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• Teambuildning, Kreativitets och Kommunikations-
kurser mm enligt Scenariomodellen 

 

• Storytelling - Kraftfull, effektiv och personlig   
intern och extern kommunikation 

 

• Karaktär & Karisma - i presentationer och 
personliga möten 

 

• Training Room - Former för upplevelse-     
baserat lärande 

 

• Kreativa Metoderkurser för kompetensutvecklare 
 

• Rollspel och pedagogisk gestaltning  
 

• Improvisationsteaterkurser 
 

• Firande & Underhållning 
 

 

 

 

 
 
 

KOMPETENS OCH ERFARENHETER 

 

I Jörgens kunskaps och erfarenhetsbank möts två världar, scenkonst och beteendevetenskap. Sedan år 
2000 har han kombinerat dessa världar i kreativitet, lagarbete och kommunikationskurser, processarbeten 
och events. Målgruppen är intresseorganisationer, konstutövare, organisationer samt små och stora 
företag som verkar i och genom relationer och vill utvecklas och lära praktiskt och upplevelsebaserat.  
 
Både enstaka och återkommande kunder har anlitat Jörgen och lärt sig hantera sina uppdrag och 
utmaningar med ett bejakande, samspelande och tjänande förhållningssätt. Ett litet exempel på 
kunder som anlitat Jörgen under åren är Fortum Distribution, Svenskt Tenn, Make up Store, Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus, Master Foods och Accenture med flera.  
 
Kompetensutvecklare och utbildare som t.ex. Gro Organisationsutveckling, EvidentaGruppen och Svensk 
Handledarförening med flera har anlitat Jörgen och hans Kreativa Metoderkurser för att utveckla sin 
kreativitet och ”hands on”-kompetens i mötet med sina kunder. Jörgen har varit också med och utvecklat 
bemötande och svåra-samtalsträningskurser på utbildningsföretagen Learning4u, Lexicon Kommunikation 
och Plunge AB. Jörgen är verksam som skådespelare och konstnärlig ledare i teatergrupper som jobbar 
pedagogiskt med organisations-utveckling, debreathing eller högtidlighållande med mera på företag och 
i organisationer, bl.a. i playbackteatergruppen Teater X. 
 
Jörgen är lärare på Stockholms Improvisationsteater och i Scenario – Grupp & Individutvecklings regi 
sedan många år samt spelar improvisationsstater med grupperna Scenario Improv Group och The 
Flow Family. Ett av de senaste konstnärliga projekten Jörgen jobbar med, som konstnärlig ledare, är 
Spitz - ett musikaliskt och sceniskt körprojektet i samarbete med Rikskonserter. 
 
Jörgen har tidigare arbetat med Familjerådslag – en lösningsfokuserad nätverksmötesform, på Botkyrka 
Socialtjänst och varit med och utvecklat denna metod i övriga Sverige och Norden. Han var också med i 
uppbyggnaden av samtalsmottagningen Mötesplats Statsmissionen för familjer i behov av stöd. Sitt 
sociala engagemang har han kvar bl.a. i form av styrelseuppdrag i Stiftelsen Institutet för Social 
Utveckling. Jörgen har även en bakgrund som fest och eventarrangör samt artist, körsångare och 
musiker, framför allt från 90-talet. 
 
Återkommande feedback Jörgen ofta får av sina kursdeltagare är att han ser och engagerar alla sina 
deltagare, han har en befriande och personlig pedagogik och han är väldigt kunnig i sitt hantverk. 

 
 

 



 

UTBILDNING  YRKESERFARENHET 

 

Beteendevetenskap: 
• Socioinomutbildad. Ersta Sköndal Högskola  
• Systemteori. Ärnfast & KIO Konsult AB 
• Psykodramatiker, grund. Nordisk Psykodrama-  
 utbildning. Under fortb. till Psykodramaregissör  
• Praktiskt processledarskap. Fortb. Plunge AB 
 

 Kortare relevanta kurser: 
• Mindfullness MBSR. Empatica AB 
• Corporate Storytelling för Matts Heijbel  
• Ledarskap i Forumspel för Kerstin Byreus 
 
Scenkonst:  
• Improvisationsteaterskådespelare. Stockholms  
 Improvisationsteater och Improvisation & Co 
• Musikutbildning Kaggeholms fhsk 

 

 Kortare relevanta kurser: 
• Pedagogiskt drama. Lhs Stockholm 
• Dynamiskt Framträdande för Regissör Tord Pååg 
• Dans och rörelsekurs för T. Zalomo och Å.  
 Lundvik Gustafsson, Cullbergbaletten 

 

 

 

Beteendevetenskap: 
• Scenario – Grupp & Individutveckling. 

Utvecklings & Eventföretaget. Grundare & VD  
• Bemötande och svåra samtalsträning. 

Utbildningsföretagen Learning4u, Plunge AB 
och Lexicon Kommunikation  

• Stiftelsen Institutet för Social Utveckling. 
Styrelseledamot 

• Familjerådslag. Nätverksarbete med lösnings-
fokus i Botkyrka och Sverige.  

 
Scenkonst:  
• Lärare på Stockholms Improvisationsteater 

och i Scenario - Grupp & Individutvecklings regi 
• Konstnärlig ledare och skådespelare.  

Interaktiva playbackteatergruppen Teater X 
• Medlem i Improgruppen Flow Family  
• Konstnärlig ledare i det musikaliska och sceniska 

projektet Spitz i samarbete med Rikskonserter 
• Musiker och artist från början av 90-talet.  
 

 


