
Zlatana får inte träffa socialtjänsten 
 
Från: Gunnel Östlund <gunnel.ostlund@mdh.se> 
Skickat: den 3 januari 2019 19:49 
Till: Zlatana Knezevic <zlatana.knezevic@mdh.se>; Åse Björkman <ase.bjorkman@kungsor.se> 
Ämne: RE: Kungsör  
  

Hej igen, uppskattar verkligen att du vill hjälpa till det jag skulle behöva kan möjligen vara 
någon mer utförlig text om de etnografiska workshops –delstudie 1. 

Så här har jag skrivit i sista stycket punkt 2.1: Detta tvärvetenskapliga projekt består av tre 
forskare och en forskningsassistent, två forskare från socialt arbete respektive en forskare och 
en tekniker från datavetenskap. Tre delstudier kommer att göras under projekttiden med 
avseende på barns delaktighet där entnografiska data som framställts via dator av barnen 
själva, dessa bilder kommer inte innehålla eller avbilda verkliga personer eller händelser utan 
skapas under workshops med skolbarn i ålder 6-12 (delstudie 1), en mer utvecklad applikation 
testas med barn eller ungdomar 12-18 som tidigare varit föremål för utredning (delstudie 2) 
och det tredje steget utgörs av att en mer utvecklad applikation testas i nya barnutredningar 
och därefter jämförs utredningar som använt respektive inte använt appen genom 
dokumentanalys (delstudie 3).  

  

Mvh ps skickar hela om jag hinner underkvällen har ändrat i breven till mina gamla 
formuleringar tror det är säkrats utifrån nämndens kommentarer.  

  

From: Zlatana Knezevic  
Sent: den 3 januari 2019 19:02 
To: Gunnel Östlund <gunnel.ostlund@mdh.se>; Åse Björkman <ase.bjorkman@kungsor.se> 
Subject: SV: Kungsör 

  

Hej! 

Gunnel, jag har gjort mitt försök att bidra med min kunskap och tid. Vill du inte det får du 
skylla dig själv. Du skrev tydligt att etikansökan behöver kompletteras.  

  

Om jag hade velat göra det själv hade jag aldrig velat ha ett möte med socialtjänsten, eller ha 
inkluderat dig i mailet.  Det var dessutom tänkt att vi skulle göra ihop det men du valde att 
utesluta mig ur projektet en dag innan och därmed också mötet som jag har efterfrågat sen i 
höstas. Om jag lärt känna dig sen i höstas lär du också tagit med dig de utmaningar jag 
identifierat. Men ändå är jag den som vill göra saker själv. Och ska respektera inplanerade 
tider. 



  

Det är mycket märkligt när en blir hindrad från att göra sitt jobb – men konstigare saker har 
hänt i detta projekt. Jag håller då på med annat till den 21/1.    

  

Zlatana  

  

Skickades från E-post för Windows 10 

  

Från: Gunnel Östlund 
Skickat: den 3 januari 2019 17:16 
Till: Zlatana Knezevic; Åse Björkman 
Ämne: RE: Kungsör 

  

Hej och gott nytt år själv, jag har redan börjat träffa socialtjänsten, vi har setts en gång och 
kommer ses typ  1 ggr/mån i så kallade workshops nästa träff är det 21 jan mellan 13-14.30 
och jag tänkte skicka ut utredningsplanen till forskargruppen den delen av BBIC som är vi 
diskuterade sist och sa att vi skulle funderar vidare över tills vi ses igen. Det är viktigt zlatana 
att vi gör det här ihop inte att du gör det på egen hand. Vi behöver hålla de tider som redan 
planerats. Vi har även planerat referensgrupp den 1 feb men den tänker jag att du inte behöver 
delta i, mvh ps. ring om du vill 

  

From: Zlatana Knezevic  
Sent: den 3 januari 2019 16:01 
To: Åse Björkman <ase.bjorkman@kungsor.se> 
Cc: Gunnel Östlund <gunnel.ostlund@mdh.se> 
Subject: Kungsör 

  

Hej! Och Gott Nytt År! 

  

Jag har tidigare via Gunnel efterfrågat ett möte med Socialtjänsten eftersom workshops, och 
därigenom även delar av etikansökan, inte kan skrivas om jag inte får träffa Socialtjänsten först 
för en diskussion. Pga av tråkiga omständigheter fick jag inte delta den 4/12. Är dock kvar i 
projektet och behovet att träffa Socialtjänsten kvarstår. Det handlar delvis om sådant som 
Socialtjänsten har bidragit med sedan innan och därför är det viktigt att Socialtjänsten även i 
fortsättningen får sätta sin prägel på de delarna när dessa ska utvecklas och konkretiseras. Det 



finns en del frågetecken och utmaningar i den ansökan vi har idag och lösningar behöver hittas. 
Jag vill hitta dessa tillsammans med Socialtjänsten, iaf avseende sådant som Socialtjänsten är 
experter på. Vill ni sätta prägel på detta är det nu ni ska ge input.  

  

Det handlar om max 1 timme, fysiskt möte, där jag får träffa dig Åse och/eller dina 
kollegor som kan, och som sen ifall det skulle behövas (tex vid osäkerhet) vill återkoppla 
enstaka frågor till övriga i er grupp. Efter ett sådant möte behöver jag tid till att "översätta" 
vår diskussion till en grov skiss för workshops (i syfte att komplettera etikansökan), så ju tidigare 
desto bättre. Enligt Gunnel ska etikansökan skickas in innan den 21/1 så hoppas det går att få till 
ett möte innan dess, gärna så snart som möjligt. 

  

Kan vara i Kungsör alla dagar från ca kl. 11.00/11.30 och framåt, utom den 9/1.   

  

Finns det möjlighet att boka in ett möte i Kungsör en eftermiddag, förslagsvis nästa vecka? 
Kanske ett lunchmöte om ingen lucka kan hittas?  

  

Hälsningar 

Zlatana   

  

Zlatana Knezevic, doctoral student 
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E-mail: zlatana.knezevic@mdh.se  

  

 


