breytileg hlutföll á milli efrigóms tannholds og tanna. Þátttakendur mátu fegurð og 

gáfu einkunn milli 0–10, samhliða var kannað hvort myndin vakti samúð og hver væri 

áætlaður aldur fólks á myndunum. Unnið var úr gögnunum með Microsoft Excel og 

SPSS-26. Niðurstöður voru birtar með lýsandi tölfræði í texta, töflum og myndum. 

Niðurstöður: Alls tóku (513) einstaklingar þátt í rannsókninni og var mikill meirihluti 

þeirra konur (82,4%; n = 415). Flestir þátttakendur (70,1%; 358/511) höfðu nýtt eða 

hugleitt að nýta sér fegrunartannlækningar og tæp 60% höfðu gengist undir tannlýsingu. 

Hæstu einkunn í fegurðarmati fengu myndir sem falla innan skilgreininga um náttúrulegt 

útlit þar sem jafnvægi er á milli sýnileika tanna og tannholds. Verstar þóttu myndir sem 

sýndu lítið sem ekkert efrigóms tennur hjá báðum kynjum, þar voru viðfangsefnin talin 

vera eldri en á öðrum myndum og fengu mestu samúðina. Þeir sem voru 30 ára og eldri 

gáfu oftar hærri einkunn í fegurðarmati heldur en þeir sem voru yngri. 

Ályktun: Rannsóknin leiddi í ljós að margir hugleiða að nýta sér fegrunartannlækningar, 

kvenkyns og karlkyns þátttakendur meta fagurfræðileg viðhorf á mismunandi hátt og 

yngri þátttakendur eru óvægnari í einkunnagjöf en þeir sem eldri eru. Niðurstöður geta 

gagnast fagfólki til að átta sig á hvað almenningur telur vera fagurfræðilega ásættanlegt. 

Upplýsingarnar má nýta til skipulagningar á meðferð sjúklinga, og ekki síður til almennar 

fræðslu um eðli aldurstengdra útlitsbreytinga og sýnileika tanna með hækkandi aldri. 

Efnisorð: Tannsmíði, fagurfræði, viðhorf, tannhold og kynjamunur. 
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Abstract 
Purpose: The aim of the study was to explore perceptions of smile attractiveness is 

affected by alteration of gingiva and teeth exposure, to assess if estimated aesthetic 

relates to intensity of sympathy and to explore prevalence of cosmetic dentistry among 

participants. 

Methods: Electronic survey was used to access the prevalence of smile attractiveness 

among university students. Participants evaluated 16 pictures of smiling male and female 

showing variation of smile line, gingiva and teeth and gave their grade between 0-10. 

They were asked to evaluate their own intensity of sympathy by each picture and 

estimate the age of the individual on the picture shown. Data was analyzed and 

descriptive statistics was calculated using Microsoft Excel and SPSS-26 to present 

results. 

Results: Total 513 participants joined the study, majority were women (82,4%; n = 415). 

Most (70,1%; 358/511) had used or consider using cosmetic dentistry and tooth bleach 

was the most popular cosmetic treatment used by 60% of respondents. The most 

attractive pictures chosen by participants fall within the range of natural appearance of 

gingiva and teeth, however the worst pictures show low smile line or little or no upper 

anterior teeth. The worst pictures had more intense sympathy, were estimated to show 

older individuals than pictures with higher grades and age estimation was considerable 

higher than with more acceptable pictures. Older participants usually graded the pictures 

higher than younger people. 

Conclusion: The study revealed that female and male evaluators assess excessive 

gingival display different for male and female probands. Excessive underexposure of the 

maxillary gingiva and teeth when smiling is perceived as unattractive. These results 

should be considered when planning treatments for patients, and for general education 

about the nature of age-related appearance. 

Key words: Dental technology, cosmetic dentistry, sympathy, gingival shift and gender 

specificity.  
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Þessi ritgerð er tileinkuð tannsmiðum og tannlæknum 
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Formáli  
Þessi ritgerð er 16 ECTS eininga rannsóknarverkefni í 180 eininga BS námi í tannsmíði 

við Háskóla Íslands vorið 2021. Hlín Helgadóttir vann rannsóknina undir leiðsögn 

Aðalheiðar S. Sigurðardóttur. 

Umræður um fegrunartannlækningar síðustu ár vöktu áhuga minn á þessu 

umfjöllunarefni. Ég var og er forvitin um hvaða skoðun fólk hefur á 

fegrunartannlækningum, hvaða áhrif það hefur á líðan hjá sjúklingi og á viðhorf 

almennings til slíkra lækninga. 
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Hugtök og skammstafanir 
Fegrunartannlækningar:  Meðferð með tannlækningum sem miðar að því að laga útlit 

tanna, tannholds eða bit sjúklinga og bæta líðan þeirra. 

Gervitennur:  (e. denture teeth): Hér notað sem orð fyrir staðgengla náttúrulegra tanna 

(tannbeins). Notuð hafa verið bein, perlur, skeljar, úrdregnar tennur úr 

fólki, dýrum eða hvað eina sem gat komið í stað tapaðar eigin tannar. Í 

seinni tíð eru gervitennur fjöldaframleiddar úr postulíni eða ýmsum 

gerðum plastefna til notkunar í tannsmíði. 

Gómfríður:  Þegar viðkomandi brosir liggur efri vörin hátt að tannholdi og er vel 

sýnilegt. 

Gómur:  Efsti hlutur munnsins sem aðskilur munnholið frá nefholinu. Gómurinn 

skiptist í tvennt. Harði gómur er framar í munni en mjúki gómur aftar. 

Króna:  (e. dental crown): Tanngervi smíðað á eina náttúrulega tönn eða á 

staðagengil tannar (tannplanta). Króna getur verið úr postulíni eða 

málmi eða hvorutveggja. Kemur í stað tapaðs tannbeins og er límd föst 

í munn skjólstæðings. Hlutverk krónu er að bæta tanntap, endurheimta 

útlit, tyggingarfærni og heilsu. 

Krónulenging:  Það að fjarlægja hluta tannholds til að króna komi betur í ljós þegar 

tannhold hylur svo mikið af tönnum að þær virðast stuttar. 

Samúð: (e. sympathy): Það að finna til með öðrum. Hugtakið lýsir meðlíðan 

einnar persónu með annarri. Í þessari rannsókn var hugtakið notað til að 

kanna hvort fegurðarmat einstaklinga kallaði fram litla eða mikla 

samúð með einstaklingum út frá útliti tanna þeirra. 

Tanngervi:  (e. prosthesis) Kemur í stað tanna að hluta til eða í heild, getur verið 

bæði fast eða laust tanngervi. 
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Tannhold:  (e. gingiva): Slímhúð í munnholi og umhverfis tennur sem hjálpar til 

við að halda tönnum í stæði sínu. Tannhold skiptist í laust og fast 

tannhold. 

Tannholdsmörk:  (e. gingival margins): Tannholdsrönd eða tannholdsmörk eru mörk 

milli tannar og tannholds. 

Tannlýsing:  (e. tooth bleaching): Meðferð til að lýsa náttúrulegan lit tanna. Ýmsar 

aðferðir eru til, en oftast er notast við einhvers konar tannlýsingarefni. 

Oft kallað tannhvíttun eða hvíttun. 

 

  



 

xi 

 

Þakkir 
Fyrst og fremst þakka ég leiðbeinanda mínum Aðalheiði Svönu Sigurðardóttur fyrir 

tilsögn og ábendingar við gerð ritgerðarinnar, einnig fyrir ýmsa aðstoð og stuðning á 

meðan ritgerðarskrifum stóð. Afi minn Mörður Árnason fær þakkir fyrir yfirlestur og góð 

ráð í ritgerðarskrifum. Fjölskyldan mín fær miklar þakkir fyrir þolinmæði og stuðning 

gegnum allt námið.  

Síðast en ekki síst vil ég þakka þeim sem tóku þátt í rannsókninni og gáfu sér tíma til að 

svara spurningalistanum, og gerðu mér kleift að rannsaka efnið.  
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1 Inngangur  
Helsta markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf til fagurfræði á framtannasvæði. 

Markmiðið er að komast að því hvort hugmyndir fólks séu samhljóða eða ólíkar þegar 

mat er lagt á útlit fólks út frá staðsetningu eða legu broslínu á framtönnum og athuga 

hvað kunni að skýra ólík sjónarmið í þeim efnum. 

Meðferð hjá tannlækni getur verið í lækningarskyni og til fegrunar. Í báðum tilvikum er 

markmiðið að bæta heilsufar og útlit. Fallegt bros er mikils virði vegna þess að það er 

mikilvægt tjáningarform í félagsmótun og samskiptum, og þar af leiðandi sækist fólk 

eftir að fegra það (Pedron og Mangano, 2018). Einn mikilvægasti þátturinn í útliti 

mannsins er andlitið og með það í huga er markmið fegurðartannlækninga einmitt að 

bæta og fegra útlit tanna (Kaya, Türk, Cankaya, Seyhun og Coşkun, 2019). Hægt er að 

bæta útlit tanna og þar með brossins á margan hátt, til dæmis með tannlýsingu, krónum 

eða skeljum, en að auki er meðal annars hægt að loka bilum á milli tanna, rétta tennur, 

breyta formi og lögun tannholds. Helsta markmið fegrunartannlækninga er að auka 

sjálfstraust og bæta sjálfsmynd sjúklinga (Khan, Kazmi, Khan og Samejo, 2020) og hefur 

eftirspurn eftir fegrunartannlækningum vaxið töluvert síðustu ár. 

Til þess fá innsýn í viðhorf til fagurfræði á framtannasvæði var kannað fegurðarmat hjá 

hópi nema við Háskóla Íslands. Nemarnir voru fengnir til að segja álit sitt á myndum þar 

sem karl og kona eru sýnd brosa með breytilegum hlutföllum á milli efrigóms tannholds 

og tanna. Niðurstöður úr slíku fegurðarmati geta gagnast fagfólki til að átta sig á hvað 

almenningur telur vera fagurfræðilega ásættanlegt. Þær upplýsingar má nýta til að 

skipuleggja meðferð sjúklinga sem óska eftir að gangast undir fegrunartannlækningar, og 

ekki síður til almennar fræðslu um eðli aldurstengdra útlitsbreytinga og um sýnileika 

tanna með hækkandi aldri. 
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2 Yfirlitsgreinar 

2.1.1.1 Þróun tannlækninga 

Fyrr á tímum þegar þekking á heilbrigðisvísindum var mjög takmörkuð og fólk barðist 

upp á líf og dauða við smitsjúkdóma og farsóttir var tannheilsa ekki í forgangi. 

Tannskemmdir og tannsjúkdómar voru algengir, útlit tanna var slæmt og munnholið illa 

lyktandi (Vieira og Caramelli, 2009). 

Allt frá upphafi siðmenningar hefur fólk leitað leiða til að bæta sér upp tapaðar tennur. 

Það sést best í heimildum um tanngervi sem hafa fundist víða um heim. Fyrstu heimildir 

um tannlækningar og tanngervi eru frá því um 2500 f.Kr., og voru þau tanngervi fyrst og 

fremst búin til úr beinum eða tannbeinum dýra og manna. Má leiða líkur að því að það 

hafi verið eftirsóknarvert að fá staðgengla í stað tapaðra tanna, bæði til að bæta útlitið og 

bæta tyggingu ef hægt var (Cohen, 1959). 

Útlit tanna er mikilvægur þáttur í fegurð andlitsins og gegnir þannig lykilhlutverki í 

samskiptum manna (Tin-Oo, Saddki og Hassan, 2011). Talið er að aðlaðandi fólk fái 

almennt betri störf en annað fólk, eigi betra hjónaband og upplifir meiri hamingju í lífi 

sínu. Þessar samfélagsvæntingar byrja snemma í æsku og endast alla ævi. Mikilvægt er í 

þessu samhengi að fallegar tennur gefa einstaklingnum ánægju og meira sjálfsöryggi, 

sem hefur að lokum áhrif á heildar líðan og heilsu (Davis, Ashworth og Spriggs, 1998). 

Fallegar tennur eru taldar tengjast góðvild, vinsældum, greind og góðri félagslegri stöðu 

(Shawn, Rees, Dawe og Charles, 1985). Vellíðan með sjálfan sig eykst með fallegu brosi, 

það hefur sannað sig í mörgum rannsóknum (Sarver, 2004). 

Nú á tímum skiptir það fólk miklu máli að tennur séu heilbrigðar og líti vel út, og þetta 

birtist á ýmsan hátt í samfélaginu. Slæm tannhirða hefur verið skýrð sem skortur á 

sjálfstrausti og er talin vera óhagstæð félagslega, námslega og atvinnulega (Sarver og 

Ackerman, 2003). Auglýsingar um til dæmis tannhvíttun og nýjar krónur birtast í ýmsum 

formum á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum. Ábendingar um umfangsmiklar 

fegrunartannlækningar, oft fyrir unga sjúklinga, minna stundum á faraldur og geta leitt til 

þess að fólk hunsi langtímaáhrif slíkra meðferða (Simplício, 2019). Möguleikar til að ná 
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markmiðum fegrunartannlækninga hafa á hinn bóginn batnað verulega síðastliðinn áratug 

með nýjum aðferðum og tækni, sem hafa aukið úrval meðferðarlausna (Blatz o.fl., 2019). 

Ljóst er að tannlækningar halda áfram að þróast, en einnig má búast við því að 

fagurfræðileg gildi breytist. 

2.1.1.2 Fegurð í ýmsu samhengi 

Í forngrískri menningu komu fram ákveðin fagurfræðileg gildi, í listum, svo sem 

höggmynda- og byggingarlist, og heimspeki, sem hafa haft mikil áhrif allt til þessa dags. 

Ýmis söguleg form og hlutföll einkenndu viðhorf til fegurðar á blómatíma Forn-Grikkja 

og síðar Rómverja og þokuðu síðan fyrir öðrum, en önnur hafa skapað grundvöll 

nútímaviðhorfa, svo sem um að fallegar tennur og ánægjulegt bros skipti máli í fegurð 

(Mack, 1996). 

Fagurfræðileg viðhorf eru teygjanleg og það sem þótti fallegt fyrr á tímum þykir nú ekki 

eftirsóknarvert. Fyrir um 50 árum voru gervitennur notaðar sem meðferðarlausn hjá fólki 

frá táningsaldri til efri ára. Gervitennur þóttu fallegar og eftirsóknarverðar. Á þeim tíma 

var fólk talið vera með gervitennur eða ,,falskar“ ef það hafði heilar náttúrulegar tennur. 

Þetta viðhorf er nú sjaldgæft því nú þykir eftirsóknarvert að viðhalda náttúrulegum 

tönnum svo þær endist fólki ævina á enda og sjaldan er búist við því að eigin tennur séu 

gervitennur nema kannski hjá elstu kynslóðinni (Moore, Southard, Casko, Qian og 

Southard, 2005). Andlitsfegurð hefur verið rannsökuð út frá vísindum, heimspeki og 

félagsmenningu. Meginreglur andlitsfegurðar fela í sér sátt og samlyndi milli margra 

fagurfræðilegra þátta í andlitinu meðal annars tanna. Fegurðarstuðlar og mat getur verið 

breytilegt milli menningarheima, þjóðerna og kynslóða. Skilgreining og viðmið um 

fegurð getur breyst með tímanum, og því verða meðferðaraðilar og áhrifavaldar í 

samfélaginu að vera reiðubúnir að endurskilgreina viðmiðin og búa til nýjar reglur (Rhee, 

2018). 

 Fegurð hefur verð skilgreind sem líffræðileg gæði og heilsa hjá fólki. Aðlaðandi 

eiginleikar andlitsins fela í sér samhverfu, meðalmennsku, húðlit og kynferðislegt 

aðdráttarafl. Menningarlegir þættir skipta miklu máli um það hvað við skilgreinum sem 

fegurð. Fólkið byrjar samt að skilgreina fegurð áður en menningarleg viðhorf geta haft 

áhrif á okkur (Foo, Simmons og Rhodes, 2017). 
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2.1.1.3 Gullinsnið og formfræði 

Á endurreisnartímabilinu færðu listamenn sér stærðfræði í nyt við að rannsaka fegurð og 

fullkomin hlutföll andlitsins með gullinsniði og svokölluðum guðlegum hlutföllum 

(Lecocq og Truong Tan Trung, 2014). Gullinsnið (e. golden proportion, GP) hefur lengi 

verið rannsakað. Það var notað sem fyrirmynd að meta og greina stærðfræðileg einkenni 

andlitsins (Kaya o.fl., 2019). Gullinsnið er meðal annars notað til að meta breidd og hæð 

á framtannakrónum í tannlækningum. Samkvæmt gullinsniði ættu tengsl milli 

efrigómsframtanna, hliðarframtanna og augntanna að vera hlutföllin: 1,62:1:0,62 

(Armalaite o.fl., 2018). 

Í rannsókn M. Roberts Macks (1996) var gullinsnið skoðað í bak og fyrir. Hann komst að 

þeirri niðurstöðu að fagurfræðileg markmið í tannlækningum ættu að samrýmast þeirri 

virkni sem verið er að endurskapa með sjálfri meðferðinni. Tannlæknir eða tannsmiður 

þyrfti að vera meðvitaður um fleiri áhrifaþætti við meðhöndlun sjúklings en einungis 

gullinsniðinu. Einnig verði að skoða þætti á borð við fegurðarmat sjúklingsins og ýmsa 

líffræðilega- og sálfræðilega þætti. Gott sé að gera meðferðaráætlun fyrir sjúkling þar 

sem meðal annars komi fram til hvers hann ætlast til af meðferðinni. Niðurstöður 

Tridapallis og Steinbachs (2018) í sambærilegri rannsókn studdu niðurstöður Macks 

(1996) um að ekki ætti einungis að nota gullinsnið við tannlækningar í fegrunarskyni því 

fagfólk þyrfti að horfa á heildar myndina frekar en að nota gullinsnið sem almenna reglu 

(Tridapalli og Steinbach, 2018). 

Á 19. öld urðu miklar framfarir í tannlækningum bæði varðandi efni og tækni til að gera 

tanngervi. Form tanna er eitt af lykilatriðum í fegrunartannlækningum og má finna 

upplýsingar um mælingar á meðalstærð framtanna frá fimmta áratug aldarinnar, og 

raunar sams konar mælingar en ófullkomnari fyrr. Formfræðilegar mælingar og 

skrásetning fóru fram til að kanna lögun tannanna og mismunandi yfirborðsáferð, og voru 

tilraunir til að athuga form á framtönnum. Rannsóknirnar leiddu í ljós að flokka mætti 

tennur einstaklinga í þrjú meginform: rétthyrnd form, þríhyrnd og egglaga; og er miðað 

við þessar niðurstöður í nútímafegrunartannlækningum (Blatz o.fl., 2019). Bæði gómalag 

og andlitsfall geta gefið vísbendingar um form framtanna. Samband milli andlitsgerðar 

og gómalags getur verið mikilvægt í fegrunartannlækningum og hjálpar til við útlits- og 

formfræðilegar ákvarðanir (Cambiaghi, Job, Freitas, Garcia og Almeida, 2020). 

 

. 
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2.1.2 Samspil bross og líffræðilegra þátta 
Brosið er tjáningarform sem endurspeglar mismunandi tilfinningar. Brosið er mikilvægur 

fagurfræðilegur hluti andlitsins og hefur veruleg áhrif á skynjun fegurðar og persónuleika 

(Mercado-García, Rosso, Gonzalvez-García, Colina og Fernández, 2021). 

Meginmarkmið tannlæknavísinda samhliða tannlækningum er að líkja eftir náttúrulegum 

tönnum og hanna bros á eðlilegan og fagurfræðilegan hátt í samræmi við 

einstaklingsbundnar þarfir sjúklingsins. Þar sem bros er talið gagnlegasta leiðin til þess 

að sýna tilfinningar er nauðsynlegt að meðferðaraðilar noti það til að skoða sjúklinga til 

að dæma um hvort meðferðin gangi vel (Kau, Christou, Xie og Abou-Saleh, 2020). 

Meðferðaraðili metur bros sjúklings með klínískum hætti og með ljósmyndum, 

annaðhvort frá sjúklingi eða með myndatöku á staðnum. Yfirleitt byrjar meðferðaraðili 

klíníska skoðun á sjúkling í stól en alltaf er þó nauðsynlegt að skrá gögn hans. Í þessu 

skyni hafa ljósmyndir verið gulls ígildi (Machado, 2014). 

Fólk hefur breytilega eiginleika og er bros mismunandi út frá fagurfræðilegu sjónarmiði. 

Bros er samspil fjölda þátta með mismikið mikilvægi sem ákvarðast af þekkingu 

tannlækna og tannsmiða um fagurfræði, auk þess er upplifun og viðhorf sjúklings 

virkilega mikilvæg (Armalaite o.fl., 2018). Bros sem sýnir Spee og Wilson kúrfur í 

efrigóm hliðstæðar sveigju neðri varar er út frá fagurfræðilegum viðmiðum talið vera 

fallegra en bros með flatri kúrfu og vör. Enn fremur hefur efrigómsmiðlína áhrif á 

miðlínu andlitsins, sem er talið mjög mikilvægt til að ná fram fegurð (Moore o.fl., 2005). 

Fagurfræði brossins einkennist af ekki síst tönnunum sem varirnar ramma inn, af útlínum 

tannholdsins og af fjölda bila og eyðna. Samhljómur og samhverfa brossins ákvarðast af 

nokkrum þáttum, svo sem tannholdinu þegar einstaklingur brosir, bæði hæð þess og 

lögun þess hefur mikil áhrif. Hlutföll tanna, miðlína, halli tanna, og þar að auki umfang 

vangaskoru (e. buccal corridors) milli efri góms jaxla og kinnar í brosi hefur áhrif á 

samhljóm og samhverfu brossins. Einnig hefur bil á milli framtanna og litur tanna áhrif á 

útlitið. Alla þættina þarf að skoða í hverju lagi og til að endanleg niðurstaða verði 

fagurfræðilega fallegt bros og allir þættir þurfa að virka saman (Armalaite o.fl., 2018). 

Tannlæknar og tannsmiðir telja flestir að fjöldi náttúrulegra tanna bæti bros. Að þeirra 

mati er breið brosfylling fallegri en þröng brosfylling en þá er brosið sýnilega fyllt með 

tönnum (Moore o.fl., 2005). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um fegrunarviðmið og reglur sem eiga að tryggja að 

tannlæknar geti náð fram hinu gullna brosi. Venjulega er viðmiðum og stöðlum beitt 
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samhliða öðrum greiningum í meðferðaráætlum. Þekking á þessu sviði hjálpar við val á 

meðferðarkostum og auka líkurnar á klínískum árangri (Rodrigues, Magnani, Machado 

og Oliveira, 2009). Það er áhugavert að sjá að í rannsóknarniðurstöðum um bros þar sem 

tekið er mið af útliti framtanna eru yfirleitt einungis sýndar myndir af tönnum og munni 

einstaklings (Sharma, Rosenstiel, Fields og Beck, 2012). Þetta veitir okkur hins vegar 

litlar upplýsingar um skynjun heildarmyndarinnar. 

2.1.2.1 Samhverfa og ósamhverfa 

Margir líkamshlutar manna eru samhverfir, þ.e.a.s. hægri og vinstri hlið eru eins og 

spegilmynd. Samhverfa er talin vera mikilvægur þáttur í fegurð andlitsins og í 

tannlækningum þótt ekki liggi fyrir margar rannsóknir um viðfangsefnið. Samhverfa og 

eða ósamhverfa í andliti okkar, svipbrigði og andlitshlutföll gegna mikilvægu hlutverki í 

skynjun fegurðar (Mercado-García o.fl., 2021). Vegna líffræðilegrar þróunar og áhrifa frá 

umhverfi finnst sjaldan fullkomin tvíhliða samhverfa í náttúrunni (Thiesen, Gribel og 

Freitas, 2015). Kokich, Kokich og Kiyak, (2006) rannsökuðu samhverfu í 

tannlækningum. Niðurstöður sýndu að ósamhverfar breytingar með 

fegrunartannlækningum gera tennurnar óaðlaðandi að mati almennings og fagfólks í 

tannlækningum. Leggja skal áherslu á að skoða almennt samhverfu í tannlækningum og 

möguleika í boði til að leysa verkefnið svo að sjúklingar fái bestu meðferðina (Thiesen 

o.fl., 2015). Miðlína skiptir samhverfu í tvær spegilmyndir og er miðlína andlits miðuð 

við miðju nefs, miðpunkt höku og efrivararennu (e. philtrum). Síðan er miðlína efrigóms 

metin með því að staðsetja framkjálkatotuna (e. papilla incisive) á milli efrigóms 

framtanna. Framkjálkatota ætti síðan að vera í miðlínu andlitsins, undir miðju nefs og 

varar. Ósamhverfa fram yfir viðunandi mörk milli andlits og miðlínu tanna getur breytt 

fagurfræðilegri niðurstöðu. Það þarf alltaf að meta huglægar aðstæður og hvort frávik er 

ásættanlegt miðað við þær (Ferreira o.fl., 2016). Rannsóknir og mælingar á ásættanlegum 

frávikum benda til að þau séu frá 2 mm (Zhang, Xiao, Li, Peng og Zhao, 2010) til um 3 

mm (Springer o.fl., 2011). 

Fegurðarskynjun er huglæg og hlutlæg, og það gerir að verkum að til að meta fegurð 

verður að skoða viðfangsefnið frá öllum sjónarhornum. Meðferðaraðili þarf að vera vel 

upplýstur um nýjar rannsóknir og vel heima í umræðum á hverju tímabili. 
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2.1.2.2 Tannhold og útlit 

Eins og sagt var áður ákvarðast fagurfræðilega fallegt bros út frá umfangi og útsetningu 

tannholdsins sem ætti að vera samræmt tönnum. Hæð tannholdsins, litur þess og útlínur 

skipta miklu máli í fagurfræðilega fallegu brosi og er það mismunandi hjá hverjum og 

einum (Armalaite o.fl., 2018). Hver einasta tönn er óaðskiljanleg frá aðliggjandi 

tannholdi. Árangursríkar fegrunartannlækningar nást best þegar heilbrigðir og stöðugir 

vefir umlykja tennurnar. Það eykur líkur á árangri að fylgjast vel með bæði mjúkvef og 

harðvef í kringum tennur sjúklings, bæði fyrir og eftir meðferð. Ofvöxtur í tannholdi er 

ástand sem þróast allajafna eftir áverka eða tengist tannrót. Tannhold er hægt að 

endurmóta með skurðaðgerð eða laser til að lagfæra útlit og lengja krónur í hagnýtum 

tilgangi (Bashetty, Nadig og Kapoor, 2009). Tannholdið er áberandi þegar vel sést í 

tannhold sjúklingsins þegar hann brosir. Mikið tannhold sést þegar broslína liggur hátt á 

tönnum eða gómi en í lágri broslínu er tannhold minna áberandi eða sést lítið sem ekkert 

(Blatz o.fl., 2019). 

Algengt er að sjúklingar kvarti vegna tannholdsins, þar sem útlit getur haft mikil áhrif á 

sjálfsálit og félagsleg tengsl. Í enskumælandi löndum hefur verið notað hugtakið 

,,gummy smile“ en hér á landi er þessu lýst með því að maður sé gómfríður, þegar efri 

vörin liggur hátt á tannholdinu þegar hann brosir, og það er vel sýnilegt. Þetta hefur 

ýmist verið talið fagurfræðilega fallegt eða ekki (Pedron og Mangano, 2018). 

Í rannsókn hjá Mercado-García o.fl., (2021) er talað um að gott sé að flokka bros hjá 

gómfríðum sjúklingum, og síðan sé hægt að meðhöndla hverja brosgerð á sérstakan hátt. 

Í flokkunarkerfi Mercado-Rossos eru bros gómfríðra sjúklinga flokkuð í þrjár 

megingerðir: 

1. Einkennist af skorti og/eða stuðningi af uppbyggingu efri góms. 

2. Einkennist af ójafnvægi í spennu á lyftivöðva efri varar og nasavængs, þykkt efri varar er 

örlítið meiri. 

3. Einkennist af of miklum styrk í kinnvöðvum sem veldur of breiðu brosi. 

Áberandi efrigómstennur í brosi getur haft neikvæð áhrif á útlit. Í rannsókn Kokichs, 

Kiyaks og Shapiros (1999) kemur fram að talið sé óhóflega mikið og óaðlaðandi þegar 

sést í 4 mm eða meira af tannholdi við bros. Í nýjum rannsóknum er hins vegar talið að 

meira en 3 mm sé óásættanlegt (Pedron og Mangano, 2018). Það er þó misjafnt eftir 

einstaklingum og menningarheimum hvað fólki þykir fallegt og hvað ekki. Í sumum 

Evrópulöndum þykir sýnileiki tannholds allt að 4 mm vera ásættanlegur (Mercado-García 



8 

o.fl., 2021). Yfirleitt er talið að 1–2 mm af gómi sem sést sé ekki almennt talið valda 

ófríðleika, en hafa þarf í huga að fyrir suma er mikilvægt að sýna tannhold þótt öðrum 

finnst það ekki fagurt. Með hækkandi aldri sýnir sjúklingur minna af tannholdi og 

efrigómstönnum vegna þess að styrkleiki í andlitsvöðvum tapast og efri vörin hreyfist 

minna (Kokich o.fl., 2006). Tannholdið hörfar með aldrinum og þar af leiðandi getur 

verið að það einkenni að vera gómfríður fylgi frekar þeim sem yngri eru. Um 10% fólks á 

þrítugsaldri eru talin falla undir þá skilgreiningu að vera gómfríður, og er þetta algengara 

hjá konum en körlum (Jerbi Ali og Dallel, 2021). 

Með hækkandi aldri hörfar tannholdið við tennurnar, sem leiðir oft til vanda. Slit á 

framtönnum efrigóms getur valdið ójöfnum í tannholdi og ójafnri krónulengd miðað við 

framtennur neðrigóms. Meðferð við þessu vandamáli getur falist í því að setja í sjúkling 

nýja krónu sem er lengri en náttúruleg tannkróna og láta hana nema við tannholdið eftir 

hörfun til að jafna tannholdsmörk. Vandmálið er greint hjá tannlækni, og metur hann það 

með tilliti til krónumarka varalægt milli tannar og tannholds í efrigóm. Ef bilið er meira 

en 1 mm gæti ástæðan verið slit eða áverki. Þá er metið umfangi skaðans og athugað 

hvort hann sést. Með öðrum orðum: Þegar umfangið er meira en 1,5 mm þegar sjúklingur 

brosir sýnir hann tannholdsmörk ofar en þau ættu að vera (Kokich o.fl., 2006). 

Eins og fram hefur komið eru ekki allir sammála um hversu mikið af tannholdi sé 

fagurfræðilega ásættanlegt. Í rannsókn Pedrons og Manganos (2018) er talið að >3 mm sé 

það viðmið sem nota ætti við mat á aðstæðum nú á tímum. Útlit getur haft mikil áhrif á 

sjálfsálit bæði karla og kvenna og er mikilvægt að upplýsa sjúklinga um hvað sé æskilegt 

og hvað sé hægt að gera í stöðunni (Mercado-García o.fl., 2021). 

2.1.2.3 Tilfinningaleg viðbrögð við útliti 

Tilfinningaleg viðbrögð einstaklings hafa mikil áhrif á félagslega hegðun hans. Sérstakir 

andlitshlutar, svo sem augun, vekja bros hjá næsta manni. Ef maður lítur á einhvern beint 

í augun er eitt af fyrstu viðbrögðum hans að brosa. Ef einhver lítur beint á munninn á 

manni hefur maður einnig tilhneigingu til að svara til baka með brosi. Hjá fullorðnum 

hefur bros verið flokkað í fjórar gerðir eftir því hversu afgerandi áhrif það hefur á 

andlitsvöðva: 

1. Einfalt bros. Þegar sveigja kemur á munninn en það sést ekki í tennur. 

2. Brosið felur í sér að opna munninn og lyfta kinnunum. 

3. Brosið felur í sér að hrukkur koma fram kringum augun. 
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4. Kjálki fellur niður við brosið og maðurinn er nálægt því að fara að hlæja. 

Þegar manneskja brosir þá er það talið sýna að viðkomandi sé hamingjusamur, það sama 

á við okkur sjálf þegar við brosum því höfum við tilhneigingu til að brosa mikið. Önnur 

birtingamynd af þessu sést í ritmáli þegar broskallar (e. smileys) eru notaðir til að lýsa 

líðan í tölvupóstum og símaskilaboðum. Við teljum slík merki yfirleitt tákna hamingju og 

að einstaklingur sé glaður (Castillo, 2012). 

Við höfum samúð með fólki þegar við finnum til með því og sýnum meðlíðan. Það getur 

verið gagnlegt að búa yfir þessari tilfinningu hjá þeim sem sinna sjúklingum og hún átt 

þátt í að bæta umönnun þeirra. Samúð virkar hvetjandi á samskipti og hefur jákvæð áhrif 

á líðan sjúklinga. Ef húmor kæmi í staðinn fyrir þessi tilfinningalegu viðbrögð, þá gæti 

hætta orðið á því að sjúklingurinn fjarlægðist umönnunaraðilann, hefði efasemdir um 

umhyggju þeirra og óttaðist að meðhöndlun þeirra yrði síðri. Samúð og önnur 

tilfinningaleg viðbrögð geta skipt miklu máli við meðhöndlun sjúklinga (Hardy, 2020). 

Að sýna viðbrögð hvort sem það er vegna útlitsgalla eða ástands til dæmis tanna getur 

haft jákvæð eða neikvæð áhrif á þann sem kallar fram viðbrögðin. Meðferðaraðilar ættu 

því að skilja hvernig viðbrögð þeirra og dómgreind hafa áhrif á sjúkling. Á þann hátt 

getur klínísk samúð þjónað þeim tilgangi að hjálpa sjúklingum með til dæmis ákvarðanir 

(Hardy, 2019). 

 

2.1.3 Fegrunartannlækningar 
Lengi framan af snerust tannlækningar um að veita meðferð við tann- og 

munnsjúkdómum, en undanfarna áratugi hefur eftirspurn eftir fegrunartannlæknum breytt 

starfssviði tannlækna. Almennir og sérfræðimenntaðir tannlæknar á borð við 

tannréttingasérfræðinga, kjálkaskurðlækna og tannholdssérfræðinga vinna í þverfaglegu 

teymi við aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að koma á mót við óskir viðskiptavina um 

fallegra bros (Sarver, 2004). 

2.1.3.1 Hvati til sóknar í fegrunartannlækningar 

Algengasti hvatinn til að fara í aðgerð er í fegrunarskyni og til að bæta og vernda 

líkamlega heilsu. Fegrunartannlækningar geta komið í veg fyrir versnun ástands eða 

einkenna. Oft er hvatinn ekki einfaldlega að vera aðlaðandi í útliti heldur að takast á við 

alvarleg líkamleg, sálræn og tilfinningaleg einkenni sem geta til dæmis truflað vinnu eða 

daglegt líf (Maisel o.fl., 2018). Það hefur sýnt sig í rannsóknum að fagurfræðilegar 
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tannlækningar hafa jákvæð áhrif og sjúklingar eru brosmildari að meðferð lokinni. Þeir 

finna síður þörf fyrir að fela brosið eða hylja fyrir munninn, eru afslappaðri og líða betur 

með sjálfan sig (Davis o.fl., 1998).  

Nú eru fegrunartannlækningar algengari en áður var, hvort sem þær eru nauðsynlegar eða 

ekki. Matið er persónubundið og tengist hugmyndum fólks um hvað er fallegt og hvað 

ekki. Þverfræðileg teymi fagfólks vinna að því í sameiningu að gera skurðaðgerðir, rétta 

tennur og breyta útliti tannholds og tanna. Markmið breytinganna er oft að hafa jákvæð 

áhrif á útlit tanna og bros viðkomandi rétt eins og fegrunaraðgerðir annarra 

heilbrigðisstétta hafa jákvæð áhrif á útlit nefs, eyrna eða annarra líkamshluta (Sarver, 

2004). Þrátt fyrir að tannlækningar hafi þróast út frá almennri læknisfræði og finna megi 

hliðstæður í fögunum er mikill munur á meðferð sem fagstéttirnar veita, einkum vegna 

þess að tannlækningar eru skipulagðar út frá væntingum sjúklingsins um meðferðina eða 

meðferðaraðila (Holden, 2018). Ekki má gleyma því að öllum inngripum af þessu tagi 

fylgir erting eða sársauki og jafnvel óhamingja (Maisel o.fl., 2018). 

Fagurfræðilegar kröfur eru mismunandi eftir aldri. Hjá börnum er lögð áhersla á að 

bregðast við tilfinningalegri líðan þeirra. Til dæmis er börnum stundum strítt vegna 

skakkra tanna og það verður til þess að þau biðja um meðferð til að vinna gegn áreitinu. 

Niðurstöður rannsóknar Hensons og félaga (2011) sýna að tannréttingameðferð hjá 

unglingum getur veitt hóflegan ávinning. Unglingar og fullorðnir leita einnig eftir 

félagslegri vellíðan sem byggst á jákvæðri sjálfsmynd. Í áðurnefndri rannsókn var kannað 

mat jafnaldra á brosi unglinga. Myndir af fagurfræðilega fallegum tönnum voru ávallt 

valdar fram yfir ófullkomnar tennur. Í rannsókninni voru þátttakendur spurðir hvaða 

eiginleika þeir tengdu við fallegar tennur.  Meðal þess sem var nefnt var árangur í 

íþróttum, vinsældir og leiðtogahæfileikar. Hins vegar var útlit tanna ekki tengt við 

bóklega námsframmistöðu (Henson o.fl., 2011). 

Samfélagslega krafa um fallegt útlit og tennur kemur frá fjölmiðlum svo sem tímaritum 

og blöðum (Simplício, 2019) fyrir bæði karla og konur. Kannanir á áhrifum tímaritanna 

eru langt frá því að vera vísindalegar en þær gefa góðar vísbendingar um núverandi 

viðhorf. Niðurstöður þeirra sýna að það sem einkennir aðlaðandi bros séu hvítar tennur í 

röð og reglu, sem gefa fyllingu í varir og kinnar (Lecocq og Truong Tan Trung, 2014).  
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2.1.3.2 Takmarkanir fegrunartannlækninga 

Það geta ekki allir gengist undir fegrunartannlækningar, þar skipta máli aðgengi og 

nauðsyn. Jafnframt skiptir félags- og efnahagsleg staða máli þegar kemur að 

kostnaðarsömum aðgerðum í tengslum við fegurð, og þættir á borð við menntun spila inn 

í þar sem menntun hefur áhrif á tekjur og afkomu. Algengast er að þessar aðgerðir séu 

gerðar þegar fólk hefur efni á þeim (Maisel o.fl., 2018). Í rannsókn Sobanko o.fl., (2015) 

kom í ljós að meðalaldur þeirra sem fóru í fegrunaraðgerðir var 47,8. Oftast var þetta fólk 

í hjúskap, með börn, í vinnu, með framhaldsskólamenntun eða háskólasnám og með 

tekjur í meðallagi. Á Íslandi er lítið vitað um þá sem leita eftir fegrunartannlækningum. 

Hafa þarf í huga að sjúklingar hafa mismikla næmni fyrir ákveðnum þáttum í meðferð 

sem felur í sér fegrunartannlækningar. Þar af leiðandi geta meðferðaraðilar búist við því 

að sjúklingar þeirra leggi mismikla áherslu á mismunandi fagurfræðilega þætti (Rossini 

o.fl., 2016). Meðferðin byggist á skynjun einstaklinga og sjúklingur getur haft aðrar 

væntingar en tannlæknir, og sjúklingarnir geta einnig haft önnur viðmið en þau sem 

flestir hafa og telja eðlileg. Velgengni meðferðar veltur á samráði tannlækna og 

tannsmiða og samþykki sjúklings. Það er áhugavert að skoða huglægt mat sjúklinga og 

vinna að óskum þeirra í meðferðaráætlun (Sharma o.fl., 2012). Gott er að fylgja 

ákveðnum viðmiðum við meðferð sjúklings. Í mörg ár voru viðmið í 

fegrunartannlækningum byggð á sérstökum leiðbeiningum frá sérfræðingum. Þetta er þó 

vafasamt vegna þess að hugtakið fegurð er huglægt. Hugtakið fegurð getur túlkast á 

misjafnan hátt eftir einstaklingum, kyni og menningarheimum. Það er galli í starfi 

meðferðaraðila að skoða einungis hugmyndir út frá skoðunum einstakra höfunda en 

styðjast ekki við vísindalega sönnuð gögn (Machado, 2014). 

Við fegrunartannlækningar eru bæði kostir og gallar. Tannlæknar sem sérhæfa sig í 

útlitstannlækningum ættu að íhuga að ráða ráðgjafa eða skipta við fyrirtæki sem sérhæfir 

sig í fegrunartannlækningum til að hjálpa til við þjálfun starfsfólks, skoða menntun 

sjúklinga og kynna meðferðaráætlun sjúklinganna. Óánægja sjúklinga eftir meðferð er í 

sjálfum sér óæskileg og eykur líka áhættuna á fjárhagslegu og ímyndarlegu tjóni við að 

sjúklingur leggur fram kæru eða kvörtun. Ófullnægjandi niðurstöður fyrir sjúkling eru 

ekki alltaf þær sömu og fyrir tannlæknirinn eða tannsmiðinn, og þetta getur verið galli í 

kerfinu (Little og Pollack, 2015). Í rannsókn Simplícios (2019) er fjallað um 

umfangsmiklar fegrunartannlækningar og þá sérstaklega fyrir ungt fólk. Þar er sagt frá 

því að tannlæknar virðist hafa horfið frá hlutverki sínu sem heilbrigðisstétt og séu ástamt 
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sjúklingunum farnir að hunsa þau áhrif sem sumar fegrunartannlækningar hafa í för með 

sér. Fegrunartannlækningar eru einnig umdeildar meðal tannlækna og tannsmiða vegna 

þess að þær eru ekki flokkaðar sem meðferðarúrræði og ekki eru allir sammála um 

nauðsyn þeirra. Skoðanir eru skiptar um að meðhöndla heilar tennur í fegrunarskyni, svo 

sem þegar lögun og formi tannholds er breytt á framtannasvæði til þess að tannholdið 

verði síður sýnilegt þegar fólk brosir eða þegar krónulengd er samhliða 

tannholdsaðgerðum aukin með tanngervum á borð við skeljar og krónur (Pedron og 

Mangano, 2018).  

Það sem við sjáum á samfélagsmiðlum um hvítt bros og fullkomnar tennur er ekki það 

sama og heilsuefling. Hver og einn ætti því að spyrja sjálfan sig: Vil ég þetta? Ætti ég? 

Get ég? Hefur þetta afleiðingar? Líður mér betur með sjálfan mig á eftir? Yfirleitt er það 

margt sem maður vill gera. Þá er best að gera það ekki vegna þess að allir aðrir eru að 

gera það eða vegna þess að sjúklingur og markaðurinn krefst þess, heldur vegna þess að 

maður velur það sjálfur. Gott er fyrir meðferðaraðila að hafa hugrekki og göfugmennsku 

til að velja alltaf það besta í tannlækningum (Simplício, 2019).  

2.1.3.3 Framtíðin  

Framtíðin er björt í fegrunartannlækningum. Mikil þróun hefur átt sér stað í tækni, efnum 

og aðferðum, sem hjálpar til við vinnslu á meðferðaáætlun, meðal annars með stafrænni 

tækni. Rannsóknir eiga að hjálpa til við að gera meðferðirnar árangursríkari og halda 

fagfólki og almenningi upplýstum. Fagurfræði og skynjun fegurðar er huglægt mat 

tannlæknis eða tannsmiðs, en styðst við vísindalegri menntun og rannsóknir. Með aðstoð 

fagmanna, þekkingar þeirra og tækni geta sjúklingar valið náttúrulegar tennur og bros 

sem passar við persónulegar óskir þeirra og væntingar (Blatz o.fl., 2019).  

Ný meðferðarhugtök, framleiðsluferlar og háþróað lífefni á eftir að auka virkni og 

árangur tannlækninga í framtíðinni. Lífverkfræði (e. bioengineering) og hæfni til að 

endurnýja tennur, mjúkvefi og bein verður gagnleg í tannlæknisfræði og eykur líkur á 

náttúrulegri fagurfræði. Hins vegar verður tíminn að leiða í ljós hvort og með hvaða hætti 

hægt verður að bjóða upp á nýjar meðferðir sem væntanlega spretta af þessum 

framförum, og hversu hagkvæmar þær reynast (Ikeda og Tsuji, 2008).  
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3 Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknaraðferð 
Við rannsóknina var notast við megindlegar rannsóknarspurningar. Efnið var rannsakað á 

hlutlægan hátt. Töluleg gögn voru unnin úr niðurstöðunum og þau notuð til að athuga 

viðhorf fólks til fegrunartannlækninga og svara rannsóknarspurningunni. 

3.1.1 Þátttakendur 
Þátttakendur í þessari rannsókn eru nemendur í grunnnámi við Háskóla Íslands. Þýðið 

eru allir nemendur skráðir í grunnnám við HÍ í febrúar 2021 alls 8.089 nemendur. Gera 

má ráð fyrir að hluti nemendahópsins sé skráður á bannlista gegn dreifipósti og því kann 

rannsóknin að ná til færri nemenda en allra skráðra. 

3.1.2 Mælitæki 
Í spurningarlista rannsóknarinnar er stuðst við spurningar úr rannsókn þeirra Pousch og 

Katsoulis (2017), höfundum greinarinnar ,,Gender-specific evaluation of variation of 

maxillary exposure when smiling“. Rannsóknin var gerð meðal háskólanema auk 

frumsamda spurninga um rannsóknarefnið og bakgrunn þátttakenda. Leyfi fékkst frá 

Pousch, Katsoulis og útgefanda greinarinnar til að nota myndir úr þeirra rannsókn til 

gagnasöfnunar (Elsevier, leyfisnúmer 4937550171853). 

Spurningar í rannsókninni eru ýmist opnar eða lokaðar, eða notaður einkunnakvarði til að 

meta (sjá viðauka). Jafnframt er gert ráð fyrir því að mismunandi sýnilegt tannhold geti 

tengst mati þátttakenda á aldri, hversu aðlaðandi viðkomandi er talin(n), hvort 

meðaumkun eða samúð sé sýnd og að kyn viðfangsefna kunni að spila inn í matið. 

Sérstök fyrirmæli koma fram í spurningalistanum til að útskýra hvernig fólk eigi að 

leggja mat á myndirnar og svara spurningunum sem þeim tengjast. 

Þátttakendum sem svöruðu færri en helmingi spurninga var sleppt við úrvinnslu gagna. 

Dæmi um spurningu; Hefur þú samúð með konunni út af útlitinu? 

Svarmöguleikar: 

£ Mjög litla 
£ Frekar litla 
£ Hvorki litla né mikla 
£ Frekar mikla 
£ Mjög mikla 
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Áður en spurningarlistinn var lagður fyrir nemendur í Háskóla Íslands var hann 

forprófaður til þess að koma í veg fyrir óljósar spurningar og misskilning við svörun. 

Kannaður var innri áreiðanleiki mælinga, það er alfastuðull (Cronbach's Alpha) með því 

að skoða fylgni milli atriða. Alls mældu 16 atriði (myndir) fegurðarmat þátttakenda, með 

einkunnaskala á bilinu 0–10 (0 síðst og 10 best) og var alfastuðull hár (r = 0.937). 

Samskonar niðurstaða fékkst þegar spurningar sem mældu samúð þátttakenda á bilinu 1–

5 sem stóð fyrir (1 = mjög litla samúð, 2 = litla samúð, 3 = hvorki litla né mikla samúð, 4 

= mikla samúð, 5 = mjög mikla samúð). Alls mældu 16 atriði þennan eiginleika og var 

áreiðleikastuðull spurninganna (r = 0.914). Þessar niðurstöður benda til þess að innri 

áreiðanleika spurninga sem mæla fegurðarmat og samúð þátttakenda í þessari könnun sé 

mjög hár. 

 

3.1.3 Framkvæmd 
Kynningarbréf um tilgang rannsóknar og upplýsingar um höfund og ábyrgðarmann var 

sent til Nemendaskrár Háskóla Íslands, sem dreifði könnuninni innan skólans á netföng 

nemenda. Könnunin var nafnlaus, svör ópersónugreinanleg og ekki var skylda að svara 

spurningum. Til að afla þátttakendur var reynt að höfða til sem flestra með upplýsingum 

um lengd könnunarinnar og áætlaðan svartíma. Viðfangsefni könnunarinnar var með 

þeim hætti að ekki þurfti leyfi frá Persónuvernd eða Vísindasiðanefnd. 

3.1.4 Gagnaúrvinnsla 
Svör við opnum spurningum verða flokkuð og dregin saman og birt eins og við á. Við 

úrvinnslu meginlegra gagna voru svarmöguleikar greindir með lýsandi tölfræði. 

Samfelldum breytum verður lýst með spönn, miðgildi, meðaltali og staðalfráviki. 

Spurningar á raðkvarða sem mældu samúð voru skoðaðar sem mælibreytur og spurningar 

sem mældu fegurðarmat þátttakenda voru á samfelldum kvarða (0 –10).  

Við skoðun á hvaða myndir féllu best að fegurðarmati þátttakenda var þeim skipt upp í 

flokka fyrir konuna (1 = mynd 1–3, 2 = mynd 4–5, 3 = mynd 6–8) og manninn (1 = mynd 

11–13, 2 = mynd 14–15, 3 = mynd 16–18) til að skoða hversu margir völdu myndir í 

þessum flokkum. 

 

Bakgrunnsbreytur voru nafnabreytur og kóðaðar samkvæmt því. Tölfræði var gerð í 

forritunum SPSS-26 og töflureikni (Micorsoft excel).  
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Spurningar voru skoðaðar út frá bakgrunnsbreytum (kyn, aldri, námssviði). Niðurstöður 

verða birtar í texta og töflum eins og við á. Notuð eru tvíhliða martektarpróf (kí-kvaðrat, 

z-próf og ANOVA dreifigreining) þar sem miðað var við mörkin p < 0,05 til að kanna 

marktækan mun á milli hópa. Niðurstöður eru bitar í meðaltölum, staðalfrávikum og 

hlutföllum í texta og í töflum. 

• Tilgáta rannsóknarinnar er að fegurðarmat þátttakenda geti verið breytileg eftir kyni, 

aldri eða námssviði.  

3.1.5 Styrkleikar og veikleikar 
Helsti veikleiki rafrænna kannanna er að þær eru erfiðar í framkvæmd og nauðsynlegt er 

að hafa sérfræðing til að tryggja á að könnun sé rétt framkvæmd. Einnig getur fólk haft 

óeðlileg áhrif á slíka könnun með því til dæmis að taka þátt oftar en einu sinni. 

Styrkleiki könnunar felst í forprófun spurningalistans, sem gefur færi á að lagfæra og 

bæta svarkosti eða umorða spurningar þegar það virðist nauðsynlegt. Forprófun eykur 

hugtakaréttmæti spurningalistans og væntanlegra niðurstaðna. Jafnframt er hægt að bera 

væntanlegar niðurstöður saman við niðurstöður úr rannsókn Pousch og Katsoulis (2017) 

út frá sömu myndum. Það eykur áreiðanleika í samanburðinum, auk þess sem notað er 

sambærilegt þýði í rannsókninni. 
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4 Niðurstöður 
Spurningakönnunin var send til 8.089 nemenda í grunnnámi við Háskóla Íslands og luku 

6,3% (513/8.089) þátttöku í könnuninni. Fyrst verður greint frá grunnupplýsingum um 

þátttakendur og síðan birtar niðurstöður spurningakönnunarinnar. 

4.1 Bakgrunnur þátttakenda 
Flestir (98,6%; n = 507) gáfu upplýsingar um fæðingarár og var meðalaldur þeirra 31 (± 

11,3) ár. Meðalaldur kynjanna er sambærilegur (konur: 26 ± 6,8 ár; karlar 27 ± 9,2 ár). 

Aldursspönn kvenna var 18–57 ár og karla 20–71 ár. 

Af þeim sem luku spurningalistanum, gáfu 99,4% (n = 510) upplýsingar um kyn sitt. 

Niðurstöður í Töflu 1 sýna bakgrunnsupplýsingar þátttakenda út frá kyni. Eins og sést í 

töflunni var meirihluti þátttakenda konur (82,4%). Flestir þátttakenda komu frá 

Heilbrigðisvísindasviði (HVS) en fæstir frá Hugvísindasviði (HUG). 

Kannað var hvort marktækur munur væri á milli kynja eftir bakgrunnsbreytum. 

Niðurstöður sýndu að marktækt fleiri karlar en konur eru á meðal námsmanna í elstu 

aldurshópunum X2 (3, n = 504) = 7,668, p = 0,05) og að marktækt fleiri karlar en konur 

tóku þátt í rannsókninni frá Verkfræði- og náttúruvísindasviði (VON) X2 (5, n = 508) = 

27,056, p = 0,00) sjá Tafla 1. 

Tafla 1. Grunnupplýsingar um kyn þátttakenda. 

  Kona Karl Samtals 

  Tíðni (%) Tíðni (%) Tíðni (%) 

Aldur 29 ára eða yngri 
30–39 ára 
40–49 ára 
50 ára eða eldri* 

340 
47 
22 
6 

(81,9) 
(11,3) 
(5,3) 
(1,4) 

70 
12 
2 
5 

(78,7) 
(13,5) 
(2,2) 
(5,6) 

410 
59 
24 
11 

(81,3) 
(11,7) 
(4,8) 
(2,2) 

 Samtals 415 (100) 89 (100) 504 (100) 

Fræðasvið HVS 
HUG 
FVS 
VON* 
MVS 

152 
36 

102 
58 
70 

(36,4) 
(8,6) 

(24,4) 
(13,9) 
(16,7) 

24 
8 

16 
33 
9 

(26,7) 
(8,9) 

(17,8) 
(36,7) 
(10) 

176 
44 

118 
91 
79 

(34,6) 
(8,7) 

(23,2) 
(17,9) 
(15,6) 

 Samtals 418 (100,0) 90 (100,0) 508 (100,0) 
*Marktækur munur á hlutföllum milli hópa í kí-kvaðrat prófi p <0,05. 
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4.2 Fegrunartannlækningar og almenn notkun/reynsla 
Spurt var (sp.1): Hefur þú nýtt þér eða hugleitt að nýta þér tannlækningar til að fegra þitt 

eigið bros? Mikill meiri hluti þátttakenda svaraði því að þeir hefðu nýtt eða hugleitt að 

nýta sér fegrunartannlækningar (70,1%; 358/511). Í þessari spurningu gátu þátttakendur 

valið fleiri en einn svarkost. Hlutfallstíðni er reiknuð úr frá svörum í hverjum flokki og 

heildarfjölda svarenda (n = 356). Tafla 2 sýnir niðurstöður út frá þeim þátttakendum sem 

gáfu upp kyn og sögðust hafa nýtt sér eina meðferð eða fleiri til að bæta útlit tanna. 

Tafla 2. Notkun ýmissa meðferða til að bæta útlit frá kyni (n = 356). 

  Kona Karl Samtals 
Tegund aðgerða Tíðni  (%) Tíðni   (%) Tíðni (%) 

 

Tannlýsing 185 (60,3) 26 (53,1) 211 (59,3) 

Tannréttingar með föst tæki 131 (42,7)* 13 (26,5) 144 (40,4) 

Tannréttingarskinna  89 (29,0) 18 (36,7) 107 (30,1) 

Tanngervi föst 53 (17,3)* 2 (4,1) 55 (15,4) 

Tannplanti og tanngervi 23 (7,5) 5 (10,2) 28 (7,9) 

Tanngervi – sem brúa tannlaus bil 13 (4,2) 3 (6,1) 16 (4,5) 

Krónulenging  10 (3,3) 1 (2,0) 11 (3,1) 

Fyllingar/formmótun tanna án tanngerva  39 (12,7) 4 (8,2) 43 (12,1) 

Samtals 307 (100,0) 49 (100,0) 356 (100,0) 
*Marktækur munur á hlutföllum milli hópa í kí-kvaðrat prófi p <0,05. 

 
Eins og sést í Töflu 2 er tannlýsing algengasta meðferðin sem notuð hafði verið hjá 

báðum kynjum. Síðan koma tannréttingar, en við þær eru meðferðirnar ólíkar (konur föst 

tæki og karlar laus). Það var tölfræðilega marktækur munur á milli kynja á notkun 

meðferðar með tannréttingum með föstum tækjum og tanngervum, en í báðum tilfellum 

reyndust konur hlutfallslega oftar nýta sér meðferðina en karlar. 

4.3 Mat útlits á framtannasvæði  
Notaðar voru myndir sem sýna útlitsbreytingar á konu og karli. Hver mynd var metin 

fyrir sig. Einkunn undir 5,0 lýsir fegurð á framtannasvæði sem myndi teljast undir 

meðallagi, en allt ofan er talið vera yfir meðallagi. 

Niðurstöður birtast í tveimur liðum: fyrst verður sagt frá niðurstöðum úr einkunnagjöf 

fyrir myndir sem voru metnar af konunni og síðan er gert slíkt hið sama fyrir karlinn. 
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Einkunnagjöf var skoðuð út frá kyni, aldri og því fræðasviði sem þátttakendur stunda 

nám. 

4.3.1 Konan 

Hér birtast niðurstöður eru úr spurningum nr. 3 til nr. 10, fyrir konuna, sem var á 

myndunum í rannsókinni. 

Einkunnir í fegurðarmati voru milli 0 og 10 þar sem 5,0 var mynd í meðallagi, það er að 

segja hvorki góð né slæm. Undir 5,0 í einkunn lýsir lakara útlit og einkunn yfir 5,0 lýsir 

betra útlit en meðallagið. Eftirfarandi myndir frá nr. 1–8 af konunni voru metnar í 

fegurðarmati í könnuninni, sjá Mynd 1. 

 

 

Mynd 1. Samsett mynd af konunni sem þátttakendur mátu 
 
Á Mynd 2 sést dreifing einkunna í fegurðarmati með einkunnakvarðanum 0–10 af 

konunni eftir kyni þátttakenda. Alls svöruðu 510 spurningunni (konur n = 420; karlar n = 

90). Þar sést að mynd nr. 4 fær hæstu einkunn hjá báðum kynjum (konur 8,4; karlar: 8,1) 

lökustu einkunn gefa bæði kynin mynd nr. 8 (1,3). Meðaltal óháð kyni sýnir að fimm 

myndir (1, 2, 6, 7, 8) fá einkunn undir 5,0 aðrar eru metnar yfir meðallagi hjá báðum 

kynjum. Í marktektarprófi reyndist ekki vera tölfræðilega marktækur munur á 

fegurðarmati eftir kyni þátttakenda. 
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Mynd 2. Samanburður á einkunnagjöf fyrir myndir af konunni eftir kyni þátttakenda 

 

Í Töflu 3 sést að myndir 3 og 4 af konunni eru með bestu einkunn að mati þátttakenda 

þegar niðurstöður eru skoðaðar út frá aldursflokkum. Meðaltal einkunnamats þátttakenda 

var borið saman milli aldurshópa, eins og sést í töflunni kom í ljós að algengast er að 

nemendur yngri en 29 ára meta myndir (5, 6, og 7) með lægri einkunn en þeir sem eru á 

aldrinum 30–39 ára eða 50 ára og eldri. 
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Tafla 3. Mat á útliti á framtannasvæði hjá konunni. 

Aldursflokkar 29 ára og 
yngria 

30–39 
árab 

40–49 
árac 

50 ára eða 
eldrid 

Samtals 
 

 M (n = 411) M (n = 60) M (n = 24) M (n = 11) (N = 506) 

Mynd 1 4,1 4,7 3,7 4,5 4,2 

Mynd 2 4,9 5,4 4,6 5,0 4,9 

Mynd 3 8,1 8,4 8,0 8,5 8,2 

Mynd 4 8,3 8,6 8,2 8,5 8,3 

Mynd 5 6,8 7,5a 7,0 8,1 6,9 

Mynd 6 4,6 5,5a 5,6 6,7a 4,8 

Mynd 7 3,0 4,0a 4,0 4,8a 3,2 

Mynd 8 1,2 1,3 1,5 2,2 1,3 
*Martækur munur p <0,05 á meðaltali, bókstafir a til d visa í hvar munur er á milli hópa í dálkum. 

 

 

Í Töflu 4 sést að mynd 3 og 4 eru með bestu einkunn að mati nemenda þegar niðurstöður 

eru skoðaðar út frá námssviði. Meðaltal einkunnamats þátttakenda var borið saman milli 

sviða, eins og sést í töflunni kom í ljós að nemendur Hugvísindasviðs (HUG) gefa 

marktækt p <0,05 hærri einkunn fyrir flestar myndir miðað aðra nemendahópa. Oftast 

sker HUG sig frá nemendum á Félagsvísindasviði (FVS) og Verkfræði- og 

náttúruvísindasviði (VON).  

 

Tafla 4. Meðaleinkunn hjá konunni. 

Konan 
Meðaleinkunn 

HVSa HUGb FVSc VONd MVSe Samtals 

M (n = 177) M (n = 45) M (n = 118) M (n = 91) M (n = 79) M (N = 510) 

Mynd 1 4,1 5,0 a,c,d,e 3,9 4,1 4,2 4,2 

Mynd 2 4,8 5,8a,c,d 4,7 5,0 5,0 4,9 

Mynd 3 8,1 8,6a 8,1 8,1 8,2 8,2 

Mynd 4 8,3 8,6 8,4 8,1 8,3 8,3 

Mynd 5 6,9 7,3d 6,8 6,4 7,1d 6,9 

Mynd 6 4,8 5,5a,c,d 4,5 4,4 5,1c,d 4,8 

Mynd 7 3,4 4,2c,d 2,8 3,1 3,3 3,2 

Mynd 8 1,2 2,2a,c,d,e 1,0 1,2 1,3 1,3 
*Martækur munur p <0,05 á meðaltali, bókstafir a til d visa í hvar munur er á milli hópa í dálkum. 
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4.3.1.1 Lokamat á bestu og verstu myndunum af konunni  

Konan – besta og versta myndin 

Í lok spurningalistans voru allar myndirnar af konunni sýndar saman og skoðað hvort mat 

hafi verið svipað. Flestir svöruðu spurningunni (n = 513). Átta nefndu mynd nr. 1, nr. 5 

og nr. 6 sem bestu mynd konunnar, en flestir völdu þó mynd nr. 3 (59,3%; n = 304) og 

mynd nr. 4 (39,2%; n = 201) sem besta útlit á framtannasvæði (sjá Mynd 1, bls. 18). 

Þessar myndir voru allar yfir meðallagi í einkunnagjöf. 

Alls svöruðu (n=512) spurningunni um verstu myndina. Flestir sögðu að mynd nr. 8 væri 

versta myndin af konunni (78,8%; n = 404), en á henni sjást nánast engar tennur í efri 

góm, næst algengast var að mynd nr. 1 (18,6%; n = 201) væri valin versta myndin, en þar 

sést vel í tannholdið (hún er afar gómfríð). Alls 13 þátttakendur nefndu mynd nr. 2 eða 

mynd nr. 7. 

 

Áætlaður aldur konu á bestu og verstu myndum 

Þátttakendur (n = 507) áætluðu aldur fyrir bestu myndina sem var valin (mynd nr. 4), og 

var aldursspönn konunnar í þessari spurningu á milli 20 ára og 40 ára. Á Mynd 5 eru 

upplýsingar um tíðni, dreifingu, meðalaldur og staðalfrávik fyrir áætlaðan aldur á bestu 

myndinni. Flestir svöruðu að aldur konunnar fyrir bestu myndina væri 26–30 ára eða 

54,4% (n = 276). 
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Mynd 3. Tíðni, dreifing, meðalaldur og staðalfrávik fyrir BESTU mynd konu 
 
Þátttakendur (n = 503) áætluðu aldur fyrir verstu myndina sem var mynd nr. 8 og var 

aldursspönn fyrir hana frá 18 ára til 90 ára, sjá Mynd 4. Flestir töldu að aldur konunnar á 

verstu myndinni væri 31–40 ára eða 39,4% (n = 198). Á Mynd 4 sést að meðaltal aldurs 

fyrir verstu myndina var 39 ára, og munar að meðaltali um ±9 ár á mati þátttakenda á 

aldri bestu myndarinnar. 
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Mynd 4. Tíðni, dreifing, meðalaldur og staðalfrávik fyrir VERSTU mynd konu 
 
 

4.3.2 Karlinn 

Eftirfarandi niðurstöður eru úr spurningum nr. 11 til nr. 18, fyrir karlinn sem var á 

myndunum í rannsókinni.  

Einkunnir í fegurðarmati voru milli 0 og 10 þar sem 5,0 var mynd í meðallagi, það er að 

segja hvorki góð né slæm. Undir 5,0 í einkunn lýsir lakara útlit og einkunn yfir 5,0 lýsir 

betra útlit en meðallagið. Eftirfarandi myndir frá nr. 9–16 af manninum voru metnar í 

fegurðarmati í könnuninni, sjá Mynd 5. 
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Mynd 5. Samsett mynd af karlinum sem þátttakendur mátu 
 
 
Á Mynd 6 sést dreifing einkunna í fegurðarmati með einkunnakvarðanum 0–10 af 

konunni eftir kyni þátttakenda.  

Alls svöruðu 510 spurningunni (konur n = 420; karlar n = 90). Ef Mynd 6 er skoðuð sést 

að mynd nr. 12 af karlinum fær hæstu einkunn hjá báðum kynjum (konur: 7,7; karlar: 

7,6) lökustu einkunn gefa bæði kynin mynd nr. 8 (1,2).  

Meðaltal óháð kyni sýnir að fjórar myndir (9, 14, 15, 16) fá einkunn undir 5,0 aðrar eru 

metnar yfir meðallagi hjá báðum kynjum. Fleiri myndir af karlinum eru metnar yfir 

meðallagi en hjá konunni. Mynd nr. 15 og nr. 16 í könnuninni fá lægra fegurðarmat en 

sambærilegar myndir af konunni. 
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Mynd 6. Samanburður á einkunnagjöf fyrir myndir af karlinum eftir kyni þátttakenda 

 
Í Töflu 5 sést að mynd nr. 12 er með bestu einkunn að mati þátttakenda þegar niðurstöður 

eru skoðaðar út frá aldursflokkum. Meðaltal þeirra einkunna sem þátttakendur gáfu 

myndunum af manninum voru bornar saman milli aldurshópa, eins og sést í töflunni kom 

í ljós að nemendur yngri en 29 ára gefa marktækt lægri einkunn fyrir mynd nr. 14 en þeir 

sem eldri eru, skiptar skoðanir voru á einkunn fyrir mynd nr. 15 milli þeirra sem eru eldri 

en 40 ára og þeirra sem eru yngri. 
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Tafla 5. Mat á útliti á framtannasvæði hjá karlinum. 

Karlinn  
meðaleinkunn 

29 ára og yngria 30–39 
árab 

40–49 
árac 

50 ára eða 
eldrid 

Samtals 
 

M (n = 411) M (n = 60) M (n = 24) M (n = 11) (n = 506) 

Mynd 9 4,3 4,8 5,0 4,0 4,4 

Mynd 10 5,6 6,1 6,4 5,6 5,7 

Mynd 11 6,8 7,4 7,5 6,7 6,9 

Mynd12 7,6 8,1 7,9 8,2 7,7 

Mynd13 5,3 5,9 6,0 7,0a 5,5 

Mynd 14 4,0 4,9a 5,2a 6,2a 4,2 

Mynd15 2,6 3,2 3,7a 4,9a 2,7 

Mynd16 1,1 1,2 1,7 2,4 1,2 
Martækur munur p <0,05 á meðaltali, bókstafir a til d visa í hvar munur er á milli hópa í dálkum. 

 

Niðurstöður úr fegurðarmati er skoðuð á sama hátt og áður hjá konunni. Hæsta 

einkunnagjöf fyrir manninn var einkunnin 7,7 (mynd nr. 12) en fimm myndir af 

manninum voru undir meðallagi í einkunn sjá Töflu 6.  

Meðaleinkunnir myndanna voru bornar saman eftir þeim sviðum sem þátttakendur stunda 

nám við. Eins og áður var HUG með marktækt hærri meðaleinkunn fyrir flestar myndir 

samanborið við önnur fræðasvið. Oftast var meðaleinkunn HUG hærri en hjá FVS, en í 

kjölfarið voru fylgdu önnur fræðasvið sjá Tafla 6. Lægsta einkunnin var fyrir mynd nr. 

16 sem sýnir engar tennur í efri góm. 

Tafla 6. Meðaleinkunn hjá karlinum. 

Karlinn 
Meðaleinkunn 

HVSa HUGb FVSc VONd MVSe Samtals 

M (n = 177) M (n = 45) M (n = 118) M (n = 91) M (n = 79) M (N = 510) 

Mynd 9 4,3 5,1a,c 4,0 4,6 4,4 4,4 

Mynd 10 5,6 6,4a,c 5,4 5,8 5,7 5,7 

Mynd 11 6,8 7,6a,c,e 6,7 7,0 6,8 6,9 

Mynd 12 7,5 8,2a,d 7,7 7,5 7,8 7,7 

Mynd 13 4,4 5,0c,d,e 3,9 4,0 4,1 4,2 

Mynd 14 4,8 5,5c,d,e 4,5 4,4 5,1c,d 4,8 

Mynd 15 2,9 3,8a,c,d,e 2,3 2,7 2,7 2,8 

Mynd 16 1,1 2,0a,c,d,e 1,0 1,1 1,2 1,2 
Martækur munur p <0,05 á meðaltali, bókstafir a til e visa í hvar munur er á milli hópa í dálkum. 
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4.3.2.1 Lokamat á bestu og verstu myndunum af karlinum 

Karlinn – besta og versta myndin 

Flestir svöruðu spurningunni (n = 493). Flestir völdu mynd 12 (68,4%; n = 351) og 

næstflestir mynd 11 (24,2%; n = 124) fyrir besta útlit á framtannasvæði hjá karlinum (sjá 

Mynd 5, bls. 24), en mynd 10 og mynd 13 voru nefndar 18 sinnum.  

Alls svöruðu (n = 495) spurningunni um verstu myndina. Flestir sögðu að mynd nr. 16 

væri versta myndin af manninum (78,8%; n = 405) en þar sjást nánast engar tennur í efri 

góm, og næstalgengast var að mynd 9 (11,5%; n = 57) væri valin, en þar er karlinn afar 

gómfríður. Nokkrir (3,7%; n = 19) nefndu mynd nr. 15, en aðrir (2,8%; n = 14) völdu 

mynd nr. 13–14 sem versta útlitið.   

 

Áætlaður aldur karls á bestu og verstu myndum 

Þátttakendur (n = 511) áætluðu aldur karlsins á bestu myndinni (mynd nr. 12). Tíðni, 

dreifing, meðalaldur og staðalfrávik fyrir áætlaðan aldur sést á Mynd 7. Aldurspönn fyrir 

bestu mynd karlsins var frá 20 ára til 40 ára. Flestir svöruðu að aldur karlsins fyrir bestu 

myndina væri 26–30 ára eða 49,9% (n = 255).  

 

 

Mynd 7. Tíðni, dreifing, meðalaldur og staðalfrávik BESTU mynd karlsins 
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Þátttakendur (n = 505) áætluðu aldur á verstu (mynd 16) hjá karlinum. Tíðni, dreifing, 

meðalaldur og staðalfrávik fyrir áætlaðan aldur sést á Mynd 8. Aldursspönn þessarar 

myndar var frá 13 árum til 90 ára. Flestir töldu að aldur karlsins fyrir verstu myndina 

væri 31–40 ára eða 36,0% (n = 182). Á Mynd 8 sést að meðaltal aldurs fyrir verstu 

myndina var 38 ára, og munar að meðaltali um ±9 ár á mati þátttakenda á aldri bestu 

myndarinnar. 

 

Mynd 8. Tíðni, dreifing, meðalaldur og staðalfrávik VERSTU mynd karlsins 
 

Í Töflu 7 eru niðurstöður á mati á bestu/verstu myndinni af konunni og karlinum 

skoðaðar út frá kyni þátttakenda. 

Þar sést að þátttakendur áætla lægri aldur fyrir bestu myndirnar hjá báðum kynjum. 

Almennt munar að meðaltali um ±1 ári á mati þátttakenda á aldri bestu/verstu myndanna 

milli kynja, nema þegar kemur að mati karla á verstu mynd karlsins í rannsókninni, þar 

áætla þeir að hann sé rúmum tveimur árum yngri en konurnar gerðu. 
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Tafla 7. Niðurstöður fegurðarmats á bestu/verstu myndum eftir kynjum, aldri og sviði. 

 MYNDIR KONA MYNDIR KARL 

Kyn 
Mynd 

BESTA 

Aldur 
(ár) 

BEST 
Mynd 

VERSTA 
Aldur (ár) 
VERST 

Mynd 
BEST 

Aldur 
(ár) 

BEST 
Mynd 

VERST 
Aldur (ár) 
VERST 

Kona M 3,43 29,41 6,60 39,53 11,72 29,00 15,00 37,98 
Min 3 23 1 18 10,00 20 11,00 13 
Max 6 40 8 90 13,00 40 18,00 90 
Spönn 3 17 7 72 3,00 20 7,00 77 
N 420 415 419 412 400 418 402 414 

Karl M 3,33 30,10 6,72 38,90 11,67 28,49 15,05 35,50 
Min 2 20 0 24 10,00 20 9,00 15 

Max 5 40 8 80 13,00 36 16,00 60 

Spönn 3 20 8 56 3,00 16 7,00 45 

N 90 89 90 88 90 90 90 88 

Samtals M 3,41 29,53 6,62 39,42 11,71 28,91 15,01 37,54 

Min 2 20 0 18 10,00 20 11,00 13 

Max 6 40 8 90 13,00 40 18,00 90 

Spönn 4 20 8 72 3,00 20 7,00 77 
N 510 504 509 500 490 508 492 502 

4.4 Samúð  
Fyrir hverja mynd var spurt hvort þátttakandi hefði samúð með konunni eða karlinum 

vegna útlits. Hægt var að lýsa samúð sinni frá mjög lítilli til mjög mikillar. Tafla 8 sýnir 

niðurstöður út frá kyni um samúð þátttakenda með konunni á mynd nr. 1–4. 

Kannað var hvort marktækur munur væri á svörum þátttakenda út frá kyni við öllum 

spurningum með kí-kvaðratprófi. Niðurstöður eru birtar í Töflu 8. Þar sést að karlar velja 

hlutfallslega oftar önnur svör en konur fyrir allar myndirnar. Samúð er hvorki lítil né 

mikil eða frekar mikil við mynd nr. 1 og 2. Fyrir myndir nr. 3 og 4 fá oftar frekar litla eða 

mjög litla samúð, en þær voru metnar með bestu einkunn að mati þátttakenda fyrir útlit á 

framtannasvæði. 
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Tafla 8. Hversu mikla eða litla samúð hafa kynin með einstaklingum á myndum nr. 1–4.  

KONA 
Hafa samúð með einstaklingi á tiltekinni 
mynd 

Kona Karl Samtals 

Tíðni (%) Tíðni (%) Tíðni (%) 

Mynd 1 Mjög litla 28 (6,7) 16 (17,8)* 44 (8,6) 

Frekar litla 54 (12,9) 11 (12,2) 65 (12,8) 

Hvorki litla né mikla samúð 146 (34,8) 33 (36,7) 179 (35,2) 

Frekar mikla 165 (39,4) 28 (31,1) 193 (37,9) 

Mjög mikla 26 (6,2) 2 (2,2) 28 (5,5) 

Samtals 419 (100,0) 90 (100,0) 509 (100,0) 

Mynd 2 Mjög litla 50 (11,9) 21 (23,3)* 71 (13,9) 

Frekar litla 63 (15,0) 11 (12,2) 74 (14,5) 

Hvorki litla né mikla samúð 155 (36,9) 39 (43,3) 194 (38,0) 

Frekar mikla 142 (33,8)* 17 (18,9) 159 (31,2) 

Mjög mikla 10 (2,4) 2 (2,2) 12 (2,4) 

Samtals 420 (100,0) 90 (100,0) 510 (100,0) 

Mynd 3 Mjög litla 273 (65,2) 54 (60,0) 327 (64,2) 
Frekar litla 73 (17,4) 11 (12,2) 84 (16,5) 

Hvorki litla né mikla samúð 68 (16,2) 23 (25,6)* 91 (17,9) 

Frekar mikla 5 (1,2) 2 (2,2) 7 (1,4) 

Mjög mikla 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Samtals 419 (100,0) 90 (100,0) 509 (100,0) 

Mynd 4 Mjög litla 290 (69,0) 55 (61,8) 345 (67,8) 
Frekar litla 63 (15,0) 13 (14,6) 76 (14,9) 

Hvorki litla né mikla samúð 56 (13,3) 20 (22,5)* 76 (14,9) 

Frekar mikla 10 (2,4) 1 (1,1) 11 (2,2) 

Mjög mikla 1 (0,2) 0 (0,0) 1 (0,2) 

Samtals 420 (100,0) 89 (100,0) 509 (100,0) 
*Marktækur munur á hlutföllum milli hópa í kí-kvaðratprófi p <0,05. 

 

Niðurstöður fyrir mynd nr. 5–8 eru í Töflu 9. Þar sést að mynd nr. 5 vekur oftast mjög 

litla eða frekar litla samúð, mynd nr. 6 vekur oftast hvorki litla né mikla samúð hjá 

þátttakendum, en meðan mynd nr. 7 vekur oftast frekar mikla samúð. Mynd nr. 8 er sú 

sem sem vekur mestu samúð þátttakenda, en sú mynd var valin versta myndin fyrir útlit á 

framtannasvæði hjá konunni. Tölfræðilega marktækur munur er á milli hópa varðandi 

samúð og skera svör karla sig oftar úr frá svörum kvenna.  
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Tafla 9. Hversu mikla eða litla samúð hafa kynin með einstaklingum á myndum nr. 5–8.  

KONA 
Hafa samúð með einstaklingi á tiltekinni 
mynd 

Kona Karl Samtals 

Tíðni (%) Tíðni (%) Tíðni (%) 

Mynd 5 Mjög litla 166 (39,5) 41 (46,1) 207 (40,7) 
Frekar litla 108 (25,7) 17 (19,1) 125 (24,6) 

Hvorki litla né mikla samúð 121 (28,8) 28 (31,5) 149 (29,3) 

Frekar mikla 24 (5,7) 3 (3,4) 27 (5,3) 

Mjög mikla 1 (0,2) 0 (0,0) 1 (0,2) 

Samtals 420 (100,0) 89 (100,0) 509 (100,0) 

Mynd 6 Mjög litla 50 (11,9) 15 (16,7) 65 (12,7) 
Frekar litla 74 (17,6) 21 (23,3) 95 (18,6) 

Hvorki litla né mikla samúð 144 (34,3) 29 (32,2) 173 (33,9) 

Frekar mikla 128 (30,5) 20 (22,2) 148 (29,0) 

Mjög mikla 24 (5,7) 5 (5,6) 29 (5,7) 

Samtals 420 (100,0) 90 (100,0) 510 (100,0) 

Mynd 7 Mjög litla 19 (4,5) 11 (12,2)* 30 (5,9) 
Frekar litla 37 (8,8) 10 (11,1) 47 (9,2) 

Hvorki litla né mikla samúð 90 (21,4) 25 (27,8) 115 (22,5) 

Frekar mikla 157 (37,4) 28 (31,1) 185 (36,3) 

Mjög mikla 117 (27,9)* 16 (17,8) 133 (26,1) 

Samtals 420 (100,0) 90 (100,0) 510 (100,0) 

Mynd 8 Mjög litla 11 (2,6) 9 (10,1) 20 (4,0) 
Frekar litla 7 (1,7) 4 (4,5)* 11 (2,2) 

Hvorki litla né mikla samúð 32 (7,7) 14 (15,7)* 46 (9,1) 

Frekar mikla 84 (20,1) 13 (14,6) 97 (19,2) 

Mjög mikla 283 (67,9)* 49 (55,1) 332 (65,6) 

Samtals 417 (100,0) 89 (100,0) 506 (100,0) 
*Marktækur munur á hlutföllum milli hópa í kí-kvaðratprófi p <0,05. 

 

Niðurstöður fyrir mynd nr. 9–12 eru í Töflu 10. Þar sést að mynd 10 vekur mjög litla eða 

frekar litla samúð og mynd nr. 9 og 11 vekja oftast hvorki litla né mikla samúð hjá 

þátttakendum. Mynd nr. 12 vekur hins vegar mjög litla samúð þátttakenda en sú mynd 

fékk bestu einkunn fyrir útlit á framtannsvæði. Tölfræðilega marktækur munur er á milli 

hópa varðandi samúð og skera svör karla sig oftar úr svörum kvenna. Karlar hafa 

marktækt oftar mjög litla eða hvorki litla né mikla samúð með fólkinu á myndum nr. 9, 

10 og 11. 
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Tafla 10. Hversu mikla eða litla samúð hafa kynin með einstaklingum á myndum nr. 9–12.  

KARL 
Hafa samúð með einstaklingi á tiltekinni mynd 

Kona Karl Samtal 

Tíðni (%) Tíðni (%) Tíðni (%) 

Mynd 9 Mjög litla 45 (10,7) 19 (21,1)* 64 (12,6) 

Frekar litla 51 (12,2) 16 (17,8) 67 (13,2) 

Hvorki litla né mikla samúð 157 (37,5) 30 (33,3) 187 (36,7) 

Frekar mikla 136 (32,5) 23 (25,6) 159 (31,2) 

Mjög mikla 30 (7,2) 2 (2,2) 32 (6,3) 

Samtals 419 (100,0) 90 (100,0) 509 (100,0) 

Mynd 10 Mjög litla 83 (19,9) 30 (33,3)* 113 (22,2) 

Frekar litla 85 (20,3)* 9 (10,0) 94 (18,5) 

Hvorki litla né mikla samúð 177 (42,3) 43 (47,8) 220 (43,3) 

Frekar mikla 58 (13,9) 7 (7,8) 65 (12,8) 

Mjög mikla 15 (3,6) 1 (1,1) 16 (3,1) 

Samtals 418 (100,0) 90 (100,0) 508 (100,0) 

Mynd 11 Mjög litla 160 (38,6) 38 (42,7) 198 (39,3) 

Frekar litla 84 (20,2) 12 (13,5) 96 (19,0) 

Hvorki litla né mikla samúð 143 (34,5) 35 (39,3) 178 (35,3) 

Frekar mikla 27 (6,5) 4 (4,5) 31 (6,2) 

Mjög mikla 1 (0,2) 0 (0,0) 1 (0,2) 

Samtals 415 (100,0) 89 (100,0) 504 (100,0) 

Mynd 12 Mjög litla 224 (53,6) 43 (47,8) 267 (52,6) 

Frekar litla 88 (21,1) 14 (15,6) 102 (20,1) 

Hvorki litla né mikla samúð 96 (23,0) 32 (35,6)* 128 (25,2) 

Frekar mikla 10 (2,4) 1 (1,1) 11 (2,2) 

Mjög mikla 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Samtals 418 (100,0) 90 (100,0) 508 (100,0) 
*Marktækur munur á hlutföllum milli hópa í kí-kvaðratprófi p <0,05. 

 

Myndir nr. 13 og nr. 14 fá oftast hvorki litla né mikla samúð frá þátttakendum, en mynd 

nr. 15 fær oftast frekar mikla samúð. Mynd nr. 16 er sú mynd sem þátttakendur sýna 

mesta samúð með, en fyrir þessa mynd völdu þátttakendur hana sem verstu mynd fyrir 

útlit á framtannasvæði. Dreifing svara var skoðuð með Pearson kí-kvaðratprófi og 

reyndist vera marktækur munur á samúð eftir kyni í við allar myndirnar og einstökum 

svarkostum sem í boði voru. Í Töflu 11 sést að karlar hafa marktækt oftar hvorki litla né 

mikla samúð með einstaklingunum á myndunum meðan konur hafa oftar marktækt oftar 

mjög mikla samúð.  
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Tafla 11. Hversu mikla eða litla samúð hafa kynin með einstaklingum á myndum nr. 13–16.  

KARL 
Hafa samúð með einstaklingi á tiltekinni mynd 

Kona Karl Samtal 

Tíðni (%) Tíðni (%) Tíðni (%) 

Mynd 13 Mjög litla 70 (16,7) 20 (22,2) 90 (17,7) 

Frekar litla 86 (20,5) 22 (24,4) 108 (21,2) 

Hvorki litla né mikla samúð 169 (40,3) 40 (44,4) 209 (41,1) 

Frekar mikla 85 (20,3) 7 (7,8) 92 (18,1) 

Mjög mikla 9 (2,1)* 1 (1,1) 10 (2,0) 

Samtals 419 (100,0) 90 (100,0) 509 (100,0) 

Mynd 14 Mjög litla 47 (11,3) 14 (15,6) 61 (12,0) 

Frekar litla 57 (13,7) 14 (15,6) 71 (14,0) 

Hvorki litla né mikla samúð 128 (30,7) 40 (44,4)* 168 (33,1) 

Frekar mikla 142 (34,1)* 18 (20,0) 160 (31,6) 

Mjög mikla 43 (10,3) 4 (4,4) 47 (9,3) 

Samtals 417 (100,0) 90 (100,0) 507 (100,0) 

Mynd 15 Mjög litla 20 (4,8) 15 (16,7)* 35 (6,9) 

Frekar litla 25 (6,0) 5 (5,6) 30 (5,9) 

Hvorki litla né mikla samúð 72 (17,1) 25 (27,8)* 97 (19,0) 

Frekar mikla 166 (39,5) 33 (36,7) 199 (39,0) 

Mjög mikla 137 (32,6)* 12 (13,3) 149 (29,2) 

Samtals 420 (100,0) 90 (100,0) 510 (100,0) 

Mynd 16 Mjög litla 13 (3,1) 11 (12,5)* 24 (4,8) 

Frekar litla 6 (1,4) 2 (2,3) 8 (1,6) 

Hvorki litla né mikla samúð 37 (8,9) 14 (15,9)* 51 (10,1) 

Frekar mikla 71 (17,0) 19 (21,6) 90 (17,8) 

Mjög mikla 290 (69,5)* 42 (47,7) 332 (65,7) 

Samtals 417 (100,0) 88 (100,0) 505 (100,0) 
*Marktækur munur á hlutföllum milli hópa í kí-kvaðratprófi p <0,05. 

 

4.5 Aðdráttarafl kyns 
Í síðustu spurningunni (sp. 43) var kannað að hvorum þátttakendum geðjast betur, 

konunni eða karlinum. Kom í ljós að konan þótti í flestum tilvikum meira aðlaðandi en 

karlinn. Á Menntavísindasviði (MVS) var karlinn þó álitinn meira aðlaðandi en konan. 

Aldurshópnum 40–49 ára voru kynin jöfn þar sem 50,0% völdu konuna (n = 12) og 

50,0% völdu karlinn (n = 12). Mesti munurinn var hjá Hugvísindasviði (HUG) þar sem 

flestir eða 75,6% (n = 34) völdu konuna sem meira aðlaðandi. 
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Tafla 12. Skoðun þátttakenda á aðdráttarafli myndanna eftir kyni, aldri og fræðasviði.  

 Aðdráttarafl Konan Karlinn Samtals 

  Tíðni (%) Tíðni (%) Tíðni (%) 

Kyn Kona 237 (57,0) 179 (43,0)* 416 (100,0) 

Karl 62 (68,9)* 28 (31,1) 90 (100,0) 

Samtals 299 (59,1) 207 (40,9) 506 (100,0) 

        Aldur 29 ára eða yngri 242 (59,3) 166 (40,7) 408 (100,0) 

30 - 39 ára 38 (64,4) 21 (35,6) 59 (100,0) 

40 - 49 ára 12 (50,0) 12 (50,0) 24 (100,0) 

50 ára eða eldri 7 (63,6) 4 (36,4) 11 (100,0) 

Samtals 299 (59,6) 203 (40,4) 502 (100,0) 

        Svið  HVS 110 (62,9) 65 (37,1) 175 (100,0) 

HUG 34 (75,6)* 11 (24,4) 45 (100,0) 

FVS 70 (59,8) 47 (40,2) 117 (100,0) 

VON 49 (54,4) 41 (45,6) 90 (100,0) 

MVS 37 (46,8) 42 (53,2)* 79 (100,0) 

Samtals 300 (59,3) 206 (40,7) 506 (100,0) 
*Marktækur munur á hlutföllum milli hópa í kí-kvaðratprófi p <0,05. 
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5 Umræður 
Markmið rannsóknarinnar var að leita svara við rannsóknarspurningunni:  

,,Hefur sýnileiki framtanna áhrif á fegurðarmat?“ Samhliða var kannað hversu margir 

þátttakenda hafa nýtt sér eða íhugað að nýta sér fegrunartannlækningar til að fegra útlit 

sitt. Þetta var gert til að athuga hversu algengt það er nú á tímum. Niðurstöðurnar verða 

bornar saman við rannsókna þeirra Pausch og Katsoulis.  

5.1 Grunnupplýsingar þátttakenda 
Af þeim sem boðið var að taka þátt í könnuninni var þátttakan samþykkt af 6,3% 

(513/8.089) en flestir af þeim voru á Heilbrigðisvísindasviði (HVS). Miðað við 

úrtakshópinn hefði svarhlutfallið mátt vera hærra, en það er ekki mikið af rannsóknum til 

að miða við það samt sem áður. Mikill meirihluti þátttakenda í rannsókninni voru konur. 

Skýringar gæti verið að leita í því að mun fleiri konur en karlar eru skráðir til grunnnáms 

í Háskóla Íslands. Margir bentu á að í rannsókn sem þessari ætti að gera ráð fyrir fleiri en 

tveimur kynum, sem vel er hægt að fallast á árið 2021, en ósennilegt er að niðurstöður 

hefðu breyst að ráði við að gefa kost á fleiri kynjum þar sem flestir líta enn á sig sem karl 

eða konu.  

Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda var yngri en 29 ára. Ástæðan er líklega sú að nemar 

sem hafa nýlega lokið framhaldsskóla eða menntaskóla fara margir í grunnnám í háskóla 

fljótlega eftir útskrift. Hafa verður þennan aldurshóp sérstaklega í huga þegar 

rannsóknarniðurstöður eru athugaðar. Aldursspönn kvenna var 18–57 ár og karla 20–71 

ár. Elsti þátttakandi var því 71 ára og yngsti þátttakandinn 18 ára, sem er ótrúlega 

fjölbreytileg aldursspönn.  

5.2 Fegrunartannlækningar 
Áhugavert er að sjá að mikill meirihluti þátttakenda eða 70,1% hafa nýtt sér eða hafa 

íhugað að nýta sér fegrunartannlækningar til að fegra útlit sitt. Hægt var að svara fleiri en 

einum valmöguleika þannig að hægt er að greina niður svör þeirra sem svöruðu fyrstu 

spurningu játandi eftir aðgerðum sem þeir höfðu gengist undir. Flestir höfðu farið í 

tannlýsingu eða 58,9% af þeim sem svöruðu. Eins og kom fram í rannsókn Maisels o.fl. 

(2018) að þá er algengast að fólk leitast eftir fegrunartannlæknigum þegar það hefur efni 
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á því. Ástæðan fyrir því að tannlýsing er ein vinsælasta meðferð í 

fegrunartannlækningum getur verið sú að hún er ekki verulega kostnaðarsöm meðferð, 

hún er auðveld í framkvæmd, áhrifarík og í sumum tilfellum hagkvæm. Spyrja má hvort 

allir þátttakendur vissu af afleiðingum af sumum fegrunartannlækningum. Í 

aldursflokkuri 21 árs eða yngri minntust flestir á tannréttingar með föstum tækjum. Þetta 

gæti styðst við rannsókn Hensons og félaga (2011) þar sem meðferð hjá unglingum getur 

veitt hóflega ávinninga. Á unglingsárunum fara margir í tannréttingar til þess að lagfæra 

bit, þrengsli eða bil. Það er auðveldast að rétta bit þegar einstaklingur er ennþá að 

þroskast og því er hagstæðast að fara í meðferð á því tímabili. Meðferðin verður 

auðveldari og tekur minni tíma. 

5.3 Mat útlits á framtannasvæði 
Skoðað var útlit á framtannasvæði hjá bæði konunni og karlinum og gefin einkunn 0–10. 

Reiknað var með að allar einkunnir undir 5,0 sýndu lakara útlit og allar einkunnir yfir 5,0 

sýndu útlit yfir meðallagi. Áhugavert var að sjá að myndir hjá karlinum voru metnar með 

lakari einkunnir heldur en sambærilegar myndir af konunni.  

5.3.1 Fegurðarmat þátttakenda 
Við athugun á fegurðarmati hjá konunni var áhugavert að sjá að niðurstöður sýndu 

marktækan mun milli elsta og yngsta aldurshóps. Elsti aldurshópurinn gaf ávallt hærri 

einkunnir fyrir myndirnar en að meðatali og sá yngsti lægri einkunn. Eins og áður var 

tekið fram í rannsókn hjá Henson og félögum, (Henson o.fl., 2011) var að 

fagurfræðilegar kröfur eru mismunandi eftir aldri. Ástæðan gæti verið sú að yngsti 

hópurinn hafi meiri væntingar til útlits en að meðatali, en elsti aldurshópurinn minni 

væntingar en að meðaltali. Miklar væntingar eru gerðar til útlits á okkar tímum og yngstu 

kynslóðirnar eru að líkindum að alast upp í heimi þar sem fegrunartannlækningar eru 

mjög vinsælar, og þykja mun eðlilegri en áður (Sarver og Ackerman, 2003). Þegar litið er 

á fræðisviðin er athyglisvert að nemar á Hugvísindasviði (HUG) gáfu hæstu einkunnir 

fyrir allar myndir, bæði fyrir konuna og karlinn. 

5.3.1.1 Fegurðarmat fyrir bestu og verstu myndir 

Niðurstöður á tölfræðiprófum sýndu að samanburður á HVS og FVS var marktækur fyrir 

myndir af konunni. Athyglisvert var að sjá að nemendur á HVS völdu marktækt sjaldnar 

mynd nr. 4–5 sem bestu mynd. Hugsanleg ástæða fyrir þessu gæti verið að nemendur á 

HVS geri sér betur grein fyrir líffræðilegum þáttum en nemendur á FVS. 
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Yfirgnæfandi meirihluti taldi að myndir nr. 6–8 væru þær verstu af konunni. Fyrir karlinn 

þá voru myndir nr. 14–16 taldar verstar. Verstu myndirnar af bæði konunni og karlinum 

sýna lítið sem ekkert af tönnum í efri góm. Hugsanleg ástæða fyrir því að þessar myndir 

eru taldar óaðlaðandi er sú að fólk býst við því að fólk á besta aldri sé með tennur sem 

eru sýnilegar þegar það brosir. Þegar mikið tannhold var sýnt, bæði hjá konunni og 

karlinum fengu myndirnar fremur lélegar einkunnir, en konan þó verri einkunnir. Verið 

getur að mikið tannhold hafi neikvæðari áhrif hjá konum en körlum. Á þessum myndum 

voru konan og karlinn talin gómfríð. Þeir Pausch og Katsoulis (2017) álitu að hugsanlega 

þættu karlar sem sýna mikið tannhold verið kvenlegri í útliti en ella. Þetta gæti hjálpað til 

við skipulagningu meðferðar í fegrunartannlækningum. Nokkrir völdu mynd nr. 1 af 

konunni, þar sem konan er gómfríðust, sem verstu mynd en þessi mynd var einnig valin 

nokkrum sinnum sem besta myndin. Því geta skoðanir verið mismunandi um 

fegurðarmat. Áhugavert var að sjá að svörun þátttakenda fækkaði eftir því sem leið á 

spurningalistann. Færri þátttakendur en áður svöruðu þegar myndir af karlinum voru 

settar saman til að skoða besta og versta útlit. Þetta getur stafað af svarþreytu hjá 

þátttakendum, sem á það til að koma upp í löngum könnunum. 

 

5.3.1.2 Samantekt um áætlaðan aldur og aðdráttarafl kyns 

Áætlaður aldur konunnar og karlsins á bestu myndunum var á milli 20 og 40 ára. Á 

verstu myndunum var aldursspönnin miklu meiri. Hjá konunni var aldurinn milli 18 ára 

til 90 ára og fyrir karlinn 13 ára til 90 ára. Þetta er mikil aldursspönn. Þessi spurning var 

opin og því alltaf hætta á innsláttarvillum. 

Það sést að þátttakendur áætla lægri aldur fyrir bestu myndirnar hjá báðum kynjum, og 

munar að meðaltali um ±1 ár á mati þátttakenda á aldri bestu/verstu myndanna. Fyrir 

bestu mynd af konunni var meðalaldur hennar í kringum 30 ára en fyrir karlinn um 29 

ára. Fyrir verstu myndir af konunni var meðalaldur hennar í kringum 39 ára en karlinn 

um 38 ára. Á bestu myndunum fyrir bæði konuna og karlinn er tannholdið innan 

eðlilegra marka (sýnleiki um 1–2 mm) en fyrir verstu myndir sést lítið eða ekkert í 

tannhold og tennur. Eins og fram kemur í yfirlitsköflum, að með hækkandi aldri sýnir 

sjúkingur minna af tannholdi og efrigómstönnum (Kokich o.fl., 2006) og þar af leiðandi 

getur fólk haft ellilegra útlit á myndunum þar sem tennur sjást illa eða ekkert. 
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Í síðustu spurningunni var kannað hvort væri meira aðlaðandi, karlinn eða konan. Það 

kom í ljós að konan var í flestum atvikum talin meira aðlaðandi en karlinn. Eini hópurinn 

sem taldi karlinn örlítið meira aðlaðandi en konan voru nemar á Menntavísindasviði 

(MVS) en þar voru konurnar í miklum meirihluta eða 88,6%. 

5.4 Samúð 
Í niðurstöðunum sést að karlar velja hlutfallslega oftar önnur svör en konur við allar 

myndirnar. Myndir nr. 3 og 4 fyrir konuna og mynd nr. 4 fyrir karlinn fá mjög litla 

samúð, en þær fá bestu einkunnir fyrir útlit á framtannasvæði í þessari rannsókn. Mynd 

nr. 8 er sú sem þátttakendur sýna mesta samúð með hjá konunni og mynd nr. 16 hjá 

karlinum, en þær eru taldar sýna versta útlit á framtannasvæði. Það sést að mikil samúð 

helst í hendur við þær myndir sem þátttakendur álitu verstar. Þátttakendur hafa því samúð 

með þeim vegna útlits á framtannasvæði og sýna meðlíðan (Hardy, 2020). Tölfræðilega 

martækur munur er á milli hópa varðandi samúð og skáru svör karla sig oftar frá svörum 

kvenna. Karlar hafa marktækt oftar mjög litla eða hvorki litla né mikla samúð með 

einstaklingunum á myndum. Spurning hvort að konur upplifi meira samúð heldur en 

karlar eða hvort þær hafi frekar skilið spurninguna. 

5.5 Samanburður við rannsókn Pausch og Katsoulis 
Niðurstöður þessarar könnunar voru bornar saman við niðurstöður þeirra Pausch og 

Katsoulis (2017). Í þeirra rannsókn voru þátttakendur einungis 42, allt nemar í 

tannlæknisfræði. Þrátt fyrir þennan mun á þýði var mikið af hliðstæðum í rannsóknunum 

tveimur. Myndirnar fengu svipaðar einkunnir og í þessari rannsókn. Það kom einnig í ljós 

að í báðum rannsóknum getur gómfríður einstaklingur verið talinn ófríður en er þó miklu 

betra staddur útlitslega séð en fólk sem sýnir tennur lítið sem ekkert í brosi. Ólíkt við 

þessa rannsókn er að í rannsókn þeirra var eigið kyn metið minna aðlaðandi og gagnstætt 

kyn var metið meira aðlaðandi. Í þessari rannsókn þótti konan hins vegar í flestum 

tilvikum meira aðlaðandi en karlinn. Eins og áður segir voru sömu myndirnar í 

rannsóknunum tveimur. 

5.6 Ályktun og lokaorð 
Í þessari rannsókn var skoðað hvort sýnileiki framtanna hafi áhrif á fegurðarmat, og 

jafnframt reynt að fá mynd af því hverjir höfðu farið í fegrunartannlækningar til þess að 

fegra útlitið sitt eða íhuga slíka meðferð. 
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Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar er ljóst að sýnileiki framtanna hefur veruleg áhrif 

á hvernig fólk lítur á manneskjuna. Þátttakendur almennt álíta þá líta frekar illa út sem 

hafa mjög sýnilegt tannhold, og einnig þá sem skortir sýnileika framtanna. Þetta leiðir til 

samúðar með því og það gæti gagnast við að skipuleggja meðferðaráætlun með 

sjúklingum. Samkvæmt rannsóknarniðurstöðunum íhugar mikill fjöldi fólks að gangast 

undir fegrunartannlækningar. Með auknu samstarfi tannlækna og tannsmiða væri hægt að 

auka fræðslumöguleika til þessa fólks, benda á framboð aðgerða og gera fólki grein fyrir 

þeim árangri sem í boði er. Þessar niðurstöður geta því gagnast fagfólki til að átta sig á 

hvað almenningur telur vera fagurfræðilega ásættanlegt. Upplýsingarnar má nýta til 

skipulagningar á meðferð sjúklinga sem óska eftir að gangast undir 

fegrunartannlækningar, og ekki síður til almennar fræðslu um eðli aldurstengdra 

útlitsbreytinga og sýnileika tanna með hækkandi aldri. 
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