
Textsammafattning med Joel Holm 

Lars 
Välkommen till podden ”Det är mycket i huvudet”. Dagens gäst är Joel 
Holm som är PlaymÄker i Kultur 365. Han är även trummis, musik, 
tillverkare och löpare. Han har valt att bli intervjuad här. Vid kanalen tänkte 
jag säga, men vi är inte vid kanalen i dag för att det är lite små skvätter lite 
utanför, men han får snart berätta varför vi skulle ha suttit vid kanalen. Jag 
själv heter Lars Ahlin, en kulturmäklare och är en gammal Södertäljebo 
som jobbar med kultur 365 inom Södertälje kommun, Välkomna.  
Kul att du sjöng med i signaturmelodin. Det är ju faktiskt du som har gjort 
den här signaturmelodin.  
Joel 
Jag är inte alls i inom musikbranschen, men säkert har förstått tidigare 
också, men jag gillade titeln som jag fick musiktillverkare. Det låter som en 
verkstad.  
Lars 
Varför tyckte du att du ville välja kanalen?  
Joel 
Saken är väl den att jag inte är Södertälje bo. men visst är kanalen det 
första som jag kanske associerar med Södertälje överlag. oavsett om det 
är vinter eller om det är sommar, så kan man gå runt och det är otroligt 
vackert. 
Lars 
Vem är Joel då? 
Joel 
Jag heter ju Joel, det har vi klargjort. Jag är 25. År jobbar som PlaymÄker 
under verksamheten, kultur 365. Som du nämnde så tycker jag väl om 
både styrketräning och gå ut och springa. Men att säga gör inte alla inser 
jag att jag tycker om att träna det bästa i alla gör musik, så jag liksom jag 
styrketräning också jag menar. Jag löper inte nog med det. Det krävs en 
extra dos av självhat.  
Lars 
Vad gör en PlaymÄker? 
Joel 
Nämen när PlaymÄker kan summeras på väldigt olika sätt. Men en vanlig 
dag går väl till så att vi kommer ut till äldreomsorgen enheter och vi där och 
ombytt och mellan 10 till 12. Så ägnar vi tiden till att göra något som vi 
kallar för mingel. Det innebär att vi går runt och vill ha fokus på individuella 
möten, möten och aktiviteter, och då kanske man åker fram om någon 
melodi, eller så jobbar vi som PlaymÄker med mycket mer teknik. Vi har ju 
med oss en Ipad och på senare tid även vr-glasögon, liksom ytterligare 
kunna göra det här mötet ännu mer individ anpassat så att man ställer 
socialisera sig med i mindre grupper eller ännu en med hjälp av med hjälp 
av den här kulturen och tekniken. Sedan på eftermiddagen klockan två – 



något som vi kallar för program, att vi kopplar in oss i en storbildsskärm, 
visa bilder, och det är mycket mer fokus på en gemensam upplevelse. Med 
internets hjälp av Ipaden kan man också plocka upp det de äldre och 
personalen också är det de säger där och då. Så vi kan börja med att vi 
håller program om en artist, och då ska vi ta reda på vart den kommer ifrån. 
Där kan man söka och så vidare. Då fick vi en ordentlig beskrivning över 
vad du kan. PlaymÄker, du kanske vill ha en snabb summering.  
Kan du ju inte få så här vad härligt har du hand om en sköldpadda? Ja eller 
nej? Nej, nej, men det är så arga på det här är din sköldpadda alltså. Det 
blev en typisk grej att jag fick ett husdjur, men sen när jag har flyttat ut har 
jag tagit med mig den. Det är lite humor helt och hållet i föräldrarnas ansvar 
och är alltid lite som det brukar bli när man köper djur till barn som är lite för 
små, f  
Lars 
vad var det som gjorde att du sökte som PlaymÄkers för tre år sedan?  
Joel 
Det var ju att det hade som vana redan från början med att jobba med 
äldre. Jag tänkte att det kan ju vara till min fördel när jag söker jobbet, men 
också så.  
Lars 
Har du ju sökt ett intresse att jobba med äldre innan PlaymÄker? Vad var 
det som gjorde att du sökte ung omsorg?  
Joel 
Jag har väl intresse av människor. Det kanske så det ligger till typ 
ungdomsår. Verksamheten var så tydlig med att man alltså träffas när man 
träffar äldre människor, men äldre människor kan innebära alla sorters 
händelser. Jag hade ett intresse av att träffa olika sorters människor. Jag 
tycker jag får otrolig energi av att umgås som det var därför jag sökte mig 
dit sedan vidare till den här verksamheten, så blev det väldigt svårsmält för 
att det var det plus också det här med. Det är mycket kultur och teknik 
involverat, både av dem liksom ämnena är något som jag intresserar mig 
för oerhört mycket.  
Lars 
Tycker du att de här tre bitarna hör ihop?  
Joel 
Det är klart. Det innebär vilket land man lägger. Orden också alltså kultur, 
det tror jag många tänker att det är klart att det går ihop. Kanske innebär: 
vad innebär kultur? Det kanske ger den här trubaduren, så det är inte svårt 
att smälta däremot, så om man börjar vidareutveckla det. 
Lars 
Vad är kultur för dig? 
Joel 
Det var en liten fråga just nu får göra en snabbare summering med kultur 
med tips. Kultur är ju så himla brett Sverige alltså. Det kan vara det kan 



man absolut och kan absolut komma med bildkonst, men det ligger liksom 
billig kultur i mänskliga möten. Också du hade lätt att koppla ihop äldre och 
kultur, men så pratade vi om det här med teknik, och då var du inte riktig så 
självklar i att det hör ihop, men även där handlar om hur långt man tar 
gränserna av äldre. Man ska vara med och forma formens bild av äldre och 
kolla på tv. Det känns ju inte så himla. Det känns inte så långsökt däremot. 
Det är det vi håller på med. Det måste man se för att tro på, det vill säga att 
så här kan man vara: hur kan äldre få användning av vr glasögon? Det 
känns lite långsökt, men en sådan sak som jag kanske inte hade trott var 
självklart för lunch. Jag får jobba med att pröva det själv och då snarare då 
kan vi se att åtminstone gällande glasögon. Du är oss äldre som verkligen 
kan göra nytta med oerhört verkligen. Jag kan hålla med om att just det är 
väldigt svårt, kanske på ett enkelt sätt att säga att äldre och teknik hör ihop, 
och det är ju det här vi ibland brottas med, och just det här säger väl, 
liksom att nu ska vi jobba med teknik i dag så är det ju liksom få som 
kanske tänder och hoppar upp från rullator och skriker ge teknik och inte så 
mycket teknik utan mer pratar om vad man kan göra med dem. Vad är det 
man upplever? Du vill glasögonen är väl ganska tydligt exempel på det. 
Jag kan minnas som vår första dator som vi hade på 90 talet men var 
tvungen. Det var ful och grå, men också att man var tvungen att typ klättra 
på baksidan av och sätta på sig fem. Vem gjorde den? Men det känns som 
att teknik har gått allt mer från att man själv behöver sitta och jobba för att 
tekniken ska funka till att tekniken faktiskt numera jobbar mer för än man 
har lyckats vända på det. Tycker jag.  
Lars 
Har du någon liten händelse med någon äldre? 
Joel 
absolut har på en enhet slängs på mig, så ska jag säga, för det är verkligen 
det man är väldigt varsam i mitt yrke använder jag vr-glasögon, men det 
var en herre som jag inte trodde att det skulle funka på. Men han var ändå 
nyfiken. Så kan man inte neka för att han berättar om att han var uppvuxen 
på en bondgård, och då lät jag honom kolla på en film i den här bilden och 
från att liksom tro att man kanske för den här mannen ändå relativt långt 
gången i sin demens. Det var därför också jag var tveksamt inställd pga, att 
det skulle funka, men det kunde se så himla fort var ju liksom hur 
endorfiner sprutade ur öronen. Det var verkligen fantastiskt att se skenet 
uppe liksom – och det var ju väldigt häftigt faktiskt, så där fick man ju 
smaka på sin egen medicin, att att fördomar inte har att göra självklart. Så 
finns det några äldre som inte absolut inte passar för just jvr glasögon, men 
just vr glasögon, men även att sitta med ipaden eller liksom eller sjunga allt 
passar allt passar inte alla, alltså inte som med konst överlag att det är 
svårt att värdesätta konst för något som berör dig till tårar kanske inte berör 
mig överhuvudtaget. Det får jag fundera på. Varsågod för tankeställare, en 
tankeställare,  



Lars 
När du har jobbat som PlaymÄkers finns det någon situation där som har 
gjort att du har känt att du verkligen har förändrat inställningen i livet just 
då? 
Joel 
Nu var det en stor fråga. Det går att klippa ner det när jag har jätte till 
exempel. Det visar kanske på hur mycket det kan ligger att göra det lilla för 
att jag gick och frågade personalen för vad du hade mingel och av någon 
anledning så var det på eftermiddagen och de hade vänt på en vanlig dag. 
Så vi gick runt på eftermiddagen och då frågade personalen på den 
avdelningen. Men finns det någon som kan behöva lite extra sällskap och 
så gick jag in och hon satt och målade vi satt och sjöng lite. Då pratade det 
ganska mycket. Till slut var vi tvungna att gå vidare, så hon blev nästan lite 
tårögd när jag skulle gå. Det var lite som lite vin, och så får man jämt det 
lag vi har i Sverige att det är svårt att inse hur man kan ha så stor påverkan 
eller inverkan på en person man inte är van vid det. Men där märktes det 
verkligen hur ett samtal som gjort enorm nytta för egentligen de här 
samtalen, som man och gemenskap, som man är ute efter, liksom ett 
väldigt stort behov av sen att vi gör olika saker, att vi spelar musik, vi 
dricker kaffe eller tillsammans har en ursäkt eller ett skäl till att träffas av 
bekräftelse och att få säga, och oavsett ålder fick ni det så fick jag en 
komplimang, och så märkte jag att mitt livs energi av det alltså oavsett 
ålder, behöver vi behöver ju jag tycker att vi som personer bekräftas eller 
reflekteras mot bemöter de andra. Man får ju reda på vem man är genom 
att prata med andra man om man bara står och kollar sig i spegeln. Då 
kommer man inte. Man kommer inte att få reda på vem man är. Tänkte jag 
utan vi. Vår personlighet reflekteras i vårt bemötande med andra. Visst 
absolut, tror jag,  
Lars 
skulle du kunna tänka dig att flytta till Södertälje? 
Joel 
Jag har bott i Tumba. Sedan har jag bott i Farsta strand och internatskola 
och nu bor i Tullinge. Jag skulle absolut jag hade inte haft något emot att 
bo i Södertälje. Det som jag tycker är lite skönt att ha halvvägs åt båda 
hållen. Det var ju verkligen 20 minuter, Södertälje och 20 minuter till 
Stockholm, men å andra sidan har Södertälje en väldigt fin stad så att på 
så vis hade jag absolut inte haft något emot att bo här, och jag har också 
sökt jag har sökt bostad. Sedan har inte hamnat här, alltså skulle jag bo här 
så hade vi sagt att det var det bästa stället att få ha kvar jobbet, fast det 
inte bor här. Det är inte så att du sitter nu, sitter och lyssnar på det här 
sättet.  
Det blev en stor förändring när det kom vid 19 tiden. Det innebar att vi inte 
kunde arbeta på äldreboenden. Vår verksamhet är lite beroende av ja, du 
kan berätta lite vad du har gjort nu i stället. Vi började ju med att göra ett 



program bara jag och min kollega, som innebar lite musik och lite lekar och 
lite respons från publiken och sånger och allt vad det var, och det höll vi 
inte inomhus utan det här programmet utspelade sig utanför äldreboenden 
så att vi byggde det som vi hade med mitt piano och eller piano, och vi 
hade högtalare och mikrofoner så att vi kunde höras och synas från 
balkongerna som de äldre oftast satt på, och därför kallade vi också 
programmet. Vi är här i dag under balkongen ensam under balkongen. Vi 
började i programmet medan saknaden av en bra, låt som jag inte visste 
om mina innan brudgummen. Vi gör ett program baserat på den här låten 
typ. Vissa saker är ju bra att man är lite äldre som plockar upp sådana här 
saker, men i alla fall ni googla ju, så ni får snabbt fram hela texten. Vad jag 
kunde. Jag kunde ju bara den här frasen just nu, men det var också den 
som inte fanns på Google. Så du fick manuellt sitta och jag minns att där vi 
hade hjärtinfarkt pratade om hjärtinfarkt. Minns du minns du det här för tre 
månader sedan? Det har vi fått lära oss när man jobbar med personer med 
sjukdomar. Det ska man inte säga. Jag har ju lite annat bemötande 
gentemot dig gentemot våra äldre ute på äldreboenden. Jag är så tacksam 
jag. Jag har ju en förmåga att byta bemötande beroende på vem. Jag talar 
med: jag är socialt kompetent på så vis absolut, men kan du berätta om din 
sista dag i går vidare rent kronologiskt? Vi hade ett program utanför sen så 
var det också planerat att vi skulle ha ett program, men hela det blev inställt 
på grund av det, men det löste vi genom att i stället göra fem avsnitt via 
video där vi tog in tre skådespelare: två skådespelare, journalist när vi 
spelade in det är mycket huvet, kallar du det, och det är precis som vi hade 
fått in från äldreomsorgen, som då gestaltades av de här tre. Det är där det 
sker. Vi gick och la ut på Youtube och även gjorde häften av det som vi 
skickade ut, så att man kunde få uppleva det som tanken var väl att skriva 
en någon gemensam upplevelse som substitut för programmet, som inte 
skulle vara sen nu. Senast så hade vi ett lite liknande program som det var 
det första, dvs. Likheten ligger i så fall idén att vi hellre utanför balkongen 
och cirkusprogram. Det innebär att jag och Josefine hade ett annat 
nummer, men vi tog även in en ny grupp som hade några nummer och 
även jag har presenterat det som cirkus. Hästen egentligen heter är 
sjukhus hästen. Han är bara hon som hade den. Louise hade även en hund 
med sig. Just det gjorde massor med konster och så där det blev ett riktigt 
cirkusspektakel.  
Lars 
Det hur tror du att yrket PlaymÄkers arbetar om ungefär tio år?  
Joel 
Det är jättesvårt att säga att vår vision är vår vision av framtiden, 
begränsas av det. Vi vet just nu. Jag tänkte att man förr i tiden fortfarande 
såg att i framtiden så skulle det vara. Det var fortfarande häst och vagn 
som gällde men kanske uppfattade häst och vagn, men jag vet inte så. Jag 
hoppas att plym fortsätter vara på kanten av teknisk utveckling och 



utforskar hur man kan använda det i mötet med äldre och vad det innebär. 
Det hoppas jag vad det innebär. Det vet inte. Jag vet det är svårt att säga 
vilken teknik som är stor då det kanske är glasögonen. Kanske jättestort 
alltså att man fortfarande ser verkligheten, men att den är förstärkt med de 
här glasögon som man har på sig. Det kanske jättestort, men även att den 
plan som finns är så himla. Stort tycker jag att politikers fortsätter att jobba 
och fortsätter jobba på framkanten av teknisk utveckling.  
Vad tror du är tio?  
Lars 
Jag tror att om tio år – jag tror att vi kommer att få uppleva mer osynlig 
teknik, vill vi ha upp någonting så här. Precis så kör vi med fingrarna som 
kommer upp på väggen och så gör de här justeringarna något annat. Jag 
tror, men just med att jobba ännu mer med känslor, men vad en grupp 
känslor involverat i, liksom den tekniska utvecklingen – det finns ju såna 
här robotar och robotar som robotar är robotar som man nu plockar fram 
som försöker läsa av andra människor hur de mår och så kan det roboten 
svara. Det är jättekonstigt att vi inte lär oss av den tekniken. I framtiden har 
vi ju fantastisk personal som den personal som behöver hjälp kunna läsa 
av andra människor lite bättre. Får denna teknik hjälpa till att göra det här. 
Lars 
Nu har vi kommit till frågesporten. Tror du att gener eller miljö har störst 
påverkan på hur en person blir? 
Joel 
inte det man har lärt sig en läxa ändå att utforma en person är i gener och 
även kan få svar på, vilket jag tror är ett föredöme. Tidigare har man 
upptäcker vem man är i sitt bemötande med andra människor och andra 
människor. Alla relationer är att ge och ta del i människor, men också till 
miljö. Man kom ju. Människan har ju en vilja att överleva. Vi kommer ju 
anpassa oss till den miljön i det sociala sammanhanget, oavsett om vi 
kommer i ett försök till det, oavsett jävligt.  
Lars 
Här ska vi avsluta dagens podd som vanligt med att lyssna på en dikt som 
boende på äldreboende eller ges på en dag. Verksamhet har skrivit ihop 
dessa dikter, och nu kan man lyssna på dessa dikter med videofilmer som 
Joel Holm och Josefin kraft har gjort och tittat även en dikt häftet. Här kan 
man se på vår hemsida. Men i dagens dikt, som är faktiskt skriven av fyra 
personer, är Karin, Perolof, Ingrid och Lena på Heijkensköldska 
dagverksamheten, och det är Mats Qviström som läser dikten. 
 
 


