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Sammanfattning: 
Bakgrund: Hörselnedsättningar är mycket vanligt idag, framför allt bland äldre och 
många använder hörapparater. Hörselnedsättningar bland äldre tas på mindre allvar 
än i andra åldersgrupper, trots att kommunikation är mycket viktigt även inom denna 
grupp. Ofta läggs ansvaret för äldres hörapparater på omsorgspersonal. Tidigare 
undersökningar har visat att omsorgspersonal ofta saknar tillräckligt kunnande för att 
kunna hjälpa de äldre med hörselnedsättning med hörselrelaterade angelägenheter.  
Syfte: Syftet med detta arbete var att utforma ett informationsmaterial i två delar, en 
skriftlig informationsbroschyr och en inspelad informationsvideo, som behandlar 
hörsel, hörselnedsättningar, kommunikation och hörhjälpmedel. Målgruppen var 
personal inom äldreomsorg samt närstående till äldre med hörselnedsättning. 
Metod: Utifrån tidigare forskning, principer för informationsgrafik, modeller för 
patientundervisning och muntliga framställningar har en informationsbroschyr och 
en informationsvideo om hörsel och hörselrelaterade angelägenheter utformats.  
Resultat: En informationsbroschyr och en informationsvideo har utformats i detta 
arbete. 
Slutsatser: Att utforma informationsmaterial har varit ett krävande arbete då det 
fodrar kunskaper inom många områden. Då mycket layout ingick i arbetet hade det 
varit bra med mer samarbete med layoutlunniga personer, vilket troligtvis hade 
kunnat resultera i bättre informationsmaterial. En svårighet med arbetet har varit att 
veta att innehållet är relevant för målgruppen. Något som inte har värderas här.  
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Inledning 
Enligt en hörselvårdsrapport som Hörselskadades Riksförbund (HRF) gav ut 2009 
anger 17,2 % av Sveriges befolkning, 1,3 miljoner människor, att de har problem 
med en hörselnedsättning. Undersökningen innefattar personer i åldrarna 16 – 110 år 
och baseras på en subjektiv uppfattning om den egna hörseln. HRF menar att antalet 
hörselskadade i Sverige troligtvis är något större än undersökningen anger. Av alla 
hörselskadade är 55 % i yrkesverksam ålder mellan 16 – 64 år, drygt 700 000 
personer, och 45 % av alla hörselskadade är äldre, 65 – 110 år, vilket motsvarar 
knappt 600 000 personer.  
 
HRF menar i sin rapport (2009) att hörselnedsättningar hos äldre tas på mindre allvar 
än hos yngre personer med hörselnedsättningar. Detta sker troligtvis på grund av att 
hörselnedsättningar betraktas som ganska vanligt bland äldre. HRF framhäver vikten 
av kommunikation inom alla åldrar och att detta behov inte upphör bara för att 
personen blir äldre och att alla individer har ett behov av att utbyta information. Om 
kommunikationen inte fungerar riskerar individen att bli isolerad och detta kan få 
allvarliga följder på individens hälsotillstånd då det kan leda till flera andra 
sjukdomar. Detta påstående stöds av Rosenhall (2001) som menar att 
kommunikation är avgörande för individens livskvalitet. I en studie kom Karlsson 
Espmark och Hansson Scherman (2003) fram till att hörsel och hörselnedsättningar 
har en stark påverkan på identitet och självbild. Personer med hörselnedsättningar 
använder olika strategier för att värna om identitet och självbild.  
 
Ett sätt att hantera sin hörselnedsättning är att använda sig av kommunikations-
strategier. Enligt Tye-Murray (2003) är kommunikationsstrategier ett slags handling 
för att förbättra kommunikationsförmågan och det är ett viktigt inslag i en komplett 
hörselrehabilitering som ofta får ganska lite uppmärksamhet. Kommunikations-
strategier kan se ut på olika sätt och de innefattar både personen med en 
hörselnedsättning, dennes samtalspartner och samtalsmiljön, för att på bästa sätt 
möjliggöra kommunikation.  
 
HRF (2009) lägger stor vikt vid en fungerande hörselrehabilitering och menar att en 
korrekt genomförd rehabilitering på många sätt kan underlätta för den hörselskadade. 
För detta krävs ett antal åtgärder och det är viktigt att man ser hörselrehabilitering ur 
ett helhetsperspektiv. HRF anser att hörselvården i Sverige just nu genomgår en 
närmast motsatt trend där kommuner och landsting sparar in på hörselvården och 
lägger allt mer på ansvar på hemtjänstpersonal som ofta saknar kunnande för att 
kunna hjälpa de äldre med sina hörhjälpmedel. HRF skriver i sin rapport att antalet 
äldre i samhället tros öka inom de närmaste 20 åren med 40 %. De menar även att en 
korrekt genomförd rehabilitering kan leda till att människor kan arbeta längre än till 
65 år, något som antagligen kommer att vara av stort intresse i framtiden då antalet 
personer över 65 år beräknas öka drastiskt.  
 
Hörselrehabilitering är särskilt viktigt hos äldre personer med demens då en 
hörselnedsättning tenderar att få allvarligare konsekvenser hos dessa personer, då de 
redan har vissa kommunikativa problem. Dessutom är det svårare för personer med 
demens att kompensera för en hörselnedsättning då de ofta har svårare för att 
använda olika typer av kommunikationsstrategier. En hörselnedsättning kan även 
resultera i demensliknande symptom eller förvärra tillståndet hos en person med 
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demens (t. ex. Cohen-Mansfield & Lind Infeld, 2006; Weinstein, 2000). En viktig 
aspekt av hörselrehabilitering som Jupiter och Spivey (1997) framhäver är det 
faktum att hörapparater inte löser alla problem och att det därför krävs ytterligare 
åtgärder för en lyckad rehabilitering.  
 
När en person är att betrakta som gammal är individuellt, men en allmän åsikt är att 
människor klassas som gamla om de är över 65 år (t. ex. Jansson & Almberg, 2002; 
Worrall & Hickson, 2003).  Åldrandet som är en naturlig del av livet sker successivt. 
Jansson och Almberg (2002) menar att människor upplever världen genom sina 
sinnen med hjälp av sinnesorgan. Med åren slits dessa sinnesorgan och sinnena 
försämras. Ett mycket vanligt problem hos äldre människor är nedsatt hörsel. Den 
vanligaste hörselnedsättningen bland äldre är åldersrelaterad hörselnedsättning, även 
kallad presbyacusis, belägen i innerörat (t. ex. Anniko et al, 2001; Karlsson-Espmark 
& Hansson Scherman, 2003; Rosenhall, 2001¸ Stach, 1998; Weinstein, 2000). 
Presbyacusis kan ha flera olika orsaker och en vanlig indelning av orsakerna är: 
sensorisk presbyacusis, neural presbyacusis och strial presbyacusis (t. ex. Roeser, 
Valente, Hosford-Dunn, 2007; Rosenhall, 2001). Även yttre faktorer är viktiga för 
hur pass allvarligt drabbad en person blir av presbyacusis. Här spelar till exempel 
tidigare bullerexponering in och förstärker risken för en åldersrelaterad hörsel-
nedsättning (Rosenhall, 2006). Utöver åldersrelaterade hörselnedsättningar är det 
även vanligt att äldre personer får tinnitus, alltså en upplevelse av ljud utan någon 
yttre ljudkälla. I likhet med presbyacusis ökar risken för tinnitus med stigande ålder 
och det är mycket vanligt att tinnitus förekommer tillsammans med en 
hörselnedsättning (t. ex. Roeser et al, 2007; Rosenhall, 2006).  
  
Presbyacusis är en vanlig hörselnedsättning bland äldre men det är inte den enda typ 
av hörselnedsättning som förekommer bland äldre. Det kan precis som i andra 
åldersgrupper röra sig om olika typer av hörselnedsättningar. Presbyacusis leder 
främst till försämrad diskanthörsel även om det kan medföra hörselnedsättning över 
alla frekvenser. Hörselnedsättningen utvecklas inte över en natt utan kommer ofta 
krypande och det rör sig vanligtvis om bilaterala och tämligen symmetriska 
hörselnedsättningar (t. ex. Anniko et al, 2001; Karlsson-Espmark, 2002). Enligt 
Rosenhall (2001) har en femtedel av alla 70-åringar presbyacusis som är kännbar. 
För 80-åringar är motsvarande andel en tredjedel. Inom gruppen, personer över 65 
år, råder stora skillnader och alla äldre drabbas inte av presbyacusis.  
 
För äldre personer som behöver hjälp i sitt vardagliga liv finns det möjlighet till 
äldreomsorg och hjälp av omsorgspersonal. Verksamheten inom äldreomsorgen 
regleras av socialtjänstlagen. I Socialtjänstlagen kan man i kapitel 5, § 4 läsa att 
Socialnämnden skall verka för att äldre människor ”får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra” (SFS 2001:453). För att detta mål ska kunna infrias är det 
viktigt att de äldre med hörselproblematik får möjlighet att höra så bra som möjligt, 
då hörsel och det allmänna hälsotillståndet på många sätt hänger ihop (Rosenhall, 
2001).  
 
Det har gjorts en del studier för att få klarhet i den kännedom som omsorgspersonal 
har kring hörsel och hörselnedsättningar. I en studie från 2006 undersökte Eriksson 
och Hagerman vilken kännedom undersköterskor inom äldreomsorgen i Örebro 
kommun hade om hörsel, hörselnedsättningar, hörhjälpmedel och kommunikation 
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med hörselskadade vårdtagare. Eriksson och Hagerman (2006) kom i sin 
undersökning fram till att personalen hade bristande kännedom om hörsel, och 
hörselnedsättningar hos äldre samt bristande kännedom om hörhjälpmedel och 
kommunikation med äldre personer med en hörselnedsättning. De fann att 
kommunikation var det område som personalen hade störst kännedom om och att de 
hade minst kännedom om hörsel och hörselnedsättningar. Bland den personal som 
deltog i undersökningen angav en stor majoritet att de skulle ha nytta av ett skriftligt 
informationsmaterial kring dessa områden. Utöver denna enkätundersökning 
noterade Eriksson och Hagerman att personalen hade dålig kännedom kring praktisk 
skötsel av hörapparater. Till exempel så hade flera vårdtagare felvända batterier i 
sina hörapparater, igensatta insatser och felinställda hörapparater, vilket tyder på att 
personalen inte har tillräcklig kännedom om praktisk skötsel av hörapparater. 
Författarna noterade även att personalen hade bristfällig kännedom om 
kommunikation då de stundtals nästan skrek åt vårdtagarna för att försöka göra sig 
hörda.  
 
Erikssons och Hagermans undersökning (2006) baserade sig på 60 enkätsvar där 
varje enkät inkluderade 27 frågor. Enkäten var indelad i fyra avsnitt: kännedom om 
hörsel och hörselnedsättning, kännedom om hörhjälpmedel, kännedom om 
kommunikation och avslutande frågor. Den första delen av enkäten inleddes med 
allmänna frågor kring hörsel och hörselnedsättningar. Här såg författarna ganska stor 
osäkerhet och felaktighet i respondenternas kännedom. I det andra avsnittet ställde 
författarna frågor kring hörapparater, skötsel av dessa, hörapparatens inställningar, 
samt användning av teleslinga. Respondenterna hade ganska god kännedom kring 
daglig skötsel av hörapparater, men författarna bedömde trots detta att det skulle 
vara positivt med utbildning på detta område. Detta eftersom ingen fråga i detta 
avsnitt besvarades korrekt av alla respondenter och frågorna berörde tämligen basalt 
kunnande, för att kunna hjälpa äldre personer med hörselnedsättningar att använda 
sina hörapparater korrekt. Författarna noterade även att det fanns praktiska brister 
kring tillämpningen av kännedomen på detta område trots att många hade besvarat 
dessa frågor korrekt. I det tredje avsnittet som behandlade kommunikation hade 
respondenterna bäst kännedom om de undersökta områdena. Här erhöll författarna 
flest korrekta svar men även här noterade Eriksson och Hagerman att det fanns 
brister i tillämpningen av respondenternas kännedom. Den sista delen av 
undersökningen behandlade huruvida respondenterna skulle ha nytta av ett skriftligt 
informationsmaterial kring de berörda ämnena och det fanns även möjlighet att tycka 
till fritt i denna del. Här fann Eriksson och Hagerman att en mycket stor majoritet av 
respondenterna var intresserade av ett skriftligt informationsmaterial kring hörsel, 
hörselnedsättningar och kommunikation.  
 
De resultat som Eriksson och Hagerman kom fram till understöds även av Heron och 
Wharrad (2000) vars undersökningsresultat indikerar att personalen i studien hade 
bättre teoretiskt kunnande än praktiska färdigheter kring de äldres hörsel. Gullacksen 
och Uppman utförde 1987 ett projekt, där författarna kom fram till 
rekommendationen att vårdbiträden inom kommunens hemtjänst borde få utbildning 
i hörselkunskap. Enligt Gullacksen och Uppman har omsorgspersonal inom 
hemtjänst ofta så dålig kännedom om hörapparater att de inte klarar av att hjälpa de 
äldre med deras hörapparater på det sätt som egentligen skulle behövas. Detta stöds 
av Wallbom (1997) som i ett projekt kom fram till att det fanns ett stort behov av 
utbildning kring hörsel och hörhjälpmedel hos personal inom äldreomsorg och att det 
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är viktigt med kontinuerlig personalutbildning för att personalen ska kunna hjälpa de 
äldre vårdtagarna med skötsel av deras hörhjälpmedel. Den personal som deltog i 
Wallboms projekt ansåg att det var positivt med utbildning inom hörselområdet och 
det visade sig också att de äldres hörhjälpmedel fungerade bättre efter att personalen 
hade deltagit i utbildningen.  
 
I ovanstående inledning har det fastslagits att det finns många äldre i Sverige idag 
och att deras antal troligtvis kommer att öka mycket inom de närmaste åren. 
Hörselnedsättningar bland äldre är ett utbrett problem. Det är därför viktigt att den 
personal som arbetar med äldre har kompetens för att hjälpa de äldre med att kunna 
kommunicera så bra som möjligt och kunna hjälpa till med skötsel av deras 
hörhjälpmedel. Äldre upplever ofta svårigheter med att hantera sina hörapparater och 
det kan då vara lämpligt att någon annan hjälper dem med detta, till exempel 
omsorgspersonal eller närstående (Dillon, 2001). För detta krävs att omsorgs-
personalen har kunnande om skötsel av hörapparater, vilket sällan är fallet inom 
kommunal äldreomsorg. Tidigare undersökningar har visat att personal inom 
äldreomsorg anser det vara till god hjälp med utbildning kring hörsel och 
hörhjälpmedel och utbildningsprojekt inom detta område har visat sig vara till stor 
nytta. Trots detta finns det brist på kunnande inom områdena hörsel, 
hörselnedsättningar, kommunikation och hörhjälpmedel hos personalen inom 
äldreomsorgen. Det har visat sig att omsorgspersonalens praktiska färdigheter på 
området skulle behöva förbättras, för att underlätta den kommunikativa situationen 
för äldre, något som är mycket viktigt för det allmänna hälsotillståndet. Eriksson och 
Hagerman kom i sin undersökning (2006) fram till att en stor del av respondenterna 
var intresserade av ett skriftligt informationsmaterial kring hörsel, 
hörselnedsättningar, kommunikation och hörhjälpmedel. Med anledning av detta 
kommer det i denna uppsats att utformas en informationsbroschyr om hörsel, 
hörselnedsättningar, kommunikation och hörhjälpmedel för personal inom 
äldreomsorg och närstående till äldre med hörselnedsättning. Då dagens samhälle i 
stor utsträckning fokuserar kring rörlig media, beslutades det att 
informationsmaterialet också skulle innehålla en informationsvideo som ett 
komplement till informationsbroschyren. Informationsmaterialen kommer att 
utformas för att kunna ge personal inom äldreomsorg och närstående till äldre med 
hörselnedsättning fördjupat kunnande kring hörsel, hörselnedsättningar, 
kommunikation och hörhjälpmedel. Förhoppningen är att de ska kunna vara ett 
verktyg som omsorgspersonal och närstående kan använda för att förbättra sina 
färdigheter kring hörsel, hörselnedsättningar, kommunikation och hörhjälpmedel.  

Syfte 
Syftet med detta arbete är att utforma ett informationsmaterial i två delar, en skriftlig 
informationsbroschyr och en inspelad informationsvideo, som behandlar hörsel, 
hörselnedsättningar, kommunikation och hörhjälpmedel. Informationsmaterialen är 
avsedda för personal inom äldreomsorg och de kan även användas av närstående till 
äldre med hörselnedsättning. 

Metod 
Detta arbete är inte en traditionell uppsats. Syftet här är utformandet av en 
informationsbroschyr och en informationsvideo. Detta syfte är mycket konkret och 
uppsatsen innebär en tillämpning av: hörselvetenskap, kommunikation, pedagogik, 



 

5 
 

teknik och informationsgrafik. Detta gör denna uppsats till ett tvärvetenskapligt 
arbete och de ämnen som ingår här är till stor del av vikt för audionomens 
profession. I arbetet kommer det att ingå mycket planering kring hur en 
informationsbroschyr och en informationsvideo kan struktureras samt vad de kan 
tänkas innehålla och föreliggande arbetes styrka kommer därför till stor del ligga i att 
det belyser processen med att ta fram informationsmaterialen. 
 
Utifrån böcker om informationsteknik och visuell kommunikation (Bergström, 2007; 
Petterson, 2002; Petterson et al., 2004) har följande frågor uppkommit: 
Utifrån vilka principer kan en informationsbroschyr utformas? 
Utifrån vilka principer kan en informationsvideo utformas? 
Utifrån Lejsgaard Christensens och Huus Jensens (2004) arbete med 
patientundervisning och Åkerbloms (2002) arbete med muntliga presentationer har 
denna fråga uppkommit:  
Vilken information skulle gagna personal inom äldreomsorg och närstående till 
personer med hörselnedsättning att ta del av?  
Arbetet med de material som kommer att utformas utgår ifrån dessa frågeställningar. 
 
Arbetet med informationsmaterialen inleddes med att detta arbetes författares 
tidigare kunskaper inom de aktuella ämnena mobiliserades, en enkel litteratur-
sökning genomfördes och författarnas kunskaper inom områdena kompletterades 
efter behov.  
 
I följande text kommer målgruppen för informationsmaterialen omväxlande att 
benämnas som omsorgspersonal eller omsorgspersonal och närstående. Detta 
eftersom omsorgspersonal är den verkliga målgruppen för informationsmaterialen 
och det är deras tidigare kunskaper som har legat till grund för 
informationsmaterialens innehåll. Mycket av innehållet är troligtvis också av intresse 
för närstående till äldre med hörselnedsättning och därför betraktas även dessa som 
målgrupp, men inte i lika stor utsträckning som omsorgspersonal. 

Utformande av informationsbroschyr 

Principer och upplägg 
Detta avsnitt behandlar hur en informationsbroschyr kan utformas och besvarar 
frågan: Utifrån vilka principer kan en informationsbroschyr utformas? 
 
Ett informationsmaterial kan med fördel utformas med hjälp av informationsgrafik. 
Enligt Bergström (2007) är informationsgrafik ett kombinerat användande av text 
och bilder, ett tillvägagångssätt som ofta används i tidningar och tidskrifter för att 
lägga fram information på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Vid utformandet av 
informationsbroschyren eftersträvades ett enkelt och ordnat upplägg, för att 
läsbarheten skulle bli hög (Bergström, 2007). Målet var en informativ layout där 
bilder och text tillsammans skulle bidra till att skapa en enkel text med ett 
lättförståeligt budskap (Petterson, 2002). Informationsbroschyren utformades i 
Microsoft Word och innehöll både bilder och text. Bilderna i informationsbroschyren 
återgavs med tillstånd av upphovsrättsinnehavarna.  
 
Lejsgaard Christensen och Huus Jensen (2004) skriver om didaktik och 
patientutbildning för sjuksköterskor. Detta område ligger ganska nära det område 



 

6 
 

som berörs i detta arbete och därför har planeringen av informationsbroschyren till 
viss del utgått från deras modell för patientutbildning.  
 
Utformandet av informationsbroschyren inleddes med att lärobehoven hos 
målgruppen identifierades. Lejsgaard Christensen och Huus Jensen (2004) betonar 
vikten av att känna till vilka tidigare kunskaper målgruppen har, för att 
undervisningsnivån ska bli relevant. Detta genomfördes genom att tidigare 
undersökningar studerades, där det framgick att omsorgspersonalen i studien hade 
bristande kännedom kring hörsel, hörselnedsättningar, kommunikation och 
hörhjälpmedel (Eriksson och Hagerman, 2006).  
 
Utifrån de lärobehov som fanns utformades sedan en målsättning med informations-
broschyren. Målet var att omsorgspersonalen skulle uppnå ett kunskapsmässigt mål; 
fördjupat kunnande kring hörsel, hörselnedsättningar, kommunikation och 
hörhjälpmedel. Pilhammar Andersson, Bergh, Friberg, Gedda och Häggström (2003) 
menar att målet med information och undervisning är att hjälpa patienter och 
närstående att skapa en känsla av trygghet under rådande omständigheter. Detta 
beskriver Lejsgaard Christensen och Huus Jensen (2004) som ett attitydmål. Det är 
tillämpbart i fallet med denna informationsbroschyr och förutom att uppnå ett 
kunskapsmässigt mål syftar informationsbroschyren till att uppnå ett attitydmål, att 
omsorgspersonal och närstående ska känna sig trygga i vardagen med att kunna 
hantera de situationer som kan tänkas uppstå relaterade till hörsel, hörselnedsättning, 
kommunikation med personer med hörselnedsättning och hörhjälpmedel. Ytterligare 
ett attitydmål som informationsbroschyren syftar till är att omsorgspersonalen ska 
uppnå en förändrad attityd till hörhjälpmedel. Detta för att omsorgspersonalen ska 
motivera de äldre till att använda sina hörapparater och att omsorgspersonalen ska 
känna sig motiverad till att sköta de äldres hörapparater korrekt. Det vore även 
önskvärt om informationsbroschyren kunde leda till att omsorgspersonalen kunde 
uppnå ett färdighetsmål, så att de kunde utveckla färdigheter kring skötsel av 
hörapparater och användande av kommunikationsstrategier. Enligt Lejsgaard 
Christensen och Huus Jensen krävs det övning för att ett färdighetsmässigt mål ska 
kunna uppnås, något som inte är möjligt att tillgodose med en informationsbroschyr. 
 
Efter att mål satts upp, dels fördjupat kunnande kring hörsel, hörselnedsättningar, 
kommunikation och hörhjälpmedel, dels att skapa trygghet hos personalen i 
vardagliga situationer relaterade till hörsel, dels en positiv attityd hos 
omsorgspersonalen till hörhjälpmedel, planerades informationsbroschyren och dess 
innehåll. Informationsbroschyren behandlar hörsel, hörselnedsättningar, 
kommunikation och hörhjälpmedel översiktligt. Informationsbroschyren kan därför 
ses som en introduktion till ämnena, medan informationsvideon behandlar 
kommunikation och hörapparater mer ingående. Vid planeringen bestämdes det att 
informationsbroschyren skulle utformas populärvetenskapligt, eftersom den ska 
kunna läsas av omsorgspersonal och närstående utan specialkunskaper på området.   
 
Efter planeringen följde genomförandet. Informationsbroschyren utformades med 
hjälp av förmedlingspedagogik, där kunskap förmedlas till den som har ett 
lärobehov. Denna metod lämpar sig tämligen väl vid strävan efter att uppnå ett 
kunskapsmässigt mål och i en informationsbroschyr där det rör sig om envägs-
kommunikation (Lejsgaard Christensen & Huus Jensen, 2004). Informations-
broschyren strukturerades med en inledande del om hörsel och hörselnedsättningar 
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där fokus lades på allmänt kunnande kring olika hörselnedsättningar och deras 
följder. Därefter följde ett avsnitt om kommunikation där tonvikten lagts på praktiskt 
tillämpbara kommunikationsstrategier. Sedan utformades delarna om hörapparater, 
skötsel av hörapparater samt hörhjälpmedel. Dessa delar innehöll tämligen 
översiktlig information utifrån idén att de endast skulle omfatta sådant kunnande 
som omsorgspersonalen kan ha nytta av, kunnande som de kan behöva använda i sitt 
arbete.  

Innehåll i informationsbroschyren 
Detta avsnitt behandlar innehållet i informationsbroschyren och besvarar frågan: 
Vilken information skulle gagna personal inom äldreomsorg och närstående till 
personer med hörselnedsättning att ta del av? 
 
Informationsbroschyren började med en kort inledning om vad informations-
broschyren behandlar samt vilka informationsbroschyren är ämnad för. Därefter 
följde ett avsnitt om hörsel och hörselnedsättningar som behandlade prevalens av 
hörselnedsättningar samt olika typer av hörselnedsättningar och deras följder, för att 
ge förståelse för att olika hörselnedsättningar leder till olika konsekvenser (Roeser et 
al, 2007). Här visades även en översiktlig bild av ett öra, för att omsorgspersonalen 
lättare skulle kunna förstå var de skador som benämndes var lokaliserade. I denna 
del framhävdes de kommunikativa problem som en hörselnedsättning leder till samt 
det faktum att en hörselnedsättning även påverkar det allmänna hälsotillståndet. 
Detta för att omsorgspersonalen skulle inse hur viktigt det är med kommunikation 
och vikten av att främja kommunikation med personer med hörselnedsättning. Därpå 
följde ett avsnitt med kommunikationsstrategier, som omsorgspersonalen själv kunde 
tillämpa för att förbättra kommunikationsmöjligheterna för de äldre med 
hörselnedsättning.  
 
Efter att kommunikation och kommunikationsstrategier hade behandlats kom ett 
avsnitt om hörapparater. Detta avsnitt behandlade den nytta en hörapparat kan 
innebära för en person med hörselnedsättning, liksom att den heller inte löser alla 
problem. Det lades även vikt vid att det kan vara ansträngande att använda 
hörapparat för nya bärare, i avsikt att omsorgspersonalen skulle få ökad förståelse för 
detta och kunna motivera de äldre att använda sina hörapparater mer (Smeds & 
Leijon, 2000). 
 
Efter avsnittet om hörapparater följde skötsel av hörapparater. Detta avsnitt 
innefattade hantering av hörapparater och skötsel av hörapparater. Detta är viktigt för 
omsorgspersonalen att känna till då de kan behöva hjälpa de äldre med deras 
hörapparater eftersom en hörapparat som inte sköts korrekt inte fungerar som den 
ska (Smeds & Leijon, 2000). Avsnittet innefattade även benämning av och bilder på 
olika hörapparater, i en strävan att omsorgspersonalen skulle vara medveten om olika 
modellers förekomst och känna sig säkrare i hanteringen av dem. I detta avsnitt gavs 
även tips om var omsorgspersonalen kunde få tag på skötselmaterial och batterier till 
hörapparater, för att underlätta för dem och motivera dem till att sköta de äldres 
hörapparater korrekt. 
 
Det sista avsnittet i informationsbroschyren behandlade hörhjälpmedel. Här nämndes 
att det förutom hörapparater även finns samtalsförstärkare, vilket även visades på 
bild, något som kan vara bra för omsorgspersonalen att känna till då en 
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samtalsförstärkare kan vara till nytta för patienter som har en hörselnedsättning men 
som inte är intresserade av hörapparat (Smeds & Leijon, 2000). Avsnittet behandlade 
också teleslingor samt en beskrivning av hur dessa kan användas, eftersom många 
personer med hörselnedsättning behöver använda teleslinga för att kunna höra i vissa 
situationer (Smeds & Leijon, 2000). Avsnittet innehöll en bild på en skylt med T-
symbol, för att omsorgspersonalen skulle känna till denna symbol och därmed veta 
vilka lokaler som har teleslinga. I avsnittet togs även upp olika varseblivnings-
system, då många äldre kan ha nytta av detta eftersom det är viktigt att kunna höra 
exempelvis ett brandlarm även utan hörapparat.  

Utformande av informationsvideo 

Principer och upplägg 
Detta avsnitt behandlar hur en informationsvideo kan utformas och besvarar frågan: 
Utifrån vilka principer kan en informationsvideo utformas? 
 
Även informationsvideon utgick ifrån utformande av informationsgrafik, med en 
kombination av bild och text, i en strävan att på ett enkelt sätt föra fram budskapet 
(Bergström, 2007). Förutom att innefatta informationsgrafik ingick även 
instruktionsteknik i informationsvideon. Instruktionsteknik är ett slags 
informationsgrafik som används när en instruktion ska förmedlas. I skriftligt material 
förmedlas detta ofta i bildsekvenser med tillhörande text (Petterson et al. 2004). I 
informationsvideon tillämpades instruktionsteknik med hjälp av inspelade sekvenser 
där viss hörapparatrelaterad skötsel utfördes, tillsammans med förklarande muntliga 
instruktioner.  
 
Inledningsvis följde arbetet med informationsvideon samma modell som arbetet med 
informationsbroschyren, då Lejsgaard Christensen och Huus Jensens bok (2004) 
tillämpades även här. Efter att planeringen översiktligt gjorts med hjälp av Lejsgaard 
Christensen och Huus Jensen planerades informationsvideon mer i detalj med hjälp 
av Åkerblom (2002). Åkerblom behandlar presentationsteknik och att tala inför 
publik. Då materialet här var en informationsvideo och inte en föreläsning kunde inte 
alla steg tillämpas, men planeringen utarbetades utifrån Åkerblom. 
 
Åkerblom lägger i planeringsfasen vikt vid den målgrupp presentationen vänder sig 
till, vilka åhörarna är, vilka förkunskaper de har, samt vad de vill veta. Målgruppen 
för informationsvideon är i detta fall personal inom äldreomsorg men även 
närstående till äldre personer med hörselnedsättning. Förkunskaperna hos mål-
gruppen har tidigare undersökts i ganska stor utsträckning i och med inläsandet av 
andra författares tidigare undersökningar. Vad målgruppen vill veta baserades på 
tidigare undersökningar, där det framkommit att omsorgspersonalen hade bristande 
kännedom kring hörsel, hörselnedsättningar, kommunikation och hörhjälpmedel och 
att omsorgspersonalen framför allt hade brister i den praktiska tillämpningen av sitt 
hörselrelaterade kunnande (Eriksson och Hagerman, 2006; Heron & Wharrad, 2000). 
 
Utifrån Åkerblom (2002) valdes modellen ”Det perfekta upplägget” för planering av 
informationsvideon. Denna modell menar Åkerblom, syftar till att förmedla 
information och kunskaper till en grupp, då modellen är enkel och ger säkerhet till 
lyssnaren. Enligt denna modell inleds föredraget med en kort bakgrund, vilket i det 
här fallet var en kort presentation kring syftet med materialet, hörselnedsättningar 
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och deras förekomst och varför detta är ett relevant område för omsorgspersonal. 
Därefter ingår det i upplägget att tala om vad som ska sägas och att eventuellt spalta 
upp de olika ämnena i punktform. Även detta upplägg följdes i informationsvideon. 
Därefter presenterades innehållet i den följd som angetts. Här gavs även exempel 
som omsorgspersonalen kunde relatera till, något som Åkerblom (2002) menar är 
positivt. Informationsvideon avslutades med information om felsökning som till stor 
del sammanfattade viktiga saker som tidigare sagts och en kort sammanfattning av 
informationsvideons innehåll samt en hänvisning till informationsbroschyren.  
 
De hjälpmaterial som användes till informationsvideon var Powerpoint-bilder och 
hörapparater med visst tillhörande material som filmades. Vid utformande av 
PowerPoint-presentationen eftersträvades enkelhet med mörk text och få ord, något 
som enligt Åkerblom (2002) resulterar i tydlighet. I PowerPoint-presentationen 
användes en bild, för att markera att ämnet ändrades från kommunikation till 
hörapparater. 
 
Informationsvideon kombinerade en PowerPoint-presentation med tal, med filmade 
sekvenser, även dessa med tal. Innan inspelningen av informationsvideon 
repeterades det som skulle sägas och visas på informationsvideon. Som en övning 
spelades även informationsvideon in i hemmiljö. Inför informationsvideon 
författades manuskript. Manuskriptets avsikt var att fungera som en ungefärlig 
modell för vad som skulle sägas under inspelningen. Under arbetets gång författades 
manuskriptet om för att bättre passa innehållet i informationsvideon.  
 
Både inspelningen av tal till PowerPoint och videoinspelningen gjordes på 
avdelningen Teknisk service vid Örebro universitet, med hjälp av personal från 
denna avdelning. Inspelningen av tal till PowerPoint gjordes i Camtasia Studio och 
de övriga sekvensera filmades. Det gjordes flera inspelningar av varje sekvens och 
därefter redigerades de olika sekvenserna ihop till en sammanhängande video. 

Innehåll i informationsvideon 
Detta avsnitt behandlar innehållet i informationsvideon och besvarar frågan: Vilken 
information skulle gagna personal inom äldreomsorg och närstående till personer 
med hörselnedsättning att ta del av? 
 
Informationsvideon påbörjades med en förklaring av materialets syfte, detta för att 
omsorgspersonalen skulle veta vad det var de tog del av. Därefter inledde själva 
presentationen med en kort bakgrund kring hörselnedsättningar, hörselnedsättningar 
hos äldre och deras förekomst. Detta eftersom hörselnedsättningar är mycket vanligt 
(HRF, 2009) vilket är viktigt för omsorgspersonal att känna till för att de ska förstå 
hur utbrett problemet är. Därpå följde en kort förklaring av problematiken kring 
hörselnedsättningar för att omsorgspersonalen skulle förstå hur pass djupa 
svårigheter en hörselnedsättning innebär och att dessa problem inte löses helt med 
hjälp av en hörapparat och att kommunikation och kommunikationsstrategier därför 
är mycket viktigt (HRF, 2009). Sedan kom en presentation av informationsvideons 
innehåll, i enlighet med ”det perfekta upplägget” (Åkerblom, 2002). Efter det 
inleddes ett avsnitt om kommunikation och kommunikationsstrategier eftersom 
kommunikationsstrategier är mycket viktigt för hur väl personer med 
hörselnedsättning klarar av att kommunicera (Tye-Murray, 2003). Eftersom detta 
material hade omsorgspersonal som målgrupp fokuserades det i informationsvideon 
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på kommunikationsstrategier som talaren kan tillämpa och kommunikationsstrategier 
som behandlar samtalsmiljön, eftersom det är detta som är användbart för 
omsorgspersonalen och närstående.  
 
Efter avsnittet om kommunikationsstrategier inleddes ett nytt avsnitt, om 
hörapparater. Detta avsnitt påbörjades med en PowerPoint-bild och en introduktion 
till området. Därefter berättades det kortfattat om olika hörapparatmodeller och 
visuellt övergick informationsvideon här från att bestå av PowerPoint med tal, till att 
bestå av en videoinspelning med tal. I informationsvideon fokuserades det på 
bakom-örat-apparater med traditionell insats eftersom denna modell är vanligast, 
framför allt bland äldre personer och därför viktigast för omsorgspersonal och 
närstående till äldre att kunna hantera (Smeds & Leijon, 2000).  
 
Efter inledningen visades och förklarades det hur en bakom-örat-apparat sätts dit på 
örat. Detta eftersom det är viktigt för omsorgspersonal och närstående till de äldre att 
klara av att sätta dit hörapparater, då de kan behöva hjälpa de äldre med detta. Det 
visades även hur hörapparaten avlägsnas från örat, eftersom även detta kan vara 
viktigt för omsorgspersonalen att bemästra. Därefter följde ett avsnitt där det 
informerades om hantering av hörapparater, på/av, olika lyssningsprogram och 
batteribyte. Även detta är viktigt för omsorgspersonal, då hörapparater måste 
hanteras korrekt för att fungera som de ska (Smeds & Leijon, 2000). Efter 
hanteringsavsnittet följde ett avsnitt om skötsel av hörapparater. Här beskrevs och 
visades hur bakom-örat-apparater och allt-i-örat-apparater görs rent och vikten av 
detta, eftersom hörapparater måste hållas rena för att fungera (Smeds & Leijon, 
2000). Därpå återgick informationsvideon till att innefatta PowerPoint med tal och 
ett avsnitt om felsökning följde, eftersom det kan vara bra att känna till vanliga fel, 
som gör att hörapparaten inte fungerar, för den som sköter de äldres hörapparater. 
Informationsvideon avslutades med en kort summering av innehållet samt en 
uppmaning till tittaren att läsa informationsbroschyren som hörde samman med 
informationsvideon, för att tillägna sig mer kunnande om hörsel, hörsel-
nedsättningar, kommunikation och hörhjälpmedel. Avslutningen innehöll även 
information om vem som hade utformat informationsvideon, med uppgifter om 
namn, det program informationsvideons utformare läste samt vilket universitet 
utbildningen tillhörde. Åkerblom (2002) menar på att det är viktigt att presentera sig 
utifrån vad som är intressant för lyssnaren och dessa uppgifter ansågs vara av 
intresse för de som tog del av informationsvideon.  

Forskningsetik 
Utformandet av materialen berörs inte av något etiskt dilemma då det inte föreligger 
någon forskning med människor. En etikaspekt är att informationsmaterialen görs 
oberoende från ekonomiska finansiärer. Ytterligare en etisk aspekt på arbetet är det 
faktum att författarna besitter faktamakt. Thorsén (2008) menar att faktamakt uppstår 
eftersom den professionelle har stora kunskaper inom sitt område. Denna makt 
innebär att den professionelle kontrollerar vilken information denne låter de som 
informeras ta del av (Pilhammar Andersson et al., 2003). Enligt Thorsén (2008) 
uppfattas denna maktform ofta som en naturlig asymmetri om tillit sätts till den 
professionelles kunskaper och behöver därför inte vara något negativt. Gränserna 
kring denna makt har dessutom blivit mindre distinkta på senare år då 
informationssamhället suddar ut många gränser kring vem som har kunskap och inte 
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i och med att information är betydligt lättare att söka fram än vad som tidigare har 
varit fallet.  

Resultat 
Här presenteras innehållet i informationsbroschyren. För tydlighetens skull har 
innehållet i informationsbroschyren ramats in.  

Informationsbroschyr: Hörsel, hörselnedsättningar, 
kommunikation och hörhjälpmedel – För omsorgsperson al 
och närstående 

Inledning 
Det här är en informationsbroschyr som handlar om hörsel, hörselnedsättningar, 
kommunikation, hörapparater och hörhjälpmedel. Informationsbroschyren har gjorts 
för att den ska kunna vara ett stöd för personal inom äldreomsorg i deras arbete med 
personer med hörselnedsättningar. Informationsbroschyren kan med fördel även 
läsas av närstående till personer med hörselnedsättning. Enbart 
informationsbroschyren kan användas för sig, men för att få mer kunnande kan den 
med fördel användas tillsammans med informationsvideon: Hörhjälpmedel och 
kommunikation – För omsorgspersonal och närstående.  

Hörsel och hörselnedsättningar 
Hur mycket kan du om hörsel och hörselnedsättningar? 
 
I Sverige finns det idag ungefär 1,3 miljoner människor som har en 
hörselnedsättning. Av dessa är nästan hälften över 65 år. Hörselnedsättningar blir allt 
vanligare speciellt bland äldre och inom 20 år är det troligt att det kommer finnas 
nästan 850 000 äldre personer med hörselnedsättningar.  
 
Det finns flera olika sorters hörselnedsättningar. Den vanligaste hörselnedsättningen 
är en skada i innerörat, som orsakas av att sinnesceller i innerörat är skadade. Det är 
också vanligt med hörselnedsättningar som har sin orsak i mellanörat. Det finns även 
hörselnedsättningar som är en följd av skador på hörselnerven eller skador i 
hörselcentrum i hjärnan, men dessa är betydligt ovanligare än skador i innerörat och 
skador i mellanörat. En del människor föds med en hörselnedsättning men för många 
kommer hörselnedsättningen senare i livet. En hörselnedsättning kan ha flera orsaker 
och ofta har hörselnedsättningen flera anledningar, till exempel ärftlighet och miljö-
aspekt. En mycket vanlig hörselnedsättning bland äldre människor är åldersrelaterad 
hörselnedsättning (presbyacusis). Detta är en inneröreskada som uppstår på lång sikt 
och gör så att det framför allt blir svårt att höra ljusa ljud, även om det kan bli 
svårare att uppfatta alla typer av ljud.  
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Figur 1 Översiktlig bild av örat. (Återges med tillstånd från Svenska grafikbyrån/HRF.) 

 
Förutom att en hörselnedsättning medför att ljud hörs svagare så leder det framför 
allt till att vissa ljud blir ohörbara. Det kan därför vara mycket svårt att uppfatta tal 
korrekt då mycket information försvinner. Framför allt konsonanter är mycket svåra 
att uppfatta för många personer med hörselnedsättning. Då konsonanter innehåller 
viktig talinformation kan det leda till att tal inte uppfattas eller uppfattas fel. En 
annan konsekvens av en hörselskada är att det ofta blir mycket svårt att höra varifrån 
ljud kommer.  
 
En indirekt effekt av hörselnedsättningar är att de kan ha en isolerande effekt, då 
personer med hörselnedsättningar ofta undviker att hamna i situationer där de 
riskerar att inte kunna uppfatta vad som sägs. Hörselnedsättningar påverkar även 
människors hälsa på andra sätt och kan i sin tur leda till sjukdomar, till exempel 
nedstämdhet eller demensliknande symptom. En hörselnedsättning tillsammans med 
demenssjukdomar kan även leda till en ytterligare försämring av demens och leder 
ofta till svårare konsekvenser för dessa personer då de vanligtvis redan har vissa 
kommunikationsproblem. För att underlätta för äldre med hörselnedsättning är det 
därför mycket viktigt att medvetet underlätta kommunikationen så mycket som 
möjligt för att undvika att hörselnedsättningen får allt för utbredda följder.  

Kommunikation 
Eftersom det är svårt för personer med en hörselnedsättning att uppfatta tal kan det 
ibland leda till svårigheter med kommunikation. För att undvika problem och 
missförstånd är det bra att känna till vissa kommunikationsstrategier som kan vara 
till hjälp. Kommunikationsstrategier är strategier som syftar till ett underlätta 
kommunikation. Följande kommunikationsstrategier kan vara till hjälp vid 
kommunikation med personer med hörselnedsättning: 

• Tala tydligt och lite långsammare än vanligt. 
• Tala något högre än i vanlig samtalston men undvik att skrika då personer 

med en hörselnedsättning ofta är känsliga för starka ljud. 
• Vänd dig mot den du talar till så att personen ser ditt ansikte när du talar. 
• Håll inte för munnen när du talar. 
• Stå nära den du talar till. 
• Undvik att tala ifrån ett annat rum. 
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• Tala en i taget. 
• Försök att undvika bakgrundsbuller, stäng till exempel av radion för att 

slippa onödigt sorl.  
• Berätta för personen som har svårt att höra vad ni talar om ifall denne 

kommer in i ett samtal eller ni byter ämne. Det är lättare att förstå om man 
känner till ämnet. 

Hörapparater 
En viktig del i hörselrehabilitering är en korrekt inställd hörapparat. En hörapparat 
kan förbättra förmågan att uppfatta tal och ljud, men den löser inte alla problem. Att 
börja använda hörapparat är en stor omställning för hjärnan, då den måste vänja sig 
med många ljudintryck. Det är viktigt att träna på att använda hörapparaten för att 
det ska fungera så bra som möjligt. För att få bästa resultat med hörapparat bör man 
använda sina hörapparater flera timmar varje dag även om tillvänjningen 
inledningsvis bör ske successivt. Det kan ta åtskilliga månader innan man har vant 
sig att använda hörapparat.  

Skötsel av hörapparater 
Det finns många hörapparatmodeller. De vanligaste är bakom-örat-apparater och allt-
i-örat-apparater. Det finns bakom-örat-apparater med insatser och med öppen 
anpassning. Det är viktigt med rengöring av en hörapparat annars fungerar den inte. 
En bakom-örat-apparat kan man lätt göra rent genom att torka av den. Insatsen kan 
man ta bort från hörapparaten och lägga i ljummet vatten med lite tvål. Det är viktigt 
att insatsen är helt torr när man kopplar tillbaka den till hörapparaten så att inte fukt 
förstör elektroniken i hörapparaten. Eventuellt kan man blåsa ur slang och insats med 
en gummiblåsa. En allt-i-örat-apparat kan man rengöra genom att torka av den och 
borsta bort vax med en liten borste. Allt-i-örat-apparater har också vaxfilter som 
ibland måste bytas. Dessa kan köpas via hörcentral eller beställas av hörapparat-
leverantörer. Bakom-örat-apparater sitter ihop med insatsen med insatsens 
plastslang. Slangen behöver bytas regelbundet, annars kan den blir hård och gå 
sönder. Slang kan vanligtvis köpas via en hörcentral.  
 

 
Figur 2 Bakom-örat-apparat med vanlig insats. (Återges med tillstånd från GNResound.) 
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Figur 3 Allt-i-örat apparat. (Återges med tillstånd från GNResound.) 

 

 
Figur 4 Bakom-örat-apparat med öppen anpassning. (Återges med tillstånd från GNResound.) 

 

Hörapparatinställningar 
Det är vanligt att hörapparater har flera lyssningsprogram avsedda att användas 
beroende på i vilken miljö man vistas . På vissa hörapparater finns en omkopplare 
där man kan välja M-MT-T. För att lyssna i vanliga situationer väljer man på dessa 
hörapparater M, som står för mikrofon.  Ibland har dessa hörapparater ett 0-läge som 
man väljer för att stänga av hörapparaten. Det vanligaste på moderna hörapparater är 
att de stängs av genom att batteriluckan öppnas och sätts på genom att batteriluckan 
stängs. Dessa hörapparater startar i grundläget och man behöver därför endast stänga 
batteriluckan för att hörapparaten ska vara på i rätt lyssningsprogram. Det kan ta 
några sekunder innan hörapparaten startar. Detta är inget fel utan hörapparaten är 
programmerad så. Vissa hörapparater har en volymkontroll. Denna kan se ut på olika 
sätt men behöver som regel inte användas då moderna hörapparater automatiskt 
justerar ljudnivån. Om hörapparatanvändaren har två hörapparater brukar dessa 
ibland vara markerade med varsin färg för att man ska veta vilken som är höger och 
vänster hörapparat. Höger hörapparat markeras med röd färg och vänster med blå 
färg.  
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En vanlig anledning till att hörapparaten inte fungerar som den ska är att batteriet är 
slut. Hur länge batterierna räcker är beroende på hur mycket hörapparaten används 
och även beroende på batteriernas storlek och hörapparaternas förstärkning. 
Batterierna i en hörapparat brukar räcka någonstans mellan 1 – 3 veckor. De batterier 
som används i hörapparater aktiveras när de kommer i kontakt med luft och 
förbrukas därför även om hörapparaterna inte har använts på ett tag. Om 
hörapparaten inte fungerar är det därför bra att börja med att byta batteri. De flesta 
hörapparater ger ifrån sig varningspip när det börjar bli dags att byta batteri. Dessa 
brukar endast uppfattas av användaren. Batterier kan köpas på hörcentralen eller på 
apoteket och de kan även beställas av hörapparatleverantörer. 

Hörhjälpmedel 
Förutom hörapparater finns det även andra slags hörhjälpmedel. För personer som 
hör dåligt men som inte vill eller kan ha hörapparat finns det samtalsförstärkare som 
kan skaffas vid en hörcentral och användas vid behov. 
 
 

 
Figur 5 Samtalsförstärkare. (Återges med tillstånd från Oticon.) 

 
Ett bra tillägg till hörapparater är en teleslinga. Teleslingor finns installerade i många 
offentliga lokaler och ger hörapparatanvändaren en möjlighet att få ljudet direkt in i 
hörapparaten. I lokaler där teleslinga finns brukar detta markeras med en skylt med 
T-symbol, se figur 6. För att det ska gå att lyssna via teleslinga krävs det att 
teleslingan och eventuella mikrofoner är påslagna. För att teleslinga ska kunna 
användas krävs det också att det finns en telespole, en speciell mottagare, i 
hörapparaten. På hörapparater med M-MT-T-läge ställer man här omkopplaren i T- 
eller MT-läge när man vill lyssna med teleslinga. Många moderna hörapparater har 
istället en tryckknapp för att koppla om till teleslinga. Här krävs det att man vet om 
att hörapparaten har en mottagare för teleslinga och i så fall vilket lyssningsprogram 
man ska koppla in för att använda hörapparaten inkopplad på T-läge.   
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Figur 6 Skylt med T-symbol. 

 
Ett slags hörhjälpmedel som både kan användas som ett komplement till 
hörapparater och även för personer utan hörapparat är olika typer av 
varseblivningssystem. Varseblivningssystem finns med förstärkta auditiva signaler, 
optiska signaler eller vibrationssignaler beroende på vilka behov som finns. Dessa 
system kan vara till stor nytta då de kan hjälpa personer med hörselnedsättning att 
veta när telefonen ringer, när dörrklockan ringer eller om brandlarmet går. 
Varseblivningssystem är viktiga för personer med nedsatt hörsel, vare sig personen 
har hörapparat eller inte, eftersom hörapparater inte används dygnet runt och det är 
alltid viktigt att kunna uppfatta exempelvis ett brandlarm. 
 

Informationsvideo: Hörhjälpmedel och kommunikation – För 
omsorgspersonal och närstående.  
Ytterligare en del av denna uppsats är informationsvideon: Hörhjälpmedel och 
kommunikation – För omsorgspersonal och närstående. Nedan följer det manus som 
informationsvideon utgår ifrån. Den fetstilta texten visar vilken PowerPoint-bild, 
eller filmad sekvens, som hör samman med vilken del. Därefter följer manus på det 
som sägs till bilden. 
  
Sida 1 Hörhjälpmedel och kommunikation: Den här videon är en del i ett 
informationsmaterial som består av en broschyr och denna video. De kan ses för sig 
men även tillsammans för djupare kunskaper. Meningen med materialen är att det 
ska vara ett stöd för personal inom äldreomsorg för att förbättra personalens 
kunskaper så att de bättre förstår och kan hjälpa de äldre som hör dåligt och kanske 
använder hörhjälpmedel. Materialen kan även användas av närstående till personer 
med hörselnedsättning.  
 
Sida 2 Många äldre hör dåligt: Det är väldigt många människor i Sverige idag som 
hör dåligt, framför allt är det vanligt med hörselnedsättningar bland äldre. Trots att 
väldigt många upplever problem med sin hörsel är det långt ifrån alla som har 
hörapparater. Bland de som har hörapparater är det heller inte alla som använder dem 
dagligen.  
 
Sida 3 Viktigt med kommunikation : Många människor saknar alltså hörapparat, 
trots att de har behov av det, vilket leder till svårigheter. Även hörapparatbärare har 
ofta svårt att höra, särskilt tal i bullriga miljöer, en hörapparat löser nämligen inte 
alla hörselrelaterade problem. Det är därför viktigt att tänka till lite extra när man 
kommunicerar med personer med hörselnedsättningar, för att de ska få det stöd de 
behöver och kunna höra så bra som möjligt. 
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Sida 4 Videoinnehåll: I den här videon kommer vi att prata om kommunikation och 
kommunikationsstrategier; hörapparater, hur man sköter dem och vad man kan göra 
om de inte fungerar.  
 
Sida 5 Kommunikationsstrategier: Eftersom personer med hörselnedsättning ofta 
har svårt att uppfatta tal är det bra att använda sig av kommunikationsstrategier. 
Kommunikationsstrategier är handlingar, eller strategier, som används för att 
underlätta kommunikation och taluppfattningsförmågan.  
 
Sidan 6 och 7 Olika kommunikationsstrategier: Det finns många olika 
kommunikationsstrategier som underlättar för den som hör dåligt. Följande 
kommunikationsstrategier är bra att känna till:  

• Stå nära lyssnaren när du talar.  
• Var vänd mot lyssnaren, så att denne ser dig när du talar.  
• Tala tydligt och artikulera väl, men utan att överdriva.  
• Tala långsamt.  
• Tala lite högre än i normal samtalston, men utan att skrika, då personer som 

hör dåligt ofta också är ljudkänsliga. Framför allt bör man undvika att skrika 
i örat på personer som hör dåligt.  

• Tänk på att inte hålla för munnen när du talar, eftersom det kan ge mycket 
information till den som lyssnar att se dina läpprörelser och ditt 
ansiktsuttryck när du talar.  

• Tänk på att inte tala från ett annat rum. Det är en mycket svår 
lyssningssituation för personer med hörselnedsättning eftersom de inte ser 
den som talar och ljudet blir svagare när avståndet blir längre.  

• Tänk på att prata en i taget eftersom det är mycket svårt för personer med 
hörselnedsättning att urskilja samtalet när det är mycket ljud runt omkring.  

•  Försök eliminera eventuella bakgrundsljud så långt det går, stäng till 
exempel av radion. 

• Det är bra att berätta för personen som hör dåligt vad det är för samtalsämne, 
särskilt om samtalet gör tvära kast eller personen kommer in sent i 
diskussionen. Förförståelse underlättar mycket för personer med 
hörselnedsättning.  

Sida 8 (Bild): För många människor som hör dåligt är hörapparater till god hjälp. 
För att en hörapparat ska fungera optimalt är det viktigt att man sköter hörapparaten 
och inställningarna korrekt. Vi kommer nu att visa lite basskötsel av hörapparater.  
 
Filmad sekvens: Det finns olika modeller av hörapparater. Allra vanligast är bakom-
örat-apparater med en traditionell insats, men även allt-i-örat-apparater är ganska 
vanligt. Vi kommer framför allt att utgå ifrån bakom-örat-apparater eftersom denna 
modell är vanligast och ni antagligen har störst nytta av att känna till hur dessa 
apparater sköts.  
 
Vi kommer nu att visa hur man sätter dit en bakom-örat-apparat. Först och främst är 
det viktigt att man håller hörapparaten rätt och att man sätter rätt hörapparat på rätt 
öra eftersom hörseln sällan är densamma på båda öronen. På många hörapparater 
finns det en färgmarkering som anger höger/vänster, denna markering brukar sitta i 
batteriluckan eller någon annanstans på hörapparaten. Röd färgmarkering står för 
höger öra och blå färgmarkering står för vänster öra. Finns det ingen färgmarkering 
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får man titta på hur insatsen ser ut för att bedöma vilken apparat som ska sitta på 
vilket öra.  
 
Själva hörapparaten ska hänga bakom örat och insatsen ska sitta i örat och en bit in i 
hörselgången. Man kan välja om man vill hänga på hörapparaten först eller om man 
vill vänta tills insatsen sitter på plats. För att få hörapparaten på plats kan man 
behöva dra lite i örat och vrida lite på insatsen. Hur insatsen och örat ser ut kan vara 
väldigt olika från person till person och det kan därför vara olika svårt att sätta dit en 
hörapparat.  
 
När hörapparaten ska tas av går det som regel inte bara att dra den rakt ut, man får 
som regel lirka lite med hörapparaten och eventuellt dra lite i örat för att få ut 
hörapparaten. 
 
Nästa steg för att kunna använda hörapparaten är att slå på den. Av/På kan se olika ut 
på olika hörapparater. På många moderna hörapparater sätter man oftast på apparaten 
genom att stänga batteriluckan och man slår av den genom att öppna batteriluckan. 
Andra hörapparater har en omkopplare och när hörapparaten är påslagen ska den då 
stå på M, som står för mikrofon. I avslaget läge står omkopplaren som regel på 0. Är 
man osäker på om hörapparaten är avslagen kan man alltid öppna batteriluckan och 
bryta strömmen.  
 
Många hörapparater har olika program för olika lyssningssituationer. Moderna 
hörapparater har ofta en tryckknapp för att ändra program. De startar som regel upp i 
grundläget och man behöver därför inte göra något mer än sätta på dem för att de ska 
vara inställda på normala lyssningsmiljöer. Hörapparater med en omkopplare ska stå 
i M-läge när man ska lyssna normalt. Om man befinner sig i en lokal med påslagen 
T-slinga eller har en tv-slinga och vill lyssna via denna väljer man istället T-läge som 
står för telespole eller MT som är ett kombinerat läge. På hörapparater med 
tryckknapp får man byta program genom att trycka på knappen, men då är det viktigt 
att man känner till att det finns ett program med teleslinga eftersom detta inte finns 
på alla hörapparater.  
 
För att hörapparaten ska fungera är det viktigt att man byter batteri. Hur länge 
batteriet räcker är individuellt och hörapparaten piper som regel när det är dags att 
byta batteri. Dock hörs detta endast av hörapparatanvändaren. Generellt sett behöver 
batteriet bytas efter ett par veckor. En påslagen hörapparat tjuter när man kupar 
handen runt den. Låter den inte i det läget är det troligtvis dags att byta batteri.  
 
För att hörapparaten ska fungera är det viktigt att man håller den ren. På en bakom-
örat-apparat kan man plocka bort insatsen och lägga den i lite ljummet tvålvatten för 
att lösa vax och smuts. Man sköljer den sen under kranen, skakar den torr och låter 
den torka till ordentligt, till exempel under natten innan man sätter tillbaka den på 
hörapparaten. Tänk på att det är viktigt att hålla isär vilken hörapparat som hör till 
höger respektive vänster öra. Själva apparaten kan man torka av med en trasa, men 
det är viktigt att man skyddar elektroniken från vatten. Allt-i-örat-apparater måste 
man skydda ifrån vatten men de kan torkas av med en trasa och borstas rena med en 
liten borste.  
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Bakom-örat-apparater används tillsamman med en insats. Hörapparaten sitter ihop 
med insatsen med insatsens plastslang. Denna slang kan efterhand stelna så att det 
inte går att ta loss den. Den kan också gå sönder och då låter det konstigt i 
hörapparaten. För att undvika detta är det därför viktigt att byta slang när den börjar 
bli hård, så att den håller sig mjuk och fräsch.  
 
Sida 9 Felsökning: Ibland kan det ju vara så att hörapparaten inte fungerar som den 
ska. Det finns då några enkla saker som ni själva kan kontrollera och avhjälpa.  
 
Först och främst är det bra att byta batteriet om hörapparaten inte fungerar. Batteriet 
förbrukas trots att hörapparaten inte används och fungerar inte hörapparaten är det 
därför bra att börja med att byta batteri, även om batterierna är förhållandevis nya.   
 
Inställning: Därefter är det bra att kontrollera inställningarna på hörapparaten. Står 
hörapparaten inställd på rätt läge? Om hörapparaten är inställd på teleslinga fungerar 
den inte i normala lyssningssituationer. De flesta nyare hörapparater startar upp i 
grundläget och är man osäker på vilket program hörapparaten är inställd på kan man 
då stänga av och sätta på hörapparaten för att vara säker på att den är på i rätt 
program. Om hörapparaten har en omkopplare ska denna stå på M-läget i vanliga 
lyssningssituationer.  
 
Rengöring: Det är också bra att kontrollera att insatsen är ren. Om insatsen är 
igensatt fungerar hörapparaten nämligen inte som den ska. På bakom örat apparater 
kan man plocka bort insatsen och göra rent den med vatten. På allt-i-örat-apparater 
kan det behöva bytas vaxfilter ibland.  
 
Slangbyte: Om man inte byter slang på hörapparaten kan den bli hård och gå sönder 
och då låter hörapparaten konstigt. Därför är det bra att byta slang om hörapparaten 
låter konstigt eller slangen börjar bli hård.  
 
Fukt: En annan anledning till att hörapparaten inte låter som den ska eller att den är 
tyst kan vara att det är fukt i insatsen eller i slangen. Därför kan det vara bra att testa 
att blåsa ur insatsen på en tyst hörapparat med gummiblåsa. Detta kan man även göra 
som en rutin efter att man har rengjort insatsen.  
 
Sida 10 Avslutning: Vi hoppas att ni har haft nytta av den här informationen och att 
ni känner er mer säkra på kommunikation med personer med hörselnedsättning och 
på skötsel av hörapparater nu. Om ni vill lära er mer om hörsel och 
hörselnedsättningar rekommenderar vi att ni också läser den informationsbroschyr 
som hör ihop med videon.  

Diskussion 
Här presenteras diskussionen, indelad i fyra avsnitt: metoddiskussion 
informationsbroschyren, resultatdiskussion informationsbroschyren, 
metoddiskussion informationsvideon och resultatdiskussion informationsvideon. 

Metoddiskussion informationsbroschyren 
Syftet med detta arbete var att utforma ett informationsmaterial bestående av två 
delar, dels en skriftlig informationsbroschyr och dels en inspelad informationsvideo. 
Båda informationsmaterialen behandlar hörsel, hörselnedsättningar, kommunikation 
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och hörhjälpmedel. I detta avsnitt kommer metoden kring utformandet av 
informationsbroschyren att diskuteras.  
 
Vid utformande av informationsbroschyren låg fokus på vilka principer som kunde 
tillämpas samt vilket innehåll informationsbroschyren skulle ha. Gällande principer 
påträffades problem, då det var svårt att hitta utförliga anvisningar för utformande av 
en informationsbroschyr. På grund av detta använde vi flera olika modeller för 
upplägg av informationsbroschyr och undervisning. Vid utformande av 
informationsbroschyren använde vi Lejsgaard Christensens och Huus Jensens modell 
(2004) för patientutbildning tillsammans med principer för upplägg av 
informationsgrafik och instruktionsteknik (Bergström, 2007; Petterson, 2002), vilket 
självfallet sätter en viss prägel på den informationsbroschyr som arbetet resulterade i. 
Hade modellen för informationsbroschyren varit en annan hade 
informationsbroschyren säkerligen sett annorlunda ut, antagligen både på gott och på 
ont. Layoutmässigt hade en annan ansats antagligen kunnat resultera i en för ögat 
mer tilltalande informationsbroschyr. Då fokus i arbetet till stor del låg på 
planerandet av informationsbroschyren har layoutaspekten hamnat lite i skymundan, 
till förmån för ett innehåll som kan vara till nytta för personal inom äldreomsorg och 
närstående till äldre med hörselnedsättning. För att en informationsbroschyr skulle 
bli så bra som möjligt skulle det troligtvis vara idealiskt med ett samarbete mellan 
layoutkunniga personer och personer med kännedom kring hörsel och 
hörselrelaterade angelägenheter. 
 
Innehållsmässigt låg fokus på att informationsbroschyren skulle innehålla 
information som omsorgspersonal och närstående kunde ha nytta av. Vi utgick här 
från tidigare forskning och vi gjorde även egna antaganden utifrån den litteratur som 
använts. Vid arbetet med informationsbroschyren upplevde vi att det var svårt att 
veta hur avancerat materialet skulle göras. Troligtvis finns det ganska blandat 
kunnande inom målgruppen eftersom informationsbroschyren vänder sig både till 
omsorgspersonal och till närstående till äldre. Nackdelen med de egna antaganden 
som gjordes skulle kunna vara att ingen av oss har någon stor erfarenhet av att jobba 
kliniskt som audionomer, något som skulle kunna underlätta vad gäller att bestämma 
hur avancerad informationsbroschyren skulle gjorts. En annan brist kan vara att 
innehållet i informationsbroschyren till stor del baserar sig på de resultat som 
Eriksson och Hagerman (2006) kom fram till i sin undersökning. Då detta är en 
ganska liten studie kan det vara problematiskt att basera sig på deras resultat 
eftersom de inte kan sägas vara generaliserbara. De resultat som kom fram i Eriksson 
och Hagermans studie, stämmer alltså inte nödvändigtvis på omsorgspersonal i 
allmänhet. Andra undersökningar har också använts till utformande av innehållet, 
fast i mindre utsträckning. Dessa har visat sig peka i samma riktning som Erikssons 
och Hagermans resultat, vilket talar för att Eriksson och Hagermans resultat kan vara 
generaliserbara. 

Resultatdiskussion informationsbroschyren 
I denna del kommer den färdiga informationsbroschyren att diskuteras. 
 
Vid arbetet med informationsbroschyren eftersträvade vi att följa teorier om 
informationsgrafik. På detta område har informationsbroschyren vissa brister, då 
våra kunskaper inom detta område är begränsade. Layouten på informations-
broschyren hade säkerligen kunnat göras mer tilltalande för ögat, men då hade det 
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krävts större kunskaper än våra och troligtvis även större resurser. Informations-
broschyren hade eventuellt kunnat innehålla fler bilder. Vår bedömning var att de 
bilder vi har använt samspelar med texten på ett bra sätt och att vi på så sätt har följt 
principerna bakom ett informationsgrafiskt upplägg vilket vi förklarat i uppsatsens 
metodavsnitt. Att inte använda fler bilder har varit en medveten handling då vi ville 
att bilderna i informationsbroschyren verkligen skulle höra samman med texten och 
att fokus skulle ligga på den information som skulle förmedlas.  
 
En aspekt av innehållet i informationsbroschyren är att det kan upplevas som spretigt 
eftersom det innefattar många olika hörselrelaterade ämnen. Detta var ett medvetet 
upplägg eftersom det finns gott om informationsbroschyrer om hörselrelaterade 
angelägenheter, men få informationsbroschyrer som vänder sig till omsorgspersonal 
och som innefattar många hörselrelaterade ämnen de kan ha nytta av. Trots att de 
spridda ämnena var ett medvetet beslut kan detta möjligen ses som en nackdel, då 
informationsbroschyren behandlar många ämnen översiktligt men egentligen inte går 
in i detalj på något område. De områden som har beslutats ska ingå i informations-
broschyren har tidigare visat sig vara viktiga för omsorgspersonal och det har också 
visat sig att omsorgspersonal i tidigare undersökningar har bristande kännedom inom 
de områden som berörs i vår informationsbroschyr. Vissa ämnen har medvetet 
utelämnats, då vi ansåg dem svåra att förklara i text, till exempel hur man sätter dit 
en hörapparat. Informationsbroschyren som här har arbetats fram kan ses som en 
slags översiktlig information kring hörsel, hörselnedsättningar, kommunikation och 
hörhjälpmedel. Tanken bakom att strukturera informationsbroschyren på detta sätt 
var att omsorgspersonal kan ha nytta av kunnande om dessa områden, men troligtvis 
begränsad tid och intresse för att tillgodogöra sig information. Därför var 
önskemålen att informationsbroschyren skulle leda till förbättrat kunnande om 
hörsel, hörselnedsättningar, kommunikation och hörhjälpmedel, som skulle kunna 
gagna omsorgspersonal i deras arbete.  
 
En nackdel med denna informationsbroschyr är att det inte har genomgått någon 
utvärdering. Av denna anledning är det svårt att veta vilka förtjänster och brister 
informationsbroschyren har. Idealiskt hade varit att kunna förevisa 
informationsbroschyren för personal inom äldreomsorg, men i detta arbete har denna 
möjlighet tyvärr inte funnits.  
 
Våra erfarenheter av att utforma en informationsbroschyr är att det är ett intressant 
arbete men också krävande. Under arbetets gång har vi upplevt att ett samspel med 
omsorgspersonal hade varit önskvärt. Då det är svårt att veta utifrån tidigare 
undersökningar vad som verkligen är relevant information för personal inom 
äldreomsorg och även hur avancerad sådan information bör vara, för att verkligen 
kunna vara till nytta för målgruppen.  

Metoddiskussion informationsvideon 
I denna del kommer metoden kring utformandet av informationsvideon att 
diskuteras.  
 
Informationsvideon har flera tekniska brister. Vi saknar kunskaper om 
inspelningsteknik och även inspelningsutrustning. Utan den hjälp vi fått av 
avdelningen för Teknisk service vid Örebro universitet hade det inte varit möjligt att 
utföra någon inspelning. Men även denna hjälp innebar begränsningar genom att den 
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tid vi hade att disponera på inspelning och redigering var kort och resulterade i att 
vissa moment blev lidande.  
 
Eftersom en videoinspelning efter dess slutförande är tämligen definitiv, särskilt som 
i detta fall då resurserna är begränsade, innebar det också att de fel som har upptäckts 
i efterhand i informationsvideon inte har kunnat korrigeras. Exempel på förbättringar 
som kunde ha gjorts om vi hade haft möjlighet att spela in fler gånger är till exempel: 
att vissa meningar kunde ha utryckts annorlunda och att vi kunde ha talat lite 
långsammare och artikulerat lite tydligare. Då många av de otydligheter som finns 
med i informationsvideon även finns i manuskriptet, har vi inte korrigerat dessa i 
manuskriptet, eftersom manuskriptet endast är ett verktyg som har använts för 
framställande av informationsvideon. Vid större resurser och möjlighet att göra om 
delar av inspelningen hade vi gjort om den scen där hörapparaten visas upp, då 
insatsen här är felvriden. Vissa bilder hade behövt korrigeras och vi hade valt att 
prata om vaxfilter och urblåsning av en insats med fukt i, i ett tidigare stadium av 
informationsvideon. Vid inspelning av informationsvideon visade det sig vara svårt 
att filma skötsel av hörapparater på ett bra sätt så att det tydligt framgick vad som 
gjordes med hörapparaterna. Trots att dessa sekvenser hade övats i förväg och de 
filmades flera gånger, var det svårt att få en tydlig inspelning av vad som verkligen 
utfördes.  
 
Hade det funnits mer resurser till att göra en informationsvideo hade kvaliteten på 
denna säkerligen varit högre. I så fall hade informationsvideon vunnit på en 
bearbetning i likhet med en textbearbetning, alltså att vår informationsvideo hade 
betraktats som ett första utkast som hade granskats, omstrukturerats och spelats in 
och redigerats i flera omgångar. Som ett första utkast anser vi att informationsvideon 
är lyckad och att den kan vara en resurs inför kommande arbeten med 
informationsvideor. I nuläget är informationsvideon inte att betrakta som en färdig 
produkt, men den kan ses som en del i en process mot en färdig informationsvideo.  
 
Planeringen av informationsvideon följde som beskrivits i uppsatsens metodavsnitt, 
”Det perfekta upplägget” (Åkerblom, 2002). Åkerblom menar att denna modell 
lämpar sig väl när information ska framföras. En brist med att använda denna modell 
kan vara att den är anpassad efter muntliga presentationer, vilket inte helt är i 
enlighet med detta arbete. Även här var det svårt att finna adekvat litteratur och vi 
bedömde därför att Åkerbloms presentationsform låg så pass nära 
informationsvideons att denna modell var tillämpbar. Hade en modell som varit mer 
anpassad för inspelat material följts hade materialet kunnat se ut på ett lite annat sätt 
och en sådan modell hade troligtvis varit tillämpbar i flera steg av arbetet än vad 
Åkerbloms modell var.  
 
Innehållet i informationsvideon baserade sig på sådant som i tidigare undersökningar 
framlagts som bristande kännedom. Till skillnad från informationsbroschyren har 
informationsvideon ett smalare innehåll. Här valde vi att fokusera på kommunikation 
och hörapparater eftersom detta är områden som kan ge en praktisk grund för 
omsorgspersonalen och därför ansåg vi dem vara lämpliga för ett videoformat. 
Hantering och skötsel av hörapparater visades här upp för att ge en mer detaljerad 
bild av hur detta görs. Precis som med informationsbroschyren upplevde vi det som 
svårt att veta hur pass avancerad informationsvideon skulle göras, då våra egna 
erfarenheter av kliniskt arbete är begränsade.  
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Resultatdiskussion informationsvideon 
I denna del kommer den färdiga informationsvideon att diskuteras. 
 
Den färdiga informationsvideon har både förtjänster och brister. En brist i arbetet är 
inspelningen. I en informationsvideo för personalutbildning skulle det behövas mer 
fokus på själva inspelningen och redigeringen. För en starkare fokus på den färdiga 
informationsvideon hade det varit önskvärt med ett djupare samarbete med 
inspelnings- och redigeringskunniga personer.  
 
Utformandet av informationsvideon har styrts både av vad som ansetts önskvärt och 
vad som ansetts möjligt. I början av planeringsarbetet diskuterade vi huruvida 
informationsvideon borde textas. Detta valdes bort eftersom det ansågs onödigt 
resurskrävande och informationsvideon inte riktar sig till personer med 
hörselnedsättning. Hade informationsvideon haft personer med hörselnedsättning 
som målgrupp hade detta i det närmaste varit en nödvändighet. För att kunna 
adressera informationsvideon i ännu större utsträckning mot målgruppen, personal 
inom äldreomsorg och närstående till äldre personer med hörselnedsättning, 
diskuterade vi huruvida en äldre person borde vara med i videon. Detta valdes bort 
då det ansågs försvåra utformandet av informationsvideon. Hade den färdiga 
informationsvideon haft större fokus hade det säkerligen varit bra att visa hur man 
sätter dit en hörapparat på en äldre person, för att göra situationen mer autentisk. De 
ämnen som behandlas anser vi relevanta för omsorgspersonal, detta baserat på 
tidigare undersökningar. Det kan dock finnas stora kunskapsvariationer inom 
målgruppen, vilket påverkar hur användbart materialet är för omsorgspersonal och 
närstående. Vad gäller den skötsel och hantering av hörapparater som visades valdes 
innehållet efter vad som ansågs vara nödvändigt för omsorgspersonal att känna till. 
Möjligheterna begränsades av brist på material, då till exempel allt-i-örat-apparater 
måste vara formgivna efter örat, och det därför inte var möjligt att visa hur en sådan 
apparat sattes in i örat. Inte heller informationsvideon har genomgått någon 
utvärdering, vilket hade varit till stor nytta för att verkligen veta hur informations-
videon upplevdes av målgruppen och huruvida ämnesvalen och den nivån på 
informationen som förmedlas i informationsvideon är relevant. Å andra sidan så är 
informationsvideon inte att betrakta som ett färdigt informationsmaterial, det hade 
därför varit svårt att värdera den i detta stadium. Möjligtvis hade det varit till hjälp 
med en noggrannare granskning av informationsvideon, för att veta vad som är bra 
och vad som skulle behöva göras om ifall fler inspelningar hade varit aktuella.  
 
Våra erfarenheter av att utforma en informationsvideo är att detta är ett spännande 
arbete, men att det kräver stora kunskaper inom teknik för att vara genomförbart. Vi 
tror att det hade varit mer lämpligt att fokusera på att endast göra en 
informationsbroschyr eller en informationsvideo. Arbetet hade då kunnat göras mer 
grundligt och det skulle finnas större möjligheter att inhämta egna tekniska 
kunskaper samt grundligare kunskaper kring upplägget, vilket troligtvis hade 
resulterat i en bättre informationsvideo och ett bättre informationsmaterial.  
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