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1. BAKGRUND  

 

Playmäkers startade som ett projekt 2007 med huvudsyfte att skapa 

genererationsöverskridande möten med hjälp av ny teknik mellan ungdomar och äldre, 

både på vård- och omsorgsboenden men även på dagverksamheter ute i kommunen. 

Playmäkers samarbetar med Telge Tillväxt AB vars syfte är att anställa och hjälpa 

ungdomar att komma ut i arbetslivet. En önskan med projektet Playmäker är att locka 

fler unga till äldrevården och att ”Playmäker” (PM) skall kunna bli en ny yrkeskategori. 

Förutom att PM är namnet på ett projekt så är det även benämningen på den person 

som möjliggör möten med brukarna ute på omsorgsboenden, en person som 

kommunicerar kultur och konstupplevelser med hjälp av olika tekniker. Dessa tekniker 

består förutom av mänskliga möten av en surfplatta, en projektor och en filmduk. 

Tekniken möjliggör kommunikationen mellan brukaren och Playmäkern och blir 

samtidigt ett medel för att skapa generationsöverskridande möten mellan ungdomar 

och brukare.  

PM verksamhet är uppdelad i två delar. På förmiddagen ”minglar” PM på 

avdelningarna för att skapa möten med brukarna vilka genererar teman till 

eftermiddagens ”show”. Under showen hjälper personalen till att slussa brukarna till ett 

samlingsrum där PM presenterar intryck och teman från minglet och visar upp detta i 

en föreställning. Vad en PM väljer att visa på surfplattan är avhängigt av vad som lyfts 

under samtalet under minglet samt av tillgång till data på internet med associationer 

till samtalets teman.  

Kommunikationen mellan PM och brukare sker på olika nivåer i flera olika led. Dels 

kommunikationen = samtal mellan brukare och PM dels kommunikation mellan 

surfplatta och brukare/PM.  

Hur urvalet av information görs och hur det styrs är länkat till 1) brukarnas intressen 

och önskningar 2) PM´s tolkning och upplevelse av 1) samt 3) tillgänglig data på 

internet. 

I den här rapporten lyfts olika faktorer som är kopplade till kommunikationen mellan 

PM och brukare relaterat till 1-3.  

Rapporten beskriver följeforskning gjord under vårterminen 2015 vid vård och 

omsorgsboenden i Södertälje. Rapporten bygger på iakttagelser samt intervjuer med 

PM, brukare, anhöriga, vårdpersonal samt verksamhetschefer kopplad till PM 

verksamhet vid vård- och omsorgsboenden i Södertälje.  

 

 

 



2. METOD OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

 

Uppdrag ”Följeforskning av Playmäker - verksamhet på vårdavdelning” 

Målgrupp: Playmäker, brukare, vårdpersonal, verksamhetschef och anhöriga 

Syfte: Hur och på vilka sätt påverkar en Playmäker - verksamhet brukare, anhörig och 
vårdpersonal på en vårdavdelning? 

Delsyfte: på vilket sätt spelar vårdpersonalen in i Playmäkers verksamhet? 

 

 

En forskare har gjort iakttagelser och följt både verbala och icke verbala processer 

under och efter PM aktiviteter på vård- och omsorgsboenden. PM aktiviteter har bestått 

av ”mingel” på avdelningar samt ”PM show” med och utan personal. 

Intervjuer har genomförts med samtliga målgrupper med öppna frågor kopplade till 

frågeställningen. Data har analyserats med hänsyn till syfte och delsyfte samt med 

hänsyn till forskarens förförståelse kring verbal och icke verbal kommunikation. 

 

I texten används förkortningen PM för Playmäker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. INLEDNING 

 

3:1 Hur relaterar Playmäkers arbete till begreppet kommunikation 

Hur vi kommunicerar, verbalt eller icke verbalt, är avhängigt av vår syn på världen och 

vår genomlevda erfarenhet. Inom kommunikationsteori skiljer man generellt sätt 

mellan två olika skolor. Den ena utgår från att all kommunikation sker utifrån en linjär 

modell där överföring av budskap går från A – B. Den andra skolan betraktar 

kommunikation mer som skapande av en betydelse eller en mening i ett viss kulturellt 

sammanhang (Fiske 1990). Kommunikation som skapar betydelse eller mening är i 

hög grad länkad till Playmäkers verksamhet och syfte. Under senare tid ser vi inom 

kommunikationsforskning modeller som förespråkar samordning av olika teoretiska 

skolor där interaktion mellan personer och betydelsen av socio-kulturell kontext blir ett 

naturligt fokus. För att iaktta kommunikationen mellan människor i en vårdkontext är 

samspelet, det fysiska mötet (där vi gör oss tillgängliga och närvarande för varandra), 

själva plattformen. Kommunikation är sampel där alla som deltar bidrar till ett 

meningsskapande. Det betyder att även de som inte talar eller visar intresse, är med 

och kommunicerar. Den som lyssnar är således med och bidrar till 

samspel/kommunikation. Här ser vi hur spegelneuron teori (se under spegelneuron-

aktivitet 5:2) kan förklara samspelet neurofysiologiskt och uppmärksammar hur subtila 

och finstilta beteendemönster kan få stor betydelse för utfallet. 

Det som händer i det mellanmänskliga mötet är avhängigt sammanhanget i vilket det 

sker. Det betyder att vi förstår det som händer, i relation till den situation där det sker. 

Det kulturella sammanhanget blir därför medskapare av samspelet och kan inte 

generaliseras till att gälla andra situationer. Alla personer som deltar i den specifika 

kontexten blir medskapare och har betydelse för utfallet. De personer som inte är 

aktiva under en PM mingel eller show blir ändå en viktig del av kontextupplevelsen. 

Utifrån det här ”dialogperspektivet” finns ingen klar sändare och mottagare. Allt sker i 

ett dialogiskt perspektiv och har betydelse för upplevelsen. Det vi gör är att vi kan fånga 

olika aspekter av ett skeende eller perspektiv. Om vi vill förstå den totala bilden 

behöver vi få kännedom om hela den kulturella kontexten runt omkring en interaktion. 

I rapporten finns därför olika delar av helheten representerade: Brukarna, 

vårdpersonalen, verksamhetschefer, anhöriga samt Playmäkern själv. 

 

3:2 Kommunikation med demensdrabbad person 

När vi kommunicerar med en dement person bör vi ha i åtanke att ordens betydelse 

kan ha gått förlorad dvs det vi menar med ett visst uttalande behöver inte innebära 

samma sak för den demente. Det blir svårt att uttala sig om något om inte orden har 

någon betydelse och då blir den icke verbala kommunikationen än mer viktig. Hur den 

sjuke ser på omvärlden dvs hur den demensdrabbade uppfattar världen hänger ihop 

med perceptionsförmågan. Tidigt i ett sjukdomsförlopp kan perceptionen bli störd vilket 

ytterligare gör det svårare att kommunicera med en dement person. Det vi har kvar att 

läsa av och tolka är kopplat till det vi nedan benämner funktionskanaler (Argyle)   



 

3:3 Verbala och icke verbala uttryck 

Allt som sker i mötet mellan en Playmäker och en brukare (individuellt eller i grupp) 

involverar alla slags uttryck, där verbala och icke –verbala är lika viktiga. Vid demens 

blir det icke verbala uttrycket av särskilt stort och viktigt intresse, i många fall det allra 

viktigaste. Om vi inte avläser, eller kan avläsa den icke verbala kommunikationen kan 

vi missuppfatta varandra. 

 

3:4 Hur kan vi avläsa kommunikation i samspelet mellan brukare och 

Playmäker? 

Avläsning kan ske både genom lyssnande och betraktande av icke verbal 

kommunikation. För att underlätta den icke verbala avläsningen kan vi utgå från en 

modell (Argyle) där man har delat upp avläsningen i fem olika funktioner: 

1. Känslouttryck via ansiktet, rösten och kropp 

2. Kommunikation av attityd där fokus ligger på upprättandet av relation till en 

annan person 

3. Ett sätt att stödja talet 

4. Ett uttryck för personlighet 

5. Ett slags social rit som till exempel en hälsning 

 

Under både mingel och show-verksamhet har alla dessa fem kommunikationssätt av 

funktion kommit till uttryck. Se vidare under respektive avdelning nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  RESULTAT 

 

4:1 Avläsning av kommunikation mellan brukare och PM 

 

Upplägg av en Playmäkers arbete 

 

MINGEL 

Under minglet har det blivit tydligt att framför allt kommunikation av känslouttryck och 

attityd har dominerat kommunikationen mellan PM och Brukare. Svårighet har i vissa 

fall kunnat åskådliggöras gällande: 

 Stödjande av tal 

 Uttryck av personlighet 

 Social rit såsom hälsning  

I analyserna av texter framkommer en bild där svårighet kring hälsning och ritual 

handlar om svårighet att avläsa icke verbal kommunikation / avstånd till kulturell 

kontext. Avstånd till kulturell kontext handlar om ett icke relaterande, brist på egen 

erfarenhet kopplad till specifik händelse. 

 

SHOW 

Under showen har det blivit tydligt att framför allt kommunikation av känslouttryck, 

attityd samt uttryck av personlighet har dominerat kommunikationen mellan PM och 

Brukare. Svårighet har i vissa fall kunnat åskådliggöras gällande: 

 Stödjande av tal 

 Social rit såsom hälsning 

I analyserna av texter framkommer en bild av svårighet att avläsa brukarnas och PM`s 

sätt att kommunicera vilket föranlett till misskommunikation. Avläsning av kroppsspråk 

är även här avhängig kulturell kontext. Även erfarenhet av kroppspråksavläsning har 

haft avgörande betydelse för utfallet. 

 

På följande sätt prioriterar en Playmäker avläsning av känsla hos brukaren: 

  

1. Blicken 

2. Mimik (leende) 

3. Kroppshållning 

4. Beröringsmottaglighet 



Hur en PM ser på uppgiften att vara en PM varierar beroende på vem vi frågar. Hur en 

PM hanterar egna starka känslor och känslouttryck speglar förhållningssättet gentemot 

brukaren. Om en PM inte är tränad att bemöta personer i sorg så kan det uppstå 

svårigheter när starka känslor väcks hos brukarna. Här behövs handledning vilket alla 

PM har uttalat sig positiva till, antingen från erfaren PM eller från erfaren vårdpersonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4:2 PLAYMÄKERS PERSPEKTIV PÅ ATT VARA PM 

 

”Viljan att överraska” ”Det är ett detektivarbete att vara PM” 

”Det mest betydelsefulla för brukarna tror jag är att känna sig sedda och att de 

känner tillhörighet – att vi skapar ett sammanhang”. 

”Mitt arbete att göra någon glad och inte lämna när någon är ledsen” 

”Mitt arbete är att låta dem minnas” 

”Min intention är att ”hjälpa” till bättre tankar, positiva tankar och inte väcka 

ledsenhet” 

”Inte bara minnas påsk utan också fira påsk”  

(Citat från PM) 

 

Inställningen till de olika kulturaktiviteterna i PM regi är att genomförandet skall bygga 

på autenticitet. Visst handlar det om att lyfta och väcka minnen men också att vara i 

nuet och skapa utifrån det som finns här och nu. Inte bara minnas påskfirande utan 

faktiskt fira påsk på ett autentiskt sätt. Minnesbilder och fragment från tidiga 

högtidsstunder sammanflätas med nuet och blir något som PM själva väljer att kalla 

för ”samhörighet här och nu”. Frågan som uppstår under intervjuerna är: När blir något 

på riktigt? Hur vet man om något är autentiskt? (se diskussionsavsnittet) 

 

Avläsningen av brukarnas verbala och icke verbala kommunikation ser litet olika ut 

beroende på PM egen historia. Ibland vågar man inte stanna kvar i sorgen eller 

ledsnaden tillsammans med brukaren utan försöker istället bryta genom att väcka 

associationer för att skapa glädje. Men ibland kan PM stanna kvar i sorgen tillsammans 

med brukaren, trösta och vara närvarande i tystnad. Förhållningssättet beror på vilket 

syfte man har som PM. Är syftet att skapa glädje kan svårigheter uppstå av olika slag, 

eftersom PM då försöker undvika att väcka ledsnad. Är syftet att skapa känsla av 

tillhörighet så ser situationen annorlunda ut. (Se diskussionsavsnittet). 

 

”Då är man inte en Playmäker”… 

I mötet mellan brukare och en PM skapas ett delande som kan öppna upp starka 

känslor. På samma sätt som en PM lägger energi på att skapa ett möte med brukaren, 

så behöver mötet avslutas på ett sätt som gör att brukaren känner sig trygg. I PM´s  

roll ligger att göra avslutningen så respektfull som möjligt. Det kan innebära att 

härbärgera starka känslor och affekter och se till att brukaren hanterar minnen på ett 

bra sätt. Här behövs träning.  

På många avdelningar fungerar kommunikationen med personalen mycket bra. 

Kommunikation med personalen kring brukarnas dagsform är central. Som till exempel 



att ”idag mår X inte så bra för att …”  Här har både PM och personalen ett ansvar att 

informera om signifikanta händelser relaterade till brukaren för att skapa bästa 

förutsättning för ett gott möte. 

 

”Brukarna märker att jag inte är svensk. Brukarna kanske inte förstår mig. Det 

funderar jag på”. 

Ibland uppstår svårigheter att kommunicera beroende på att PM och brukaren inte har 

svenska som modersmål. I de flesta kontexter har det varit en tillgång för PM 

verksamhet att PM pratar flera språk och därmed kan bemöta brukaren från sitt eget 

hemland men vid ett par tillfällen har det uppstått en ”god dag yxskaft” kommunikation 

på grund av språkförbistring.  

En PM berättade under en intervju att: 

”Absolut inte leva på hem utan hellre leva hemma med mina barn när jag blir gammal”..  

En fråga som uppstår är huruvida PM´s inställning präglar PM verksamheten.  

 

Kan vem som helst bli en PM? 

På denna fråga har rapporten fått ta del av många svar. Inställningen till och respekten 

för medmänniskan är själva grunden för hur man ser på sig själv som PM och hur man 

betraktar sin kollega i denna roll. Den känslomässiga avläsningen och erfarenheten av 

att vara autentisk är byggstenar för att bli en bra PM. Om man inte känner att man kan 

härbärgera starka känsloladdningar och inte bemöta brukaren i dennes 

sinnesstämning, så är man ingen bra PM. Vem skall avgöra vem som kan få bli PM? 

Häri ligger ett stort ansvar. (Se diskussionen). 

 

”Går inte att ersätta en PM med videofilm”. 

Samtliga intervjuade PM´s är överens om att det inte går att ersätta en PM verksamhet 

med en videofilm. Det mänskliga mötet har stor betydelse för att kunna skapa en 

känsla av tillhörighet och sammanhang. Mötet är avgörande för att PM verksamhet 

skall få effekt. 

 

 ”Om jag får handledning skulle jag vilja lära mig vilka hinder som finns för att 

äldre skall slappna av”  

”Handledaren skall kunna hjälpa mig att känna igen känslor” 

Samtliga PM har uttalat sig om vikten av att få någon form av handledning. Syftet med 

handledningen har dock sett litet olika ut. Den mer oerfarne PM efterlyser hjälp att 

avläsa känslor. Enligt den erfarne PM är det en grundförutsättning för att göra ett bra 

PM arbete. Här kommer återigen behovet av en konsensus när det gäller anställning 

av den framtida PM in.  



 

”Samarbete bör förstärkas. Känslan av att vara kollegor” 

Både personal och PM har uttalat sig om fördelarna med att samarbeta med varandra. 

En önskan att se sig som kollegor har uttalats dvs att det finns en ömsesidig respekt 

mellan de olika yrkesrollerna. (se mer i kapitlet om personalens perspektiv på PM) 

 

”Blicken som lyfts, kroppen blir rakare, att de sjunger med…” 

PM´s avläsning av brukarnas engagemang görs på olika sätt. Blicken, kroppsspråket 

och att det finns en delaktighet genom att brukaren sjunger med är signaler som PM 

tolkar. Kroppsspråk, gester och blick är centrala kommunikationskanaler i vilka PM gör 

sin avläsning.  

 

”Även i personalgruppen syns gäspande, trötta beteenden som inte aktiverar 

brukarna trots att de sitter nära varandra. Personal som är yngre är mindre 

engagerad i interaktionen”. 

Fördelen av att personalen är med under PM showen uppväger nackdelarna. Det har 

vid enstaka tillfällen varit störande när personalen inte varit engagerad.  

 

”Det är bra att det finns checklistor där det till exempel står att personalen skall 

följa med brukarna upp på rummen igen och att det inte är PM uppgift” 

PM har uttalat ett behov att riktlinjerna skall användas mer på rutin när det gäller 

ansvaret för brukarna eftersom det hittills har fungerat bra när de efterföljs. Ett behov 

av ökad spridning av riktlinjerna så att de genomsyrar hela verksamheten har 

efterfrågats. 

 

”Det bor gamla människor här, respektera det..” (citat från brukare i mötet med PM) 

Vid ett par tillfällen under följeforskningen uppstod konfliktsituationer mellan PM och 

brukare. En brukare upplevde sig inte respekterad på ett önskvärt sätt och sa ifrån. 

Det är inte alltid lätt att avläsa signaler av kränkthet eller respektlöshet hos brukarna, 

men det viktiga är att vara lyhörd när det inträffar. 

 

 

 

 

 

 



4:3 PERSONALENS PERSPEKTIV PÅ PM 

 

Personalen spelar en viktig roll och fyller en avgörande funktion för att PM´s 

verksamhet skall fungera på ett optimalt sätt. Personalen blir ett övergångsobjekt 

mellan brukare och PM och skapar en trygghetsram i vilken PM kan fokusera på sitt 

syfte dvs aktivering med hjälp av generationsöverskridande möten mellan brukare och 

PM. Under intervjuer med personal framkommer värdet av samverkan och respekt för 

varandras kompetenser. Nedanstående punkter sammanfattar olika aspekter av 

personalens kommunikation: 

 

”Silviahemmet är med mig varje dag”  

Kursen Utbildning BPSD (Beteende Psykologiska Symptom Demens Utbildning) är en 

tillgång för att underlätta avläsning av icke verbal och verbal kommunikation hos 

brukarna. Att gå en demensutbildning har varit avgörande för att få förståelse för sitt 

arbete. 

 

”Att göra saker på rutin skapar inte spontana kreativa insatser”  

Hur kan vi bryta rutiner och få personalen mer kreativt engagerad? Synergieffekter 

med PM verksamhet har redan visat sig påverka personalgruppens initiativförmåga till 

det bättre. Kunskapen om synergi kan systematiseras och läggas till framtidens PM. 

 

”Tiden räcker inte alltid till för att göra det man vill göra för att aktivera 

brukaren”. ”En PM gör det som man själv skulle vilja göra mer av”. 

Prioriteringar av omvårdnadsarbetet gör att personalen inte har möjlighet att aktivera 

brukarna i den mån de önskar. Här har en PM en möjlighet att komplettera 

omvårdnadsarbetet och kan fungera som en förlängning av det arbete som 

omvårdnadspersonalen har byggt upp. Mervärdet för PM verksamhet ligger i att se PM 

arbetet som del av det totala omvårdnadsarbetet och bygger på kommunikationen 

mellan vårdpersonal och PM. Det har också framkommit att det är viktigt att en PM 

respekterar vårdpersonalens rutiner. Det har även framkommit att tidpunkten på fm när 

PM minglar, inte alltid är den optimala utan att eftermiddagen är lugnare för alla. 

 

”De säger något som gör att jag faktiskt förstår att de kommer ihåg” 

Det finns många exempel från personalens iakttagelser som visar på en ökad kognitiv 

stimulering av minnesfunktion hos brukarna. Visuella, auditiva, kroppsliga, emotionella 

och smak minnen ligger kvar efter ett PM besök och bidrar till synergieffekter hos 

omvårdnadspersonalen. Det blir en ”win-win” situation för både brukare och personal. 

 



”Att avläsa kroppsspråk finns antingen naturligt eller har med erfarenhet att 

göra” 

Personalen gör avläsning av brukarnas kommunikation oftast från signaler från 

ansiktet, där blicken är nummer ett. Därefter ansiktets grimaser och mimik och även 

händernas rörelser spelar in. Rösten är också en viktig informationskanal. Denna 

kunskap finns oftast med naturligt men är också erfarenhetsbaserad. Avläsningen av 

ansiktsuttryck, gester mimik och kroppsspråk är en av de viktigaste delarna i PM 

verksamhet.  

 

”Det tar tid att lära sig kroppsspråk” 

Erfarenhetsbaserad kunskap är ett genomgående tema för att en PM skall kunna verka 

med respekt och empati. Att träna empati med sig själv och med andra är en del av 

kunskapsutvecklingen av framtidens PM. 

 

”Det är viktigt att personalen finns med” 

Under alla delar av PM verksamhet spelar personalen en viktig roll. Under minglet 

skapar personalen ett igenkännande och en trygghetsram för brukaren genom att 

finnas inom brukarens synhåll. 

Under förberedandefasen (då showen planeras) kan en personal delge kunskap som 

inte framkommit under minglet och därmed berika innehållet i showen. 

Under själva showen skapar personalen trygghet och är en förutsättning för att 

brukaren skall kunna slappna av. När brukare behöver uträtta sina behov eller känner 

sig rastlösa och/eller otrygga kan en personal underlätta och understödja önskad 

funktion. Personalen och PM har olika kompetenser och kompletterar därför varandra 

när det finns ömsesidig respekt. 

Det finns ett mervärde för personalen att vara med. Kunskap om brukaren 

kommuniceras tillbaka till personal via PM arbetet och kan generera synergier i 

omvårdnadsarbetet. Egna personalinitiativ stimuleras indirekt via PM´s verksamhet (ett 

sådant exempel är inspirationen att bygga en kör). 

Personalen fyller en viktig funktion under själva transporten till showen. Här skapar 

personal med sin attityd ett kitt av trygghet vilket ger mervärde åt alla. Även vetskap 

om att personal sitter kvar under showen och stöttar vid ett eventuellt toalettbesök är 

avgörande för att showen skall fylla sin funktion. 

 

”Helst en PM var 14:e dag men inte för ofta” 

Det är i första hand personalen som skall aktivera brukarna. PM skall ses som en 

injektion till inspiration. En risk med PMs verksamhet kan bli att personalen inte 

behöver göra något eftersom PM tar hand om aktiveringen. I första hand är det så att 



personalen ansvarar för aktivering. Vad skulle annars hända om PM verksamheten 

läggs ner?  

”Det där tar PM tag i, det behöver inte jag tänka på” (en fundering som personalen kan 

ha). Personalen skall inte tas ifrån sin möjlighet att aktivera. Det är viktigt att göra så 

många aktiviteter som möjligt så att alla hittar något av intresse.  

Det får heller inte vara så att det bara är några få som lockar brukarna utan ”alla måste 

med på tåget”. 

 

”Mervärde att ha en PM med i arbetsgruppen” 

Eftersom kommunikationen mellan brukare, PM och anhöriga står i centrum för att en 

PM verksamhet skall bli framgångsrikt skapas mervärde om samma person sitter på 

två stolar. 

 

”När man är intresserad blir man ännu bättre” 

Inställning till sina arbetsuppgifter präglar den energinivå som läggs ner på brukaren. 

Det gäller både brukare, personal och PM. Kommunikation som bygger på lust skapar 

större förutsättning till kvarstående minnen. Under intervjuerna har det framkommit att 

intresset för det man gör genomsyrar resultatet. Att avläsa intresse för kulturaktivering 

är en nyckelfaktor när vi skall anställa nya PM (läs mer om framtidens PM 5:7). 

 

”Kultur ändras i varje generation” 

Kultur är färskvara och inkänning och avläsning av önskad kulturaktivering är a och o 

från både personalen och PM sida. Här kan även brukarens anhöriga vara till stor hjälp 

och bidra med foton etc. Det är en sak att söka information från internet av en slump 

och göra det med intention att det skall göra skillnad för den som skall ta till sig 

aktiveringen. Intentionen med aktiveringen är inte klarlagd och bör i framtiden ligga 

som riktlinje för att en PM skall kunna göra skillnad och komma in i brukarens inre 

värld. 

 

”Gamla är utanför – varför besöker inte barnbarnen” 

Hur kommer det sig att vi inte ser på våra äldre ”som guld värda”? Hur kan vi skapa en 

brygga mellan anhöriga och brukare utan att provocera? Under intervjuerna med både 

anhöriga, personal och PM framkommer en tydlig trend där de gamla anses åsidosatta, 

inte med i vardagen och inte alltid länkade till de familjeband som finns på relativt kort 

avstånd från omvårdnadsboendet. Att lyfta detta som ett delsyfte i PM verksamhet kan 

vara ett sätt att bryta utanförskapet. Att fungera övergångobjekt mellan anhörig och 

brukare kan skrivas in i PM riktlinjer. 

 



”Kanske även ge guldkant till personal” 

Under de olika samtalen märks en ökad arbetsbelastning hos personalen. När en PM 

kommer in i gruppboendet och gör det ”som jag önskar att jag hade tid med att göra” 

så kan det väcka känslor hos personalen av avund. Ett viktigt tema som framkommit 

under följeforskningen är hur vi skall ta hand om vårdpersonalens behov av 

återhämtning och reflexion. 

 

”Anhöriga tycker mycket om att få rapport från personal kring de aktiviteter som 

brukarna får” 

För att skapa framgång kring PM finns ytterligare bryggor att bygga. Anhöriga kan 

bjudas in på olika sätt (se framtidens PM 5:7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4:4 ANHÖRIGAS PERSPEKTIV PÅ PM 

 

”Ni som är så unga, hur orkar ni engagera er i något som handlar om gamla” 

Anhöriga beundrar de ungas engagemang för de äldre. ”På min tid så ville man inte 

alls engagera sig i de äldre” är en kommentar från en anhörig. Man ser på PM 

verksamhet med respekt och med glädje. Många gånger när de anhöriga kommer in 

på avdelningen och ser sin anhörig engageras av en PM så fylls energierna ytterligare 

i rummet. Det är med tacksamhet man ser på PM. 

 

”Tycker PM ska fungera som en vårdresurs, vara länkad mer tydligt till hela 

verksamheten” 

Ju närmre en PM arbetar personalen desto mer synergieffekt kan avläsas i arbetet till 

brukaren. Det bästa tänkbara vore om vårdpersonalen kunde utbilda sig till PM, som 

ett komplement till den vårdande rollen. 

 

”Engagemanget är det viktiga” ”Det är inte alla PM som är lika engagerade” 

Det finns skillnad på engagemanget hos PM i den anhöriges ögon. Det vore bra om 

alla kunde engagera sig på samma goda sätt.  

 

På frågan om hur en framtida dröm-PM ser ut svarar man: 

”Att både hjärta och hjärna skall vara med, och ett inkännande” 

Hjärta står i det här fallet för empati och hjärna för möjlighet att verkställa det som 

hjärtat känner. Det räcker inte bara med att en PM gör något gott. Om inte hjärtat är 

med så gör det inget gott för samhället. Det märks när hjärtat är med på riktigt, enligt 

anhöriga. ”Det får inte bli så att ungdomar hamnar som underhållare på vårdboenden 

bara för att de inte hittar något annat jobb. Kvaliteten på det som ungdomar gör måste 

vara etiskt riktigt och utgå från både hjärta och hjärna. Annars kan det skapa otrygghet 

hos brukarna. Men detta gäller förstås all vårdpersonal.  

 

”Det finns de som inte alltid avläser min anhörig på ett bra sätt” 

Det framkommer under intervjuerna att det finns PM som avläser brukarna på ett 

mindre bra sätt. Här behövs utbildning för att avläsa känslostämningar tillsammans 

med kommunikation med personalen.  

 

 



”Jag reagerar när jag ser att min anhörig bara sitter och hänger och inte får 

någon stimulans” 

Tiden finns inte alltid för att tillfredsställa alla. Tanken på samordning av olika 

personalinsatser där PM är en, kan vara en framkomlig väg till ökad stimulering av alla 

brukare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. DISKUSSION 

 

5:1 Emotionshjärnan 

Vi försöker idag förklara effekten av kulturaktiviteter utifrån det vi kallar för 

känslohjärnans aktivitet. Le Doux och medarbetare (1998) presenterade en modell 

som förklarar hjärnans mottaglighet av olika stimuli. En snabb och en långsam bana 

tar emot stimuli från tex en ljud- eller rörelseimpuls. Kontaktstationen blir först 

thalamus, en slags sorteringsstation som leder impulsen antigen direkt ner till 

känsloregistrering i amygdala kärnorna eller upp till de mer förnuftsmässiga delarna i 

hjärnbarken. I hjärnbarken begripliggör eller förstår vi, det vi kan kalla för mer kognitiva 

processer, jämfört med de som sker i amygdala, som är av mer känslomässig karaktär. 

Fyndet som Le Doux och medarbetare gjorde var att banan ner till känslohjärnan är 

mycket snabbare jmf med den övre kognitiva banan. Det är den snabba banans effekt 

som vi märker av när en brukare till exempel reagerar spontant på ett visuellt eller 

annat stimuli. Vi behöver vara medvetna om att känslohjärnan reagerar lika starkt på 

positiva som på negativa impulser. Det betyder att PM behöver vara mycket 

uppmärksam på responsen från brukaren efter kulturstimulering. En avstämning av ffa 

den icke verbala kommunikationen blir central och vår egen känslomässiga närvaro är 

helt avgörande för att vi skall kunna göra avläsningen. Oftast är vi inte förberedda på 

starka känslomässiga responser. Men ju mer medvetna vi är om känslohjärnans 

funktion desto bättre kan vi hantera den. 

 

5:2 Spegelneuronaktivitet 

När vi rör oss tillsammans så speglar vi varandras rörelser. Det här kan vi förklara med 

hjälp av spegelneuronteorin som under 1990-talet myntades av en forskargrupp från 

Italien (Rizzolatti och medarbetare). Det visar sig också att spegelneuronen kan tränas 

upp och stimuleras till att bli mer empatiska. Spegelneuronträning sker i relation till 

någon annan, är relationsberoende. Genom att titta på andras kroppsliga rörelser 

och/eller genom att avläsa förändring av olika ansiktsuttryck såsom rädsla, glädje eller 

avsky etc så kan vi smittas av olika känslomässiga kvalitéer. (Rizzolatti & Arbib 1998). 

Det här förklarar varför våra rörelsemönster är viktiga när vi rör oss tillsammans med 

andra. Våra kroppsrörelser blir avlästa och kan därmed påverka andra personers 

känslomässiga upplevelser. En speglad rörelse kan skapa trygghet eller otrygghet. 

Genom att träna våra kroppsliga rörelseuttryck kan vi skapa empatisk känslomässig 

kvalitet hos andra. Spegelneuronmekanismen kan appliceras också på känslor och 

detta är förmodligen grunden för mänsklig empati. 

 

5:3 Synkronicitet – hur relaterar det till PM arbetet? 

Ordet synkronicitet används när något sker samtidigt. Det finns olika former av 

synkronisering, tex kraft-, rytmisk eller rumslig synkronisering. Vid rytmisk 



synkronisering kan två eller fler personer dela samma rytm utan att behöva använda 

samma kroppsdelar. Vid synkronisering av kraft gäller samma sak. Styrkegraden eller 

kraften är synkron men behöver inte innebära att personerna använder samma 

kroppsdelar. Vid rumslig synkron rörelse rör sig personerna samtidigt i rummet på ett 

likartat sätt (Schmais 1985). 

Under både mingel och show kan man tydligt avläsa att PM aktivitet  synkroniserar 

brukarnas rörelsemönster. Ibland är synkroniseringen tydlig, ibland ligger den på en 

subtil nivå. När intresset för ett specifikt ämne eller tema uppstår under minglet eller 

showen så intensifieras synkroniseringen mellan brukarna. Det gäller även 

personalens rörelsemönster. 

Vad innebär synkronisering? För att tolka effekten av synkron rörelse behöver vi fråga 

brukarna och personalen hur det känns. Den synkrona rörelsen skapar en känsla av 

en tillhörighet, ett delande och en slags gemenskap. Att jag tillhör en grupp som känner 

med varandra. En slags empatisk upplevelse att vi alla hör ihop. De personer som inte 

kan känna in delandet, får heller inte lika stor effekt av PM aktiviteten. 

Genom att fokusera på den synkrona rytmen under pågående PM aktivitet (mingel och 

show) kan vi träna oss i att avläsa känsla av samhörighet. Personer med erfarenhet 

av att vara i grupp med dementa/ äldre visar sig ha lättare att avläsa den synkrona 

rytmen jämfört med dem som inte har den erfarenheten. Att blanda äldre PM (även 

från personalgrupp) med yngre kan skapa ökad känsla av samhörighet hos brukarna. 

 

5:4 Empatiskt delande och kinestetisk empati 

När vi kan sätta oss in i och förstå en annan persons känslor, benämner vi det empati. 

Ett empatiskt beteende kan även gå över i medkänsla vilket betyder att vi dessutom 

har en önskan att lindra personens lidande och bära dennes känslomässiga laddning. 

På det sätt vi tolkar en annan persons rörelsekvalitet/rörelsemönster skapas något vi 

kallar kinestetisk empati. Det innebär att en PM kan, genom att avläsa en brukares 

rörelser, mimik och gester, göra brukarens känslomässiga innehåll till sitt eget. Genom 

att brukarens rörelsemönster blir avläst och speglat kan denne uppleva en känsla av 

tillhörighet och delaktighet. Kinestetisk empati är ett slags fysisk identifikationsprocess 

med en annan persons rörelser. Ju mer kontakt en PM har med sin egen kropp och 

känsla desto större sannolikhet att han eller hon gör en avläsning av brukarens 

känslomässiga processer. Här har följeforskningen visat att den kinestetiska empatin 

har betydelse för utvecklandet av känsla av tillhörighet och sammanhang hos 

brukarna. Den kinestetiska empatin är en avgörande faktor för att få till stånd en 

trygghet hos brukarna och bör ingå i utbildningen av en PM i framtiden. 

 

5:5 Autenticitet i mötet och dess betydelse 

Begreppet autenticitet har visat sig ha stor betydelse under PM verksamheten. Det 

ställer höga krav på en PM att vara autentisk med sitt meningsskapande för att 

generera trygghet hos brukaren. När det autentiska beteendet blir utbytt till en jargong 



eller ett teaterspel minskar intresset och uppmärksamheten hos brukaren och går 

förlorad.  

Autentisk rörelse är ett begrepp som myntats av Mary Whitehouse, dansterapeut och 

rörelseanalytiker. Autentisk movement kan tränas och handlar om att vara närvarande 

i sig själv. En PM som har tankar på annat håll eller inte är närvarande i stunden kan 

inte skapa förutsättnting för autenticitet. (Se utbildning) 

– Mary Whitehouse, Founder of Authentic Movement säger: 

“Movement, to be experienced, has to be “found” in the body, not put on like a 

dress or a coat. There is that in us which has moved from the very beginning. It 

is that which can liberate us.” 

 

5:6 Lekområde  

Winnicott presenterade termen lekområde (Winnicott 1981) . Det kan definieras som 

det område som skapas mellan barnet och första objektet vilket utforskas genom 

barnets rörelser och fantasi. Lekområdet vidgas successivt där barnet får utforska sin 

fantasi och verklighet i den takt som känns trygg. Trygghet mellan första objekt och 

barnet är avgörande för att lekområdet skapas och tidiga trauman kan förstöra 

lekområdets funktion och mening. Lekområdet skapas även mellan PM och brukare. 

PM´s  egen trygghet i att vara i lekområdet har betydelse för trygghetsskapandet hos 

brukaren. 

 

5:7 Framtidens PM 

”Alla som arbetar i brukarens närhet kunde ha glädje av en gemensam 

kunskapsplattform” 

I alla analyser framkommer ett stort behov av utbildning av vad det innebär att avläsa 

icke verbal kommunikation. Hur kan vi träna oss i att bli mer inkännande och lyhörd för 

medmänniskors intentioner med rörelser, gester och mimik? 

Efter genomläsning av samtliga intervjuer har det framkommit kriterier för en god PM 

som i korthet kan sammanfattas på följande sätt: 

Kriterier för en god medmänsklig PM 

1. Att ha kontakt med sina känslor 

2. Ha förmåga att känna medkänsla med äldre 

3. Ha goda intentioner med sitt arbete som PM 

4. Vara musikalisk eller musikintresserad och gärna behärska ett instrument 

5. Vara inkännande och äga empatisk färdighet  

6. Ha medkänsla med sig själv och med andra 

7. Kunna beröra och skapa engagemang 

8. Ha både hjärta och hjärna med i sitt arbete 

9. Vara intresserad av andra människor och kulturer 

10.  Inneha rytmkänsla 



 

 

5:8 Möjliga utbildningsvägar 

I rapporten har framkommit olika grundbegrepp som bör ingå i ett framtida 

utbildningsprogram. Ett av dessa grundbegrepp är kinestetisk empati, ett annat är 

autentisk träning och synkronicitet.  

Den kinestetiska empatin och autenticitet är som tidigare nämnts avgörande faktorer 

för att få tillstånd en trygghet hos brukarna. Nedan presenteras olika förslag på 

utbildningar vid vilka man kan bygga en kunskapsbaserad PM verksamhet: 

 

1. Scenskola för vårdpersonal med grundläggande vårdutbildning 

Att länka kunskap från en vårdutbildning med en scenskolekurs kan skapa framtidens 

PM. En yrkesgrupp som har tillgång till sitt kroppsspråk är skådespelare. Genom att 

bjuda in skådespelares kompetens till en yrkesutbildning kan åstadkomma olika 

synergieffekter. Många söker idag scenskola utan att få plats. Det finns således ett 

stort behov av att få arbeta med konstnärligt kroppsuttryck och om PM kan inleda 

samarbete med vårdutbildningsprogram tillsammans med en konstnärlig högskola 

alternativt teaterskola för att vidareutbilda vårdpersonal, skulle en yrkestitel PM kunna 

växa fram ur den. 

 

2. Amatörteaterskola i samverkan med PM utbildning 

Genom att länka befintliga vårdutbildningar till amatörteaterskolor kan kursprogram för 

en PM byggas upp. Innehållet i en sådan kurs bör innehålla de nyckelord som 

framkommit i den här rapporten. I ett nästa skede kan en pilotutbildning formuleras och 

sökande från landets alla vårdhögskolor kan få möjlighet till tillträde. 

 

3. Komplettering av befintliga demensutbildningsprogram 

Använda befintligt vidareutbildningsprogram hos till exempel Silvia hemmets 

demensutbildning kan skapa samverkan kring ett PM kursprogram med konstnärligt 

uttryck. Här kan alla med grundläggande vårdutbildning få möjlighet att söka.    

 

4. Vårdpersonal kan söka enstaka kursprogram 

Låta intresserad vårdpersonal söka framtida PM kurs som bygger på samlad kunskap 

om kulturaktiviteters inverkan på vår hälsa tillsammans med rapportens nyckelord för 

medmänsklig PM. 

 

 



5. Bjuda in till att skapa kulturboxar/minneslådor  

Kulturboxar, som innehåller kunskap om respektive lands kultur, riter och 

symbolvärden skapas tillsammans med personer som har kontakt med detta område. 

Minneslådor (fyllda med filmer, musik, länkar till internetsidor)  används sedan 

systematiskt på arbetsplatsen tillsammans med en PM. Personal kan tillsammans med 

PM initiera arbetet med minneslådor för att därefter öka tillgängligheten av 

kulturaktiviteter inom verksamheten.  

 

5:9 Hur ser cheferna på framtidens kulturverksamhet? 

Verksamhetscheferna anser att det är viktigt att få med all vårdpersonal på tåget när 

det gäller kulturaktivering. Det är inte alltid lätt att skapa ett kreativt tänkande på 

beställning. Är man rutinstyrd är det svårare att skapa kreativa idéer och verksamheter. 

Här ligger ett ansvar hos verksamhetscheferna att försöka skapa kreativt tänkande hos 

all vårdpersonal och värna samverkan mellan aktivitetsutvecklare och PM.  

 

5:10 Kommentarer kring framtidens PM – Vad är viktigt att tänka på? 

 Vara inspirationskälla till personal för att stimulera och förmedla fler 

kulturaktiviteter till brukarna 

 Skapa ”verktygslådor” som stimulerar personalen till att bli egna PM 

 Bidra med ny teknik till avdelningens egna aktiviteter (nobelmiddag = bidra med 

att koppla upp storbildskärm) 

 Besöka avdelningen regelbundet dock inte för ofta, bra rytm var 14:e dag 

 Kompetensutbilda personal regelbundet  

 Interagera i verksamheten genom att få bli inkopplad på verksamhetens villkor 

istället för tvärtom 

 Undvika att ta för stort ansvar från personalgruppen så att inte personalens 

självkänsla sänks vad gäller aktivering av brukarnas kulturstimulering 

 Vara mångkulturell ”advisor” dvs länka bild/film material kopplat till specifika 

kulturer 

 Bygga ”toolbox” alt ”PM bibliotek” som kan förvaltas av respektive 

vårdavdelning och användas av alla 

 Utbilda en /två personer på varje avdelning som blir ”PM” kombinerat med sin 

yrkesroll 

 Inspireras av skådespelare under utbildning till PM för att göra arbetet mer 

attraktivt och kreativt 

 Inspireras regelbundet av Kultur 365  (genom Lars Ahlins grupp) och få 

utbildning inom ny teknik, bibliotek, bild, mångkultur mm regelbundet (ca en 

gång per kvartal) 

 Skapa synergieffekt tillsammans med initiativ från personalgrupper 

 Transparenta samverkansformer med alla i teamet runt brukaren 

 

 



 

5:11 Handledning av PM 

 Handledarskap bäst om den ges av erfaren PM 

 Att få följa med en erfaren PM under en uppstartsperiod på ett par veckor kan 

ha stor betydelse för att skapa goda exempel kring hur en medmänsklig PM 

fungerar 

 Samordna demensteamutbildning och handledning eventuellt med ett PM  

kursprogram (se ovan). 

 

5:12 Finns det utbildning för känslor? 

Vi kommer oundvikligen in på frågan om det går att utbilda i känslor. Eftersom arbetet 

som PM innebär att ständigt avläsa och tolka känslor och stämningar hos de dementa, 

ställer vi oss frågan; kan vi arbeta som PM om vi inte har tillgång till våra känslor och 

till ett känslomässigt språkbruk? Svaret är att vi blir nog inte bättre på att avläsa vår 

omgivning än vad vi är att avläsa oss själva. Svaren från denna rapport visar att arbete 

med dementa tillsammans med egen erfarenhet av omvårdnadsarbete är en god 

utgångspunkt för att bli en medmänsklig PM. En PM däremot som har obearbetade 

trauman som väcks i mötet med brukare behöver handledning regelbundet. Utan 

handledning och utbildning blir resultatet ej fullgott.  

  

5:13 Tankar kring framtida PM verksamhet/organisation 

Genom aktivitetsutvecklare inom Kultur 365 kan frågeställningar lyftas kring fortsatt 

utveckling av medmänsklig PM. Vidare kan fokus på följande aktiviteter vara viktig: 

 Samarbete mellan PM, förskola och vårdavdelning 

 Kulturaktivering som genomsyrar all personals verksamhet   

 Avläsning/kommunikation av kulturella uttryck skall vara en naturlig del av all 

vårdverksamheten (både för personal, brukare och anhöriga) 

 Vara uppmärksam om personal ger tidiga signaler på utmattning 

 PM få nya uppgifter att agera länk till anhöriga  

 Loggbok för framtida PM  

 Skapa social hållbarhet med hjälp av PM (se referens Missimer) 

 Samordning gällande existentiella frågeställningar om brukare gått bort 

 Föra in kriterier för medmänsklighet i hela verksamhetens organisation 

 

 

 

 

 



 

 

6. AVSLUTANDE REFLEXION 

 

6:1 Maurice Merlot Ponty 

En filosof som speciellt har fokuserat på vår mänskliga perception är fransmannen 

Maurice Merlot Ponty. Vi upplever världen utifrån ett ”kroppsjag” och vi tar in allt som 

finns genom kroppen. Det verbala och icke verbala språket blir därför länkat och för att 

tolka en persons intention eller mening så läser vi av kroppen lika mycket som det 

talade språket. 

Utifrån en PM verksamhet så kan Maurice Merlot Ponty´s arbete med ”kroppsjaget” 

erbjuda en förståelsegrund och fungera kunskapsbas. Maurice Merlot Ponty´s filosofi 

erbjuder fördjupning inom det viktiga ”existentiella meningsskapandet” en grundbult för 

alla som arbetar inom äldrevård, inte minst för en Playmäker. 

  

 

6:2 Behövs surfplattan? 

Jo, den behövs men inte som ett mål utan endast som ett medel. Den verbala och 

framför allt den icke verbala kommunikationen är av avgörande betydelse för att 

surfplattan skall fungera som medel. Denna rapport lyfter värdet av empatiskt delande 

och kinestetisk empati  i den verbala och icke verbala kommunikation mellan brukare, 

PM och personal. Autenticitet och synkronicitet är begrepp som dessutom bidrar till 

trygghetsskapande och känsla av samhörighet hos brukarna. Utan dessa 

värdegrunder fungerar inte en Playmäker på ett önskvärt sätt och därför är 

utbildningsinsatser med fokus på dessa värdegrunder en nödvändighet. 
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