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Sammanfattning 
	
Syftet: Syftet med studien var att kartlägga förekomst av subjektiv halitosis bland studenter på Häl-

sohögskolan i Jönköping. Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie där urvalet utfördes 

slumpmässigt genom ett stratifierat urval och datainsamling skedde via enkätutdelning. Enkätfrå-

gorna berörde områden kopplade till halitosis som egenvård, livsstilsfaktorer samt personliga erfaren-

heter. Resultat: Totalt ingick 122 individer i studien, åldersintervallet för deltagarna var 20-53 år och 

medelåldern var 25 år. Studien visade att prevalensen av subjektiv halitosis bland studenterna var 15,6 

%. Av alla deltagare angav 89 % att de uppskattade att tandvårdspersonal påtalade dålig andedräkt vid 

besök. För de individer som någon gång upplevt dålig andedräkt var andedräkten värst på morgonen. 

Individer med subjektiv halitosis blev oftare generade och kunde genom andras reaktion misstänka att 

de har halitosis, jämfört med individer som inte har subjektiv halitosis, skillnaden var statistiskt signi-

fikant. Slutsats: Det fanns förekomst av subjektiv halitosis bland studenterna. Fortsatt forskning 

genom kliniska undersökningar rekommenderas avseende samband mellan stress och halitosis hos 

studenter. 

 

Nyckelord: dålig andedräkt, prevalens, stress, tandhygienist, VSC   



Summary 
	

Subjective halitosis among university students  
	
Aim: The aim was to investigate the prevalence of subjective halitosis among students at School of 

Health and Welfare in Jönköping. Method: The study is a quantitative cross-sectional study and the 

sample was randomly performed by a stratified selection, where data was collected with question-

naires. The survey questions concerned factors associated with halitosis as oral self-care, lifestyle and 

personal experience. Results: In total, 122 subjects were included in the study. The age range for par-

ticipants was 20-53 years and the average age was 25 years. The study showed that the prevalence of 

subjective halitosis among students was 15,6 %. Of all participants, 89 % would appreciate dental 

workers to be honest about bad breath during visits. The breath was felt to be the worst in the morning 

in individuals who have experienced bad breath. Individuals with subjective halitosis were more em-

barrassed and could by other people's reaction suspect that they had halitosis compared with individu-

als who did not have subjective halitosis and the difference was statistically significant. Conclusion: 

There was an occurrence of subjective halitosis among the students. Continued research through clini-

cal trials is recommended to study the relationship between stress and halitosis among students. 

 

Keywords: bad breath, dental hygienist, prevalence, stress, VSC 
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Inledning 
Det är vanligt förekommande att individer i olika åldrar upplever dålig andedräkt och studier visar på 

en prevalens mellan 19-42 % (Kim, Sim, Kim, Park & Choi, 2015; Settineri et al., 2010; Yokoyama et 

al., 2010). Subjektiv dålig andedräkt kan påverka en individ psykologiskt. Konsekvensen kan vara ett 

undvikande beteende som påverkar sociala relationer och interaktioner (Settineri et al., 2010). 

	
Bakgrund 

Halitosis 
Halitosis benämns i vardagligt språk för dålig andedräkt. Tillståndet delas in i subjektiv och objektiv 

halitosis. Subjektiv halitosis är baserat på individens egna uppfattningar av halitosis. Objektiv halitosis 

grundas på olika kliniska mätningar av volatile sulphur compounds [VSC], d.v.s. svavelgasföreningar 

(Rösing & Loesche, 2011). Diagnoserna för halitosis är; genuin halitosis, pseudo-halitosis samt halito-

fobi. En diagnos kan först ges efter en genomgående kontroll som omfattar kliniska och subjektiva 

mätningar. Pseudo-halitosis och halitofobi är typer av subjektiv halitosis men diagnostiseras först efter 

en utförlig klinisk mätning för att utesluta objektiv halitosis (Winkel, 2008).  

 

Prevalens  
Prevalens av halitosis varierar mellan länder och epidemiologisk data är begränsat p.g.a. bristande 

epidemiologiska studier om halitosis (Winkel, 2008). En studie av Kim et al. (2015) gjord i Korea 

bland 359 263 deltagare visar på att 23,6 % av individer mellan 12-18 år upplever subjektiv halitosis. I 

Italien uppskattas antalet individer med subjektiv halitosis vara 19,4 % av 1 052 deltagare mellan åld-

rarna 15-65 år (Settineri et al., 2010). I Japan undersöktes både subjektiv och objektiv halitosis bland 

474 gymnasieelever, resultatet visar att 42 % upplever subjektiv halitosis och 39,6 % har objektiv hali-

tosis (Yokoyama et al., 2010). 

 

Volatile Sulphur Compounds [VSC]  
VSC är ett samlingsnamn för olika svavelgasföreningar som t.ex. vätesulfid [H2S], metylmercaptan 

[MM] och dimetylsulfid [DMS]. VSC är huvudsaklig orsak till intra- och extraoral halitosis. Vid 

intraoral halitosis förekommer vanligtvis H2S och MM och vid extraoral halitosis förekommer fram-

förallt DMS (Tangerman & Winkel, 2013).  

     

Riskfaktorer  
Riskfaktorer för genuin halitosis är orala sjukdomar, infektioner i övre och nedre luftvägar, systemiska 

sjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, svavelhaltiga livsmedel, tobak, alkohol, tungbeläggning, mun-

torrhet, läkemedel, dålig munhygien, morgonandedräkt, hunger (Luqman, 2012; Porter, 2011; Winkel, 

2008) samt psykologiska faktorer som stress (Kim et al., 2015). Riskfaktorer för pseudo-halitosis och 

halitofobi är framförallt psykologiska faktorer som stress och oro (Porter, 2011).   
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Genuin halitosis 
Genuin halitosis har intraoralt eller extraoralt ursprung och orsaken kan bero på patologi eller fysio-

logi. Patologisk halitosis förekommer p.g.a. sjukdom. Fysiologisk halitosis är relaterat till kroppens 

normala metabola funktion som varken beror på specifik sjukdom eller patologiskt tillstånd som t.ex. 

en förruttnelseprocess i munhålan (Tornout, Dadamio, Coucke & Quirynen, 2013; Winkel, 

2008).                    

Intraoral halitosis 
I 90 % av fallen har genuin halitosis intraoralt ursprung. Orsaken kan vara gingivit, parodontit, djupa 

karieslesioner, tungbeläggning, muntorrhet, läkemedel, morgonandedräkt, stress (Winkel, 2008) eller 

hunger (Luqman, 2012). 

 

VSC produceras av de anaeroba bakteriernas metabolism av restprodukter d.v.s. födoämnesrester, 

döda celler och bakterier. Djupa karieslesioner ger ökad risk för ansamling av födoämnesrester 

(Quirynen & van Steenberghe, 2006). Dessa bakterier lever i syrefattig miljö. Exempel på anaeroba 

bakterier är Treponema Denticola, Prevotella intermedia, Porphymonas gingivalis och Tannerella 

forsythensis. Dessa är vanlig förekommande vid parodontit (Porter, 2011; Winkel, 2008).  

 

Individer med parodontit har högre koncentration av svavelgasföreningen MM (Yaegaki & Sanada, 

1992). Genomsläppligheten i gingivan ökar vid höga koncentrationer av MM, vilket kan påskynda det 

parodontala sjukdomsförloppet. Förekomst av VSC är relaterat till djupa parodontala fickor (Winkel, 

2008). Bleeding on Probing [BoP] och förekomst av djupa parodontala fickor är relaterat till intraoral 

halitosis (Pham, Ueno, Shinada, & Kawaguchi, 2012; Yaegaki & Sanada 1992). En korrelation finns 

mellan förekomst av supra- och subgingival tandsten och halitosis (Zellmer, Gahnberg & Ramberg, 

2016). 

 

Tungan är den orala vävnad som har störst bakteriell ansamling. Långt bak på tungryggen ansamlas 

framförallt anaeroba bakterier. Individer med intraoral halitosis har en ökad bakterieansamling på 

tungan jämfört med individer utan intraoral halitosis. Tungans morfologi ger anaeroba bakterier en 

bra yta att frodas i p.g.a. ständig tillförsel av restprodukter. Tungan är normalt rosa till färgen och kan 

ha en tunn vit beläggning som anses normalt. Tjock tungbeläggning är relaterat till halitosis men det 

betyder nödvändigtvis inte att beläggning leder till halitosis. Individer med parodontit har sex gånger 

mer beläggning jämfört med individer som är parodontalt friska (Winkel, 2008). Tungbeläggning i 

kombination med gingivit eller parodontit bidrar till förekomst av intraoral halitosis (Pham et al., 

2012).  

                     

En korrelation finns mellan muntorrhet och halitosis (Bollen & Beikler, 2012; Zellmer, Gahnberg & 

Ramberg, 2016). Ökning av VSC beror på nedbrytning av restprodukter som hålls kvar länge i munnen 

till följd av sänkt salivflöde (Queiroz, Hayacibara, Tabchoury, Marcondes & Cury, 2002). Extrem re-

duktion av vilosaliv ökar produktion av svavelgasföreningarna MM och H2S (Koshimune et al., 2003). 

Det finns en stark koppling mellan medicinering och muntorrhet (Winkel, 2008). Sjukdomen Sjögrens 
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syndrom är associerat med intraoral halitosis p.g.a. att sjukdomen leder till muntorrhet, vilket ökar 

bakteriernas produktion av VSC (Aoun, Nasseh, & Berberi, 2016)  

 

Stress ger ökad koncentration av VSC (Calil et al., 2014; Calil & Marcondes, 2006). Vid stressfulla situ-

ationer sker munandning mer frekvent och bidrar till sänkt salivflöde som resulterar i ökning av VSC 

(Queiroz, Hayacibara, Tabchoury, Marcondes & Cury, 2002). Stressfulla situationer är en riskfaktor 

för ökad produktion av VSC men kan inte enbart förklaras av en nedsatt salivproduktion hos individen 

(Winkel, 2008). Den ökade koncentrationen av VSC har även påvisats öka utan förändring av salivflö-

det (Calil & Marcondes, 2006). Det har visats att stress påskyndar de anaeroba bakteriernas produkt-

ion av VSC hos individer med parodontit (Calil et al., 2014). 

 

En vanlig företeelse hos många individer är “morgonandedräkt” som beror på minskat salivflöde och 

begränsad syretillgång i munnen, vilket gynnar de anaeroba bakteriernas produktion av VSC under 

natten. Vid minskat salivflöde ansamlas bakterier och restprodukter. Koncentrationen av VSC är högst 

efter uppvaknandet innan tandborstning (Snel et al., 2011). En annan normal företeelse är att ande-

dräkten upplevs sämre vid fasta eller hunger, vilket också beror på minskat salivflöde vid tillstånden 

(Luqman, 2012). 

Extraoral halitosis  
I 10 % av fallen har genuin halitosis extraoralt ursprung. Orsakerna kan vara systemiska sjukdomar, 

infektioner i övre och nedre luftvägar, mag- och tarmsjukdomar, tobak, alkohol, kost eller läkemedel. 

Extraoral halitosis förekommer framförallt p.g.a. blodbunden halitosis där VSC transporteras via blo-

det till lungorna och kommer ut vid utandning. VSC från övre och nedre luftvägar samt mag- och 

tarmkanalen transporteras inte via blodet utan utsöndras från orsakskällan via utandning.  

 

Förekomst av extraoral halitosis beror framförallt på systemiska sjukdomar. Vid sjukdomar som dia-

betes mellitus, uremi och levercirros producerar organen (lever, njurar och bukspottkörteln) via okänd 

metabolism, VSC, som transporteras via blodet till lungorna och kommer ut vid utandning (Winkel, 

2008).  

 

Infektioner i övre och nedre luftvägar t.ex. kronisk bihåleinflammation, bronkit samt lunginflammat-

ion är associerat med halitosis och VSC sprids framförallt via näsan (Tangerman & Winkel, 2013; 

Winkel, 2008).  

 

Mag- och tarmsjukdomar t.ex. gastroesofageal refluxsjukdom [GERD] och Helicobacter pylori infekt-

ioner är associerade med halitosis. För individer med GERD utsöndras odörer från mag- och tarmka-

nalen genom kräkning, rapning eller reflux (Campisi, Musciotto, Di Fede, Di Marco & Craxì, 2011). 

                         

Livsmedel som lök och vitlök innehåller höga koncentrationer av svavel (Lee, Mak & Newsome, 2004; 

Porter, 2011; Scully, El-Maaytah, Porter & Greenman, 1997). Vid intag av dessa livsmedel hamnar VSC 

i munnen och ger omedelbar lukt, dessutom passerar VSC genom slemhinnan i tarmen till blodomlop-
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pet (Lee et al., 2004). Via blodomloppet utsöndras VSC i saliven (Scully et al., 1997) eller via lungorna 

vid utandning (Lee et al., 2004). 

 

Tobaksrök innehåller VSC (Scully & Greenman, 2012). Rökning höjer koncentrationen av VSC i lung-

orna och munnen samt har en uttorkande effekt på oral slemhinna (Lee et al., 2004).  

 

Alkohol har också en uttorkande effekt på oral slemhinna. Individer som dagligen konsumerar alkohol 

har en högre koncentration av svavelgasföreningarna MM och H2S i saliven jämfört med individer 

som inte konsumerar alkohol (Suzuki et al., 2009). 

 

Läkemedel mot t.ex. allergi, högt blodtryck och antidepressiva kan öka risken för extraoral halitosis. 

Metabolismen av dessa läkemedel utsöndras via lungorna ut genom munnen (Winkel, 2008). 

 

Pseudo-halitosis 
Pseudo-halitosis är en typ av subjektiv halitosis. Individen får först diagnosen efter att kliniska mät-

ningar har utförts och som visar att individen inte har klinisk objektiv halitosis. Pseudo-halitosis inne-

bär att individen upplever halitosis trots att kliniska mätningar inte visar det (Winkel, 2008).   

 

Halitofobi  
Halitofobi är också en typ av subjektiv halitosis. Tillstånd innebär att individen har rädsla för att ut-

veckla genuin halitosis. Diagnosen sätts efter behandling av genuin halitosis eller pseudo-halitosis, 

eftersom individen trots utredning och behandling fortfarande upplever halitosis (Winkel, 2008). 

     

Mätmetoder för halitosis  
Kliniska mätningar görs för att lokalisera ursprunget samt mäta intensiteten av halitosis. Innan en 

klinisk mätning utförs görs en intraoral undersökning gällande mjuk- och hårdvävnad, parodontal 

undersökning samt konsultation för att klargöra om det finns några intraorala riskfaktorer. Vid under-

sökning läggs fokus på tungan där beläggning registreras med ett index. Det finns olika index med 

olika gradering och syftet med dessa olika index är att kartlägga mängden beläggning på tungan. 

 

Organoleptisk mätning är en av den vanligaste mätmetoden för att undersöka halitosis. Denna mät-

ningsmetod urskiljer om halitosis kommer intra- eller extraoralt ifrån, genom att individen stänger 

munnen i en minut och sedan andas ut via näsan eller mun. Halitosis genom näsan är tecken på extra-

oral halitosis men vid halitosis efter munutandning är det tecken på intraoral halitosis. De vanligaste 

svavelgasföreningarna (H2S, MM och DMS) har specifika odörer. H2S luktar som ruttet ägg, MM som 

rutten kål och DMS obehagligt sött (Winkel, 2008). 

 

Vid mätning av VSC i andedräkten används Halimeter®. Halimetern® är extra känslig för H2S men 

kan till viss del registrera MM. Instrumentet är inte lämpligt vid mätning av extraoral halitosis ef-

tersom den inte kan uppmäta DMS (Winkel, 2008). 
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Gaskromatograf är lämpligast metod för att avgöra halitosis ursprung. Den mäter de vanligaste svavel-

gasföreningarna och är extremt känslig för låga koncentrationer svavelgas (Winkel, 2008).  

 

Prevention och behandling  
Det är viktigt att diagnostisera och hitta ursprungskällan till halitosis för att kunna individanpassa 

behandling och prevention (Winkel, 2008).  

Genuin intraoral halitosis  
För att förebygga och behandla förekomst av intraoral halitosis orsakat av parodontit och gingivit är 

optimal prevention god munhygien (Cortelli, Barbosa & Westphal, 2008). Rekommendationen vid 

behandling av gingivit och parodontit är förbättrad munhygien (Socialstyrelsen, 2011). En kombinat-

ion av god egenvård och terapeutiska åtgärder kan vara nödvändigt för att uppnå goda resultat för 

behandling av halitosis (Cortelli et al., 2008). Förbättrad munhygien och parodontalt fickdjup hos 

patienter med parodontit visar lägre registrerad koncentration av svavelgasföreningen MM (Erovic 

Ademovski, Mårtensson, Persson & Renvert, 2016; Pham et al., 2012).  

 

Mekanisk rengöring i form av tungskrapning eller tungborstning rekommenderas till individer med 

tungbeläggning. Det är viktigt att rengöra långt bak på tungan. Rengöring görs med varsamhet, två 

gånger dagligen med fem skrapningar eller dragningar per gång. Processen reducerar främst bakteri-

ernas restprodukter och inte bakterierna (Winkel, 2008). Avlägsning av beläggning med tungskrapa 

hos individer utan parodontit påverkar inte VSC-koncentrationen. Munskölj innehållande zink och 

klorhexidin visar på klinisk reduktion av intraoral halitosis (Cortelli et al., 2008; Erovic Ademovski et 

al., 2012; Scully & Greenman, 2012). 

 

Behandling av muntorrhet kan vara svårt eftersom tillståndet kan bero på t.ex. läkemedelsbiverkning, 

naturlig fysiologi eller vara enbart p.g.a. sjukdom. För att förhindra uppkomst av halitosis i samband 

med muntorrhet är det viktigt att behandla bakomliggande orsaker (Winkel, 2008) eller använda 

hjälpmedel för att ersätta salivens funktion (Davis, 2015). 

 

Morgonandedräkt försvinner oftast några timmar efter uppvaknandet. En prevention är noggrann 

tandborstning innan läggdags och på morgonen (Campisi et al., 2011). Tungskrapning reducerar mor-

gonandedräkt under en kort period. För långsiktig effekt krävs mekanisk rengöring för avlägsning av 

bakterier som tandborstning eller användning av klorhexidin (Oliveira, Sato & Pedrazzi, 2013).  

Genuin extraoral halitosis  
Vid misstanke om halitosis orsakat av systemiska sjukdomar, infektioner i övre och nedre luftvägar 

eller mag- och tarm sjukdom bör individen uppsöka primärvården eftersom tandvården inte kan er-

bjuda behandling för individen (Scully & Greenman, 2012; Winkel, 2008). Prevention för halitosis 

orsakat av tobak, alkohol eller livsmedel är att undvika intag av dessa produkter (Porter, 2011; Scully & 

Greenman, 2012). 
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Pseudo-halitosis  
Individen med pseudo-halitosis bör få konsultation, utbildning, instruktion samt en utförlig förklaring 

gällande undersökningsresultatet. Individen bör informeras om att andedräkten är inom rimliga ni-

våer d.v.s. socialt acceptabel. Enkel rådgivning kan ges som t.ex. tungborstning (Suzuki, Yoneda, 

Naito, Iwamoto & Hirofuji, 2008).  

Halitofobi  
Vid halitofobi bör konsultation om olika orala hjälpmedel undvikas då individen kan få uppfattning 

om att vårdgivaren har hittat problemet. Det skulle istället kunna resultera i mer skada än nytta. Indi-

viden bör hänvisas kontakt med psykolog (Winkel, 2008).  

 

Problemformulering  
Studier har visat att stress påverkar förekomst av halitosis samt att studenter är en utsatt grupp för 

stress (Reeve, Shumaker, Yearwood, Crowell & Riley, 2013). Att främja munhälsa hos individer och 

grupper går inom ramen för tandhygienistens kompetensområde (Socialstyrelsen, 2005), där studen-

ter är en patientgrupp tandhygienister möter i arbetet. En studie (Yokoyama et al., 2010) visar att in-

divider som upplever subjektiv halitosis efter mätningar, i större utsträckning också har objektiv hali-

tosis. Därför är det intressant att kartlägga förekomst av subjektiv halitosis bland studenter. I denna 

kandidatuppsats kommer inte specifik typ av diagnos undersökas, för att inga kliniska mätningar ut-

förs. Resultatet kommer enbart behandla prevalens av subjektiv halitosis och orsaksfaktorerna till 

förekomsten. 

		
	
Syfte  
Syftet med studien var att kartlägga förekomst av subjektiv halitosis bland studenter på Hälsohögsko-

lan i Jönköping. 

	

Frågeställningar 

	
• Finns det samband mellan subjektiv halitosis och egenvård? 

• Finns det samband mellan subjektiv halitosis och livsstilsfaktorer? 

• Finns det samband mellan subjektiv halitosis och personliga erfarenheter av halitosis? 

	
	
Material och metod  

Design 
Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie och datainsamling utfördes via enkätutdelning. 
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Population 
Jönköping University består av fyra fackhögskolor. Studiens population var studenter som gick en 

grundutbildning på Hälsohögskolan som är en av fackhögskolorna. Skolan har åtta grundutbildningar 

med ca 2 000 studenter och mellan 20-240 antagningsplatser per program varje år (Bilaga 1) (Muntlig 

kommunikation S. Einarson, Avdelningschef, Hälsohögskolan, 9 januari 2017). 

Urval 
Urvalet utfördes slumpmässigt genom ett stratifierat urval. Antalet antagningsplatser varierar mellan 

programmen och för att undvika att en utbildning dominerar i resultatet delades utbildningarna in i 

två grupper. En grupp bestod av grundutbildningar som hade <50 antagningsplatser per år, vilket 

motsvarade sex grundutbildningar. Den andra gruppen bestod av resterande två grundutbildningar 

som hade >50 antagningsplatser per år. De med >50 antagningsplatser hade antagning två gånger om 

året, vilket bidrog till att det fanns två terminer per årskurs. Ur gruppen med <50 antagningsplatser 

valdes två årskurser och ur gruppen med >50 antagningsplatser valdes en termin ut. Författarna lot-

tade slumpmässigt fram urvalet. 

 

Målet var 100 besvarade enkäter. Ett nytt urval mellan resterande grundutbildningar skulle göras om 

en årskurs eller termin var på praktik d.v.s. var otillgängliga vid enkätutdelningen eller om <20 enkä-

ter besvarades efter datainsamlingsperioden. Ett nytt urval fick göras, då ett av programmen var på 

praktik under tiden datainsamlingen skulle ha skett. 

 

Exklusionskriterier var utbytesstudenter, tandhygieniststudenter, studenter som inte talar svenska 

samt studenter som inte tillhörde utvald årskurs eller termin i grundutbildningen men som fanns på 

plats av annan anledning när enkäterna delades ut.  

 

Slutliga urvalet blev totalt 173 kursregistrerade studenter, varav 20 röntgensjuksköterskor årskurs två, 

20 biomedicinska analytiker med inriktning klinisk fysiologi årskurs två samt 133 sjuksköterskor ter-

min fyra. 

 

Enkätutformning 
Studiens enkät (Bilaga 2) är en modifiering av en tidigare validerad enkät med 19 frågor av Bordbar 

(2010) som hade liknande syfte. Totalt användes 16 frågor från Bordbar (2010), varav sju frågor (10-

14, 16 & 17) omformulerades och svarsalternativen för sex frågor ändrades (11-14, 16 & 17) samt fem 

egna frågor konstruerades (1 & 18-21). Enkätfrågorna berörde områden kopplade till halitosis som 

egenvård av munnen, livsstilsfaktorer samt personliga erfarenheter. Bakgrundsvariablerna berörde 

juridiskt kön, ålder, program, årskurs och termin. Enkäten utformades på svenska. Den slutgiltiga 

enkäten bestod av 21 slutna frågor och fem bakgrundsvariabler. Enkätfrågorna besvarades genom att 

kryssa (x) i ett svarsalternativ per fråga. Besvarades fråga 3. “Har du någon gång känt att du har haft 

dålig andedräkt?” med “Nej” ombads deltagarna att utesluta frågorna (4-10) gällande personliga erfa-

renheter av halitosis. 

 



		 8	

Pilotstudie 
En pilotstudie utfördes innan enkäten delades ut för att kontrollera om frågorna behövde justeras 

samt tidsåtgången för att besvara enkäten. Genom ett bekvämlighetsurval tillfrågades fem studenter 

på Hälsohögskolan att delta. Responsen efter pilotstudien från en deltagare var att fråga 10. “Har du 

någon gång misstänkt genom andras reaktion t.ex. att de tar ett steg tillbaka när du närmar dig, att 

du har dålig andedräkt?” behövde omformuleras. Frågan omformulerades till “Har du någon gång 

misstänkt genom andras reaktion att du har dålig andedräkt t.ex. genom att de tar ett steg tillbaka 

när du närmar dig?”. Tidsåtgången för att besvara enkäten var 3-5 min.  

 

Genomförande 
Programansvarig för de utvalda programmen kontaktades via e-mail och de hänvisade kontakt med 

kursansvarig. Kontakt upptogs via e-mail med respektive kursansvarig för godkännande av datain-

samling. Information som gavs till kursansvarig var syftet med studien, deltagarnas frivillighet till att 

delta, att enkätdata behandlas konfidentiellt, personuppgiftshantering, tidsåtgång och att enkätutdel-

ning skedde när samtliga studenter var tillgängliga. Information från kursansvarig om antal registre-

rade studenter för aktuell kurs gavs samt en överenskommelse om tid och plats för enkätutdelning 

gjordes. Datainsamling skedde vid tre tillfällen där varje klass besöktes en gång under insamlingspe-

rioden. Utdelningen av enkäten utfördes personligen av författarna. Informationsbrevet (Bilaga 3) 

skickades ut till studenterna av kursansvarig samma vecka som enkätutdelning skedde samt delades ut 

vid datainsamlingen. I samband med enkätutdelning gavs muntlig information. Informationen inne-

fattade syftet med studien, deltagarnas frivillighet till att delta, att deltagarna kunde avbryta deltagan-

det i studien när som helst, att enkätdata behandlas konfidentiellt samt att den färdiga studien kom-

mer finnas tillgänglig på Digitala Vetenskapliga Artiklar [DiVA] efter examination vt 2017. Samtliga 

studenter som var närvarande vid enkäutdelningen tilldelades en enkät men informerades om att 

lämna in en blank enkät om de inte ville delta.  

 

Deltagare som inte var närvarande vid enkätutdelningen men var intresserade av att delta, skulle ta 

kontakt med författarna innan bestämt datum och detta framkom i informationsbrevet. Enkäten skulle 

ha skickats digitalt via en direktlänk till ett Google Formulär där samma rättigheter gavs som vid fysisk 

utdelning av enkäter men inga studenter tog kontakt med författarna för att delta.  

 

Dataanalys 
Bearbetning av insamlat datamaterial gjordes i statistikprogrammet International Business Machines 

Corporation [IBM] Statistical Package for the Social Sciences [SPSS®] Statistics version 21.0. Enkä-

terna numrerades från nr 1-127 och svarsalternativen i datamaterialet kodades. Enkäten innehöll en 

kvantitativ variabel (ålder) och flera kvalitativa variabler (kön, egenvård, livsstilsfaktorer och person-

liga erfarenheter). Resultatet redovisas med figurer, tabeller och i löpande text. 
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Utifrån svaren från fråga 1 delades deltagarna in i två grupper. Besvarades fråga 1. “Upplever du att du 

har dålig andedräkt?“ med “Ja” ansågs individen ha subjektiv halitosis. Besvarades frågan med “Nej” 

ansågs individen inte ha subjektiv halitosis. 

 

Individer som inte besvarade fråga 1 och bakgrundsvariabeln om programtillhörighet exkluderas från 

studien. Enkätfrågor där fler än ett tillfrågat svarsalternativ angetts eller där svarsalternativen inte 

besvarats betraktades som internt bortfall.  

 

Resultatet inleds med deskriptiv statistik för att besvara studiens syfte, redovisa könsfördelning, ålder, 

upplevelse av egen andedräkt, vid vilket tillfälle andedräkten upplever som värst samt hur ofta indivi-

den upplevde stress. Individernas åldersfördelning redovisas med ett fem års intervall och medelål-

dern med standardavvikelse. Andra delen i resultatet redovisas genom statistiska analyser med chi-

tvåtest av korstabeller för att undersöka eventuella statistiskt signifikanta skillnader mellan kvalitativa 

variabler (egenvård, livsstilsfaktorer och personliga erfarenheter) samt individer med och utan subjek-

tiv halitosis. Vid analys av de kvalitativa variablerna “egenvård” och “livsstilsfaktorer” gjordes en diko-

tomisering av svarsalternativen. En dikotomisering utfördes då cellerna vid användning av chi-tvåtest 

med korstabeller gav för låga förväntade värden i flera celler. Dikotomisering av svarsalternativen 

gjordes för totalt nio frågor. Där ingen dikotomisering gjordes behölls det ursprungliga svarsalternati-

vet (Bilaga 4).  

 

Den statistisk signifikansnivå i studien var 0,05 och lästes av från Pearson Chi-square Asymp. Sig (2-

sided) [a] och Fishers exact Test [b].  

 

Etiska aspekter 
Studien beaktar de fyra forskningsetiska principerna och de fyra forskningsetiska huvudkraven (Kjell-

ström, 2012; Vetenskapsrådet, 2002). Autonomiprincipen, samtyckeskravet och informationskravet 

tillämpades genom att deltagandet i studien var frivilligt och att deltagarna samtycke till deltagandet 

genom att besvara enkäten i studien. Deltagarna fick information om syftet med studien samt inform-

ation om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Deltagarna kom inte till skada under stu-

diens gång genom påtryckningar enligt icke-skada-principen. Rättviseprincipen beaktades genom att 

urvalet skedde slumpmässigt genom ett stratifierat urval, där alla i urvalet fick möjlighet att delta och 

kunde representera populationen. Enkäterna i studien behandlades konfidentiellt enligt konfidentiali-

tetskravet genom att författarna var de enda som hade tillgång till enkäterna och insamlad data an-

vändes enbart till studien enligt nyttjandekravet. Studien syftade till att studera ny kunskap inom äm-

net och att deltagarna i minsta möjliga mån skulle få negativa konsekvenser av deltagandet.  

 

Etikprövning var inte aktuellt för denna studie, eftersom den inte behandlade personuppgifter eller 

annan känslig information. Etisk egengranskning gjordes med handledaren där enkätfrågorna och 

studien inte bedömdes orsaka psykisk eller fysisk skada hos deltagarna. Efter godkänt examensarbete 

kommer insamlade enkäter att förstöras med en dokumentförstörare. 
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Resultat 

Deltagare 
Av 173 registrerade studenter var 128 på plats vid tidpunkten för datainsamlingen varav 127 valde att 

delta. Enkäter som analyserades i studien var 122 st och könsfördelningen var 94 kvinnor (77 %) och 

28 män (23 %). Åldersintervallet för alla deltagare var 20-53 år och den totala medelåldern var 25 år. 

Medelåldern för respektive kön var 25 år för kvinnor och 26 år för män.     

Internt bortfall 
Av 127 besvarade enkäter exkluderades fem. Tre enkäter exkluderades eftersom de inte besvarade 

studiens syfte till följd av att fråga 1. “Upplever du att du har dålig andedräkt?“, inte besvarats. Två 

enkäter exkluderades till följd av att bakgrundsvariabel om programtillhörighet inte besvarats. Svars-

frekvensen för enkätfrågorna kan variera mellan 108 till 122 deltagare. 

 

Halitosis prevalens 
Av 122 deltagare upplevde majoriteten (84,4 %) ingen subjektiv halitosis och resterande 15,6 % upp-

levde subjektiv halitosis. Åldersfördelningen av deltagarna var mellan 20-53 år (Tabell 1). Majoriteten 

av deltagarna var 20-24 år. Medelåldern för individerna med subjektiv halitosis var 25,8 år (SD 8,7) 

och medelåldern för individer utan subjektiv halitosis var 25,4 år (SD 7,3).   

	
Tabell 1. Åldersfördelning av deltagarna med respektive utan subjektiv halitosis.  
 
Ålder 

 

Subjektiv halitosis n=19 
 

Ingen subjektiv halitosis n=103 

20-24 13 69 

25-29 3 19 

30-34 1 3 

35-39 - 4 

40-44 - 4 

45-49 1 2 

50-54 1 2 

 
Av 122 deltagare upplevde majoriteten 95,1 % (n=116) att de någon gång upplevt subjektiv halitosis. 

Resterande 4,9 % av deltagarna (n=6) angav att de aldrig hade upplevt subjektiv halitosis. Det fanns 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. Bland individer med subjektiv halitosis angav 

19 av 19 deltagare (100 %) att de någon gång har upplevt dålig andedräkt och för individer utan sub-

jektiv halitosis angavs svarsalternativet för 97 av 103 deltagare (94,2 %). 
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Svarsalternativet “Bra” (50,5 %) var främst representerat bland individer utan subjektiv halitosis. 

Bland individer med subjektiv halitosis var svarsalternativet “Varken bra eller dåligt” (42,1 %) främst 

representerat (Figur 1).  

 

 

Figur 1. Andelen (%) av egen upplevd andedräkt bland individer med respektive utan halitosis.  

 
Svarsalternativet “På morgonen” var främst representerat hos samtliga deltagare (n=83) avseende vid 

vilken tidpunkt andedräkten upplevades som värst (Figur 2). För individer med subjektiv halitosis 

angav 15 av 19 individer att andedräkten upplevdes värst på morgonen. 

 

 
Figur 2. Andelen (%) deltagare som upplever dålig andedräkt vid specifika tillfällen. 

 

15,8	%	

42,1%	
36,8	%	

5,3	%	7,8	%	

50,5	%	

41,7	%	

Mycket	bra	 Bra	 Varken	bra	eller	
dålig	

Dålig	 Mycket	dåligt	

Subjektivt		halitosis	(n=19)	 Ingen	subjektiv	halitosis	(n=103)	

76,9	%	

14,8	%	

1,8	%	
6,5	%	

På	morgonen	 Efter	att	du	har	ätit	
kryddad	mat	

Innan	du	lägger	dig	 Inte	vid	något	av	
dessa	tillfällen	

Vid	vilket	av	följande	tillfällen	upplever	du	att	din	andedräkt	är	värst?	(n=108)	
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Stress 
Svarsalternativet “Någon gång i veckan” var främst representerat för båda grupperna d.v.s. bland 

individer med respektive utan subjektiv halitosis avseende hur ofta individerna upplevde stress (Figur 

3). 

 
 

 
Figur 3. Andelen (%) av upplevd stress bland individer med respektive utan subjektiv halitosis. 

 

Uppskattning över att tandvårdspersonal påtalar dålig andedräkt vid besök 
Av 122 deltagare besvarade majoriteten 89,2 % (n= 107) att de skulle uppskatta om tandvårdspersonal 

påtalar dålig andedräkt vid besöket. I gruppen med respektive utan subjektiv halitosis fanns ingen 

statistisk signifikant skillnad. Bland individer med subjektiv halitosis angav 17 av 19 deltagare (89,5 %) 

att de uppskattande påtalande och för individer utan subjektiv halitosis uppskattade 90 av 101 delta-

gare (89,1 %) påtalandet. 

 

  

26,3	%	

42,1	%	

31,6	%	

14,9	%	

56,4	%	

25,7	%	

3	%	

Dagligen	 Någon	gång	i	veckan	 Någon	gång	i	månaden	 Aldrig	

Subjektivt	halitosis	(n=19)	 Ingen	subjektivt	halitosis	(n=101)	
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Personliga erfarenheter             
En statistisk signifikant skillnad registrerades avseende att individer med subjektiv halitosis oftare 

blev generade (p=0,02) och genom andras reaktion kunde misstänka att de har halitosis (p=0,02) än 

individer utan subjektiv halitosis (Tabell 2).  

     
Tabell 2. Antal (n) deltagare och andel (%) svar gällande frågor om personliga erfarenheter.     
 
Fråga 

 
Subjektiv halitosis 
n (% av 19) 

 
Ingen subjektiv halitosis  
n (% av 97) 

 
p-värde* 

5. Deprimerad p.g.a. subjektiv 

halitosis  

2 (10,5 %) 1 (1 %) 0,07 b 

6. Undvikande beteende p.g.a. 

subjektiv halitosis 

4 (21,1 %) 6 (6,2 %) 0,06 b 

7. Generad p.g.a. subjektiv halitosis  14 (73,7 %) 43 (44,3 %) 0,02 a * 

8. Tillsägning av andra om halitosis  11 (57,9 %) 41 (42,3 %) 0,21 a 

  
Subjektiv halitosis 

n (% av 19) 

 
Ingen subjektiv halitosis  

n (% av 95) 

 
p-värde* 

9. Subjektiv halitosis påverkan på 
vardagliga livet  

4 (21,1 %) 7 (7,4 %) 0,09 b 

10. Misstänkt halitosis genom and-

ras reaktioner  

6 (31,6 %) 9 (9,5 %) 0,02 b * 
 

a Chi-två-test, Pearson Chi-square Asymp. Sig (2-sided)  
b Chi-två-test, Fishers exact Test 

 

Egenvård 
Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna med respektive utan subjektiv halito-

sis avseende förekomst av tandborstningsfrekvens, blödande tandkött vid tandborstning, mellanrums-

rengöring, munskölj och behandling av karies (Tabell 3). Den största procentuella skillnaden sågs mel-

lan grupperna avseende regelbunden mellanrumsrengöring, vilket visade att individer utan subjektiv 

halitosis i större utsträckning använder mellanrumsrengöring. 

 

	

Tabell 3. Antal (n) deltagare och andel (%) svar gällande frågor om egenvård. 
 

Fråga 

 
Subjektiv halitosis  
n (% av 18) 

 
Ingen subjektiv halitosis  
n (% av 101) 

 

p-värde * 

11. Regelbunden tandborstning  18 (100 %) 99 (98 %) 1 b 

14. Blödande tandkött vid tandborst-

ning  

12 (63,2 %) 65 (65 %) 0,88 a 

  
Subjektiv halitosis  
n (% av 19) 

 
Ingen subjektiv halitosis  
n (% av 101) 

 
p-värde * 

12. Regelbunden mellanrumsrengö-

ring 

3 (15,8 %) 34 (33,7 %) 0,12 a 

13. Regelbunden användning av mun-

skölj  

4 (21,1 %) 18 (17,8 %) 0,8 b 

15 Behandlad för karies senaste året  4 (21,1 %) 7 (6,9 %) 0,07 b 

a Chi-två-test, Pearson Chi-square Asymp. Sig (2-sided)  
b Chi-två-test, Fishers exact Test 
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Livsstilsfaktorer  
Ingen statistisk signifikant skillnad fanns mellan grupperna med respektive utan subjektiv halitosis 

avseende förekomst av rökning, snusning, muntorrhet, vetskap om att läkemedel som används ger 

muntorrhet samt upplevelsen av stress (Tabell 4). 

 
Tabell 4. Antal (n) deltagare och andel (%) svar gällande frågor om livsstilsfaktorer. 

 

Fråga 

 
Subjektiv halitosis  
n (% av 19) 

 
Ingen subjektiv halitosis  
n (% av 100) 

 
p-värde * 

16. Rökning  0 (0 %) 8 (8 %) 0,35 b 

  
Subjektiv halitosis  
n (% av 19) 

 
Ingen subjektiv halitosis  
n (% av 101) 

 
p-värde 

17. Snusning  1 (5,3 %) 13 (12,9 %) 0,70 b 

18. Upplevd muntorrhet  12 (63,2 %) 52 (51,5 %) 0,35 a 

19. Vetskap om läkemedel som dem 

tar har muntorrhet som biverkning  

4 (21,1 %) 9 (8,9 %) 0,13 b 

20. Upplevd stress  19 (100 %) 98 (97 %) 1 b 

a Chi-två-test, Pearson Chi-square Asymp. Sig (2-sided)  
b Chi-två-test, Fishers exact Test 

 
Diskussion 

Huvudresultat 
Studiens resultat visade att subjektiv halitosis fanns bland 15,6 % bland studenterna på Hälsohögsko-

lan vilket innebar var sjunde person i urvalet. Individer med subjektiv halitosis blev oftare generade 

och kunde genom andras reaktion misstänka att de hade halitosis. Majoriteten av alla deltagare i stu-

dien angav att andedräkten upplevdes värst på morgonen samt att stress upplevdes någon gång i veck-

an. Flertalet deltagare angav att de skulle uppskatta tandvårdens påtalande av dålig andedräkt vid 

besök.  

 

Metoddiskussion  
Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie där datainsamling utfördes genom enkätutdelning. Fördelen 

med en tvärsnittsstudie var att en ögonblicksbild över förekomsten av subjektiv halitosis hos studen-

terna gavs. Att använda enkäter vid datainsamlingen var kostnadseffektivt och många människor till-

frågades på kort tid. Däremot fanns risk för grupptryck och svårigheter med anonymitet eftersom en 

del i populationen hade hög ålder eller var en minoritet gällande juridisk kön (Billhult & Gunnarsson, 

2012). Det var två författare som skrev studien vilket betraktades vara en styrka eftersom diskussioner 

uppträdde under arbetets gång (Wallengren & Henricson, 2012). Målet var 100 insamlade enkäter, 

eftersom det ansågs hanterbart utifrån avsatt tid för arbetet. 

 

En befintlig enkät med liknande syfte från Bordbar (2010) användes. Detta innebar att denna enkät 

har varit med i tidigare forskning vilket ökar validiteten. Genom att modifiera och lägga till frågorna 
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relevanta till syftet samt frågeställningarna ökade validiteten för enkätfrågorna i denna studie (Billhult 

& Gunnarsson, 2012a). Det som kan ha påverkat validiteten är att författarna konstruerade fem egna 

frågor samt ändrat svarsalternativen för sex frågor. Detta gjordes för att få mer omfattande svar som 

även omfattar individer som inte borstar tänderna regelbundet. Ett exempel från Bordbar (2010) var 

att författaren begränsade svarsalternativet för tandborstning till en gång per dag, två gånger per dag 

och fler än två gånger per dag. Eftersom studien har en kvantitativ ansats valdes slutna frågor till en-

käten vilket ökade reliabiliteten studie (Billhult & Gunnarsson, 2012a). 

 

Vid lottning av urval användes antagningsplatserna, då dessa var relevanta för att undvika att en ut-

bildning skulle dominera i resultatet. När urvalet var bestämt gavs exakt information från kursansva-

rig om antalet registrerade studenter. En skillnad mellan antagningsplatserna och kursregistrerade 

upptäcktes som skulle kunna bero på t.ex. överintag, studieuppehåll och omregistreringar. Anledning 

till varför kursregistrerade blev relevant var för att kunna se det slutgiltiga bortfallet, eftersom det var 

kursregistrerade som tillfrågades och inte antagingsplatserna. 

 

Tandhygieniststudenter exkluderades i studien för att förhindra att författarna lottades fram i urvalet. 

Det fanns en risk att studenter vid tandhygienistutbildningen skulle besvarat fråga 1. “Upplever du att 

du har dålig andedräkt?“ med “Nej” för att behaga författarna, då halitosis i 90 % av fallen kommer 

intraoralt ifrån och kan behandlas med hjälp av egenvård.  Studien av Zadik, Galor, Lachmi och Proter 

(2008) visar att följsamheten gällande egenvården hos tandvårdspersonal är högre jämfört med annan 

vårdpersonal (t.ex. sjuksköterskor).  

 

Alla studenter i urvalet tillfrågades att delta genom ett informationsbrev som skickades ut via Ping 

Pong®. En svarsfrekvens mellan 70-75 % är acceptabelt (Billhult & Gunnarsson, 2012). Svarsfrekven-

sen för alla tillfrågade kursregistrerade deltagare (n=173) var 73 %, vilket var sämre än för de personli-

gen tillfrågade på plats (n=128) som var 99 %. Författarna besökte en del av urvalet personligen vilket 

kan ha varit en svaghet och en styrka i studien. Studenterna fick information om varför studien ge-

nomfördes och att enkäten hade få frågor kan ha bidragit till en hög svarsfrekvens (Billhult & Gun-

narsson, 2012). Författarnas närvaro vid enkätutdelningen kan ha påverkat svarsfrekvensen positivt 

genom att personligen vara på plats men urvalet kan ha upplevt en påtryckning genom att lektionstid 

avsatts för att ha möjlighet att besvara enkäten. Den obefintliga svarsfrekvensen för det externa bort-

fallet som inte var på plats under enkätutdelningen (n=45) skulle kunna bero på bristande intresse och 

att deltagarna inte upplevde samma press som när författarna var på plats eftersom enkäten skulle 

fyllas i via en digital enkät (Google Formulär). 

 

Av 127 enkäter exkluderades fem och tretton redovisas i resultatet trots att de inte hade fullständigt 

ifyllda frågor, eftersom enkäterna fortfarande kunde användas då de uppfyllde inklusions- och exklus-

ionskriterierna för att ingå. En anledning till varför dessa enkäter inte var korrekt ifyllda kan bero på 

bristande information från författarnas sida, otydliga instruktioner i enkäten eller bristande intresse 

hos deltagarna. Två enkäten exkluderades då programtillförighet inte framkom, vilket bidrog till att 

författarna kunde säkerhetsställa att dessa deltagare tillhörde rätt urval.  
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Att en pilotstudie utfördes var en styrka eftersom författarna fick möjlighet att ta tillbaka enkäten och 

vidare granska den innan slutgiltig enkät skulle lämnas ut. Vid dataanalysen upptäcktes att fråga 4. 

“Vid vilket av följande tillfällen upplever du att din andedräkt är värst?” var fel besvarad av åtta del-

tagare. Deltagarna hade angett fler svar än vad som tillfrågades. Om fler individer deltagit i pilotstu-

dien kanske chansen varit större att misstaget upptäcktes.    

 

Ingen fråga om användning av tungskrapa fanns med i studiens enkät, vilket författarna inte reflekte-

rat kring förens vid litteraturgenomgången. Studien av Erovic Ademovski et al., (2012) visar i resulta-

tet att tungskrapa som behandlingsmetod är ett effektivt sätt att förebygga och behandla intraoral 

halitosis. Det hade varit intressant att studera hur användning av tungskrapa ser ut i studerad populat-

ion samt om några samband kunnat ses mellan förekomst av subjektiv halitosis och användning av 

tungskrapa.     

 

Syftet begränsades till att kartlägga förekomst av subjektiv halitosis bland studenter. Därför var det 

inte intressant att jämföra könsskillnader. Litteraturgenomgången gav ingen indikation på skillnad 

mellan könen, men det skulle kunna vara intressant att vidare studera om det finns någon könsskill-

nad vid halitosis. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet i studien visade att prevalensen av subjektiv halitosis var 15,6 %. Andra studier visar en 

prevalens mellan 19-42 % (Kim et al., 2015; Settineri et al., 2010; Yokoyama et al., 2010). Resultatet i 

denna studie bör tolkas med försiktighet eftersom det finns skillnader mellan denna studie och studi-

erna av Kim et al., 2015, Settineri et al., 2010 och Yokoyama et al., 2010. gällande antal deltagare, ål-

dersspann och länder där studien har utförts. 

 

På Hälsohögskolan utbildas vårdpersonal vilket kan ha påverkat resultatet i studien. Studien av Zadik, 

Galor, Lachmi och Proter (2008) visar att vårdpersonal (t.ex. sjuksköterskor & tandvårdspersonal) har 

bättre följsamhet avseende munvård än individer som inte arbetar inom vården. Hade en datain-

samling skett vid en annan fackhögskola kunde prevalensen eventuellt ha sett annorlunda ut. 

 

Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad avseende egenvård mellan gruppen med respektive utan 

subjektiv halitosis. Majoriteten av deltagarna i båda grupper angav att de borstade tänderna regelbun-

det. Mer än 60 % av deltagarna i båda grupperna angav att de hade blödande tandkött vid tandborst-

ningen, vilket är ett tecken på gingivit. I gruppen med subjektiv halitosis använde 15,8 % mellanrums-

rengöring jämfört med individer utan subjektiv halitosis där andelen var 33,7 %. En god egenvård är 

av vikt för att undvika orala sjukdomar och förbättrad munhygien är en viktig del för prevention samt 

behandling av gingivit (Socialstyrelsen, 2011). I detta fall fanns ingen statistisk signifikant skillnad 

avseende kopplingen mellan subjektiv halitosis och mellanrumsrengöring, men en väldigt liten andel 

använde mellanrumsrengöring, vilket kan vara en bidragande faktor till upplevelsen av subjektiv hali-
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tosis. Dessutom kan inga större slutsatser dras kring kvaliteten av tandborstningen vilket kan vara 

ännu en bidragande faktor. 

 

Bland dem som upplevde subjektiv halitosis uppgav majoriteten att andedräkten var värst på morgo-

nen. Upplevelsen av “morgonandedräkt” är en vanlig företeelse hos många individer (Snel et al., 2011). 

Det är näst intill omöjligt att frångå en försämrad andedräkt på morgonen eftersom en fysiologisk 

process genom nedsatt salivflöde bidrar till uppkomsten av luktförändringar i munnen vid uppvak-

nandet. Morgonandedräkt bör inte enbart förklaras genom att det är en fysiologisk process, tillståndet 

kan till viss del förebyggas med god egenvård (Winkel, 2008). Därför är det viktigt att informera pati-

enten om att morgonandedräkt enbart kan förbättras men inte helt försvinna. 

 

Stress ger ökad koncentration av VSC (Calil et al., 2014; Calil & Marcondes, 2006). Vid stressfulla situ-

ationer sker munandning mer frekvent och bidrar till sänkt salivflöde som resulterar i ökning av VSC 

(Queiroz, Hayacibara, Tabchoury, Marcondes & Cury, 2002), vilket gör att stress blir en bidragande 

faktor till muntorrhet. Majoriteten av alla deltagare upplevde någon form av stress, upplevelsen mots-

varar antingen en gång per dag, någon gång i veckan eller någon gång i månaden. Av dem som upplev-

de subjektiv halitosis angav 12 av 19 individer att de upplever muntorrhet och upplevelsen motsvarar 

antingen en gång per dag, någon gång i veckan eller någon gång i månaden. Då ingen statistisk signifi-

kant skillnad mellan grupperna kunde registrerades avseende muntorrhet och stress är det svårt dra 

några generella slutsatser om stress påverkar förekomsten av muntorrhet hos studenterna i urvalet. 

 

En studie (Johansson & Östberg, 2015) visar i resultatet att rädsla för att ha dålig andedräkt kan på-

verka sociala situationer och orsaka osäkerhet hos individen samt att en fräsch mun är en viktig del för 

livskvaliteten. Liknande resultat uppvisas för denna studie där individer som upplever halitosis oftare 

blev generade och genom andras reaktion kunde misstänka att de hade halitosis. Dessutom visar resul-

tatet att det fanns ett mer undvikande beteende hos individer med subjektiv halitosis jämfört med 

individer utan subjektiv halitosis men ingen statistiskt signifikant skillnad registrerades mellan grup-

perna. Därför är det viktigt att ta individens upplevelse av subjektiv halitosis på allvar eftersom det kan 

påverka individen i stor grad. Halitosis har till 90 % intraoralt ursprung men de resterande 10 % 

(Winkel, 2008) behöver uppmärksammas, eftersom dessa 10 % har extraoralt ursprung. Förutom att 

främja munhälsa hos individer och grupper behöver tandhygienisten kunna bedöma och observera när 

det finns behov av att remittera till annan tandvårdspersonal eller vårdgivare (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Studien (Yokoyama et al., 2010) visar i resultatet att antalet individer som upplever subjektiv halitosis 

också har objektiv halitosis vid kliniska mätningar och på så sätt finns det en möjlighet att de 19 indi-

vider som upplever subjektiv halitosis också skulle kunna ha objektiv halitosis vid kliniska mätningar. 

Deltagare som uppgav att de inte hade subjektiv halitosis kan också ha objektiv halitosis, eftersom inga 

kliniska mätningar utförts som kan utesluta objektiv halitosis. Avslutningsvis skulle det därför kunna 

vara fler individer som har halitosis än vad resultatet visar och eftersom 89 % av deltagarna uppskat-

tade att tandvårdspersonal påtalade dålig andedräkt vid besök kan professionen dra nytta av detta i 

det kliniska arbetet genom att lyfta frågan vid patientmötet.  
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Det finns mycket forskning om orsaksfaktorerna till halitosis. Utifrån denna studie rekommenderas 

vidare forskning för att studera relationen mellan stress och halitosis hos studenter. Detta skulle med 

fördel kunna utföras med en klinisk undersökning för att vidare studera relationen mellan stress och 

halitosis. 

 

Slutsats 
Prevalensen av subjektiv halitosis bland studenter på Hälsohögskolan i Jönköping var 15,6 %. Majori-

teten av deltagarna (95,1 %) har någon gång upplevt subjektiv halitosis och bland dessa individer upp-

levdes andedräkten värst på morgonen. En statistisk signifikant skillnad kunde ses avseende att indi-

vider med subjektiv halitosis blev oftare generade och kunde genom andras reaktion misstänka att de 

hade halitosis. Majoriteten bland deltagarna upplevde stress någon gång i veckan och uppskattade 

tandvårdens påtalande av dålig andedräkt vid besök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omnämnande 
	
Vi skulle vilja tacka alla deltagare samt kontaktpersoner vid Hälsohögskolan i Jönköping för 

deltagandet och hjälpen till genomförandet av studien. 

	
Ett stort tack till handledare och kurskamrater för allt stöd och vägledning till utförandet av 

denna kandidatuppsats. 
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Bilaga 1 – Antagningsplatser  
 

Här redovisas antal antagningsplatser för grundutbildningarna per år på Hälsohögskolan Jönkö-

ping. 

 

• Arbetsterapeutprogrammet 40 platser/år  

• Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi 20 platser/år 

• Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin 24 platser/år 

• Ortopedingenjörsprogrammet 30 platser/år 

• Röntgensjuksköterskeprogrammet 30 platser/år 

• Sjuksköterskeprogrammet 120 platser/termin, 240 platser/år 

• Socionomprogrammet 40-50 platser/termin, 80-100 platser/år  

• Tandhygienistprogrammet 30 platser/år



	

Bilaga 2 – Enkät  
 

 
 

 

 

 

Förekomst av upplevd halitosis (dålig andedräkt) 
 

Markera genom att kryssa (X) i en ruta per svarsalternativ.  

 

Juridiskt kön? 

☐ Man       ☐ Kvinna        

 

Hur gammal är du? 
____ år 

 

Ange program, årskurs och termin 

☐ Arbetsterapeutprogrammet 

☐ Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi 

☐ Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin 

☐ Ortopedingenjörsprogrammet 

☐ Röntgensjuksköterskeprogrammet 

☐ Sjuksköterskeprogrammet 

☐ Socionomprogrammet 

☐ Tandhygienistprogrammet 

 

Årskurs: ____________        Termin:___________ 

 

 
 
1) Upplever du att du har dålig andedräkt?  
☐ Ja  ☐ Nej      

 
2) Hur upplever du att din andedräkt är? 

☐ Mycket bra ☐ Bra ☐ Varken bra eller dålig  

☐ Dålig  ☐ Mycket dålig 

 

3) Har du någon gång känt att du har haft dålig andedräkt?        

☐ Ja  ☐ Nej       

Om du har svarat Nej på fråga 3, gå vidare till fråga 11 

 

4) Vid vilket av följande tillfällen upplever du att din andedräkt är värst? 

☐ På morgonen  ☐ Efter att du har ätit kryddad mat  

☐ Innan du lägger dig  ☐ Inte vid något av dessa tillfällen 

 

5) Har du någon gång känt dig deprimerad pga. dålig andedräkt?  

☐ Ja  ☐ Nej      

 

6) Har du någon gång undvikit socialt umgänge pga. dålig andedräkt?   

☐ Ja  ☐ Nej      

 

7) Har du någon gång blivit generad pga. dålig andedräkt?      

☐ Ja  ☐ Nej      

     

8) Har du någon gång blivit tillsagd av andra att du har dålig andedräkt?  

☐ Ja  ☐ Nej      

 
 

 
 



	

9) Har ditt vardagliga liv någon gång påverkats av att du har haft eller har dålig andedräkt?   

☐ Ja  ☐ Nej      

                 

10) Har du någon gång misstänkt genom andras reaktion att du har dålig andedräkt t.ex. 

genom att de tar ett steg tillbaka när du närmar dig?      

☐ Ja  ☐ Nej      

     

11) Hur ofta borstar du tänderna? 

☐ 1 gång per dag ☐ 2 gånger per dag ☐ Fler än två gånger per dag  

☐ Någon gång i veckan            ☐ Någon gång i månaden              ☐ Aldrig 

 

12) Hur ofta gör du rent mellan tänderna med t.ex. tandtråd, tandsticka eller mellanrumstand-

borste? 

☐ 1 gång per dag ☐ 2 gånger per dag ☐ Fler än två gånger per dag  

☐ Någon gång i veckan           ☐ Någon gång i månaden               ☐ Aldrig 

 

13) Hur ofta använder du munskölj? 

☐ 1 gång per dag ☐ 2 gånger per dag ☐ Fler än två gånger per dag  

☐ Någon gång i veckan          ☐ Någon gång i månaden                ☐ Aldrig 

 
14) Blöder ditt tandkött när du rengör tänderna? 

☐ Ja  ☐ Ibland  ☐ Nej      

 

15) Har du under senaste året blivit behandlad för karies (hål i tänderna)?   

☐ Ja  ☐ Nej      

 

16) Röker du?                                         

☐ Dagligen     ☐ Ibland  ☐ Aldrig 

 

17) Snusar du? 

☐ Dagligen ☐ Ibland     ☐ Aldrig                                      

 

18) Hur ofta upplever du dig muntorr?                

☐ Dagligen  ☐ Någon gång i veckan      

☐ Någon gång i månaden ☐ Aldrig 

 

19) Tar du läkemedel som du vet har muntorrhet som biverkning?                 

☐ Ja  ☐ Nej      ☐ Vet ej 

     
20) Hur ofta upplever du dig stressad?    

☐ Dagligen            ☐ Någon gång i veckan      

☐ Någon gång i månaden ☐ Aldrig 

 
21) Om du skulle ha dålig andedräkt utan att veta om det, skulle du uppskatta om tandvårds-

personal påtalar dålig andedräkt vid besöket?  

☐ Ja  ☐ Nej      

 
 

Tack för medverkan!
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Informationsbrev  
 
Förekomst av upplevd halitosis bland högskolestudenter 

 
Informationsbrevet innehåller värdefull information som berör enkäten.  

 

Vi är två studenter som går sista terminen på tandhygienistprogrammet. Syftet med vårt examensar-

bete är att kartlägga förekomst av subjektivt upplevd halitosis (dålig andedräkt) hos studenter på Häl-

sohögskolan. Deltagandet är frivilligt och enkäten behandlas konfidentiellt. Enkäterna kommer att 

förstöras när uppsatsen är godkänd. 

 

Lämna in enkäten blank om du inte vill delta i studien. I samband med att du lämnar in en besvarad 

enkät samtycker du till att dina svar används i studien. Den färdiga studien publiceras på DiVA.  

 

Om du inte kan närvara vid enkätutdelningen men vill delta få du gärna ta kontakt med oss. Hör av 

er senast v. 12  

 

 

Vänliga hälsningar Emina & Hsing 

 

 

 

Vid frågor kontakta: 

 

Emina Salkic    Hsing Tang 

Email: saem1456@student.ju.se  Email: tahs1317@student.ju.se 

Tel:    Tel:  

	



	

Bilaga 4 – Dikotomisering av svarsalternativ 
 
Här redovisas vilka frågor som dikotomiserades samt svarsalternativen före och efter dikotomiseringen. 

 
Fråga   

 
Före dikotomisering 

 
Efter dikotomisering 

11, 12 & 13 En gång per dag 

Två gånger per dag 
Fler än två gånger per dag  

Regelbundet 

 Någon gång i veckan       

Någon gång i månaden  

Aldrig 

Oregelbundet 

14 Ja 
Ibland  

Ja 

 Nej Nej 

16 & 17 Dagligen  

Ibland 

Ja 

 Aldrig Nej 
18  Dagligen 

Någon gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Upplevd muntorrhet 

 Aldrig Ingen upplevd muntorrhet 

19 Ja Ja 

 Nej 
Vet ej 

Nej 

20 Dagligen 

Någon gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Upplevd stress 

 Aldrig Ingen upplevd stress 
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