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Curriculum Vitae 
Fatma Tuncer  

 

ARBETSLIVSERFARENHET  

2012- Egen företagare  
 Fatma Tuncer Consulting/ Gröna Saxen  

Företaget har en huvudfirma Gröna Saxen som erbjuder miljövänliga 
frisörbehandlingar samt Fatma Tuncer Consulting som är bifirma som erbjuder 
tjänster inom projektledning och förändringsarbete. Exempel på några uppdrag: 
 Gästföreläsare  i Projektledning i samarbete med BMPK Projekt Kompetens på 

Påhlmans Handelsinstitut, 2014. 
 Genomfört utvärdering  - Evaluation of the Training of Trainers programme 

2008-2012 in Juba, South Sudan, The Swedish Fellowship of Reconciliation / 
The Organisation for Nonviolence and Development, 2013. 

 Webbstöd till Clementia Affärsutveckling, 2013. 
 
2011                 Under hösten 2011 reste jag runt i Turkiet och volontärjobbade i Indien för bland  
                          annat Odanadi www.odanadi.org i Mysore som arbetar mot trafficking av barn och  
                          unga. 
2010-2011 Departementssekreterare 

Integrations- och jämställdhetsdepartementet samt  Arbetsmarknadsdepartementet, 

Enheten för integration och urban utveckling 

            Ansvarig för frågor som rör urban utveckling med fokus på arbete, utbildning, trygghet   

            och tillväxt. Huvuduppgifter: utvärdering och uppföljning av det urbana utvecklings- 

            arbetet samt ta fram en ny utformning och strategi för det fortsatta arbetet. 

2008 -2009 Utvecklingsledare 

 Ledningskontoret, Huddinge Kommun 

Ansvarig för att driva processer rörande strategisk områdesutveckling i centrala 

Huddinge samt kommunens arbete med jämställdhetsintegrering.  

2006 – 2007  Utredare privat-offentlig samverkan 

  Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm 

Ansvarig för frågor som rör privat-offentlig samverkan inom myndigheten. 

2003– 2005 Stadsdelsutvecklare i Fornhöjden 

Kommunledningskontoret, Södertälje kommun   

Drivit projekt och förnyelseidéer i stadsdelen Fornhöjden med fokus på sysselsättning, 

språkutveckling, utbildning samt lokalt utvecklingsarbete med fokus på trygghet och 

trivsel, folkhälsa, demokrati och delaktighet. 

2002 – 2003 Projektledare, projekt: polioskadade med utländsk bakgrund 

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS), Stockholm 

Samhällsvägledning och stöd till 50 polioskadade med utländsk bakgrund. 

http://www.gronasaxen.se/
http://www.odanadi.org/
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AKADEMISK EXAMEN 

Filosofie Magisterexamen i Socialantropologi, Stockholms universitet 

 Master’s in International Migration and Ethnic Relations (60p) - Master’s thesis ”Re-defining 

identity in post-colonial discourse” with seminars.  

 Socialantropologi (90p) - Variationer i samhällsformer och kulturer, samtidsfrågor i 

socialantropologisk belysning, teorihistoria, etnicitet och nationalism, kulturell formlära, genus 

- släktskap - hushåll, samhällsproblem i tredje världen. Kandidatuppsats ”Konstruktionen av 

den prostituerade kvinnan som ett offer i det svenska samhället”. 

 Pedagogik (60p) - Migration and Change, främlingsfientlighet och rasism, kvalitativa intervjuer 

som forskningsredskap, metod 1-2, socialisation och genus, utveckling och socialisation, 

invandrar- och flyktingbarn. 

 Sociologi (30p) - Social skiktning och arbetsliv, elementär statistik och metod. 

 
ÖVRIGA UTBILDNINGAR OCH KURSER 

2014          Teoridriven lärande utvärdering, Mälardalens Högskola 

2013          Kommunikativt ledarskap, Stockholms universitet  

2013          Business Continuity Management level 1 course, BCI London 

2011          UGL- kurs (Utveckling, Grupp och Ledare), Försvarshögskolan 

2011          Förhandlingens retorik, 15p, Södertörns högskola 

2010          Actio – röst och tal, 7,5p, Stockholms universitet 

2002          Juridisk introduktionskurs, 15p, Stockholms universitet 

2001          Entreprenörskap, 60p, Stockholms universitet 

                   Magisternivå: variationer i entreprenörskap, projektarbeten, entreprenörskap i  tillämpning  

1999          Engelska, 18p, Stockholms universitet 

1996          Balkans historia, 15p, Uppsala universitet 

  

RAPPORTER OCH SKRIFTER  

 Projektledare för skriften Hemligt? Krisberedskap och sekretess - informationsdelning mellan 

företag och offentlig sektor, KBM, 2007.  

 Projektledare för skriften Kontinuitetsplanering – en introduktion, KBM 2007.    

 Projektledare för skriften En praktisk guide för dig som är polioskadad - på nio olika språk, 

SIOS, 2003.  

 Delprojektledare för skriften Indikatorer för mänskliga rättigheter - Modell för systematiskt 

arbete på kommunal nivå. Framtagen av NNM med stöd från SKL och DO, 2010.  

 Medverkat i utvärderingen Experiment, motstånd, makt - Det kommunala integrationsarbetet 

och storstadssatsningen i Södertälje, Södertörns Högskola, 2006. 

 

REFERENSER  

 Ges på begäran. 

 


