
Svar från Forte 

 

 
Från: Zlatana Knezevic <zlatana.knezevic@mdh.se> 
Skickat: den 22 oktober 2018 14:27 
Till: Teresia Weinberg <Teresia.Weinberg@forte.se> 
Ämne: SV: Ang senaste mail  
  
Tack Teresia för att du tog dig tid. Jag ska ta till mig ditt råd inför framtiden.  
Ja, det ska nog gå att få en lösning på detta.  
 
Många hälsningar 
Zlatana 
 
Zlatana Knezevic, doctoral student 
visiting at Malmö University 
 
Mälardalen University (MDH) 
School of Health, Care and Social Welfare  
Box 325, 631 05 Eskilstuna, Sweden 
+46 73 270 89 50  
+ 46 73 996 54 96 
E-mail: zlatana.knezevic@mdh.se  
 
 
 
  
  
  
  
  
  

 
Från: Teresia Weinberg <Teresia.Weinberg@forte.se> 
Skickat: den 19 oktober 2018 13:18:30 
Till: Zlatana Knezevic 
Ämne: SV: Ang senaste mail  
  

Hej Zlatana. 

  

Precis som du skriver i mejlet nedan, så handlar det du beskrev i ditt tidigare mejl om hur ni 
fördelar och lägger upp arbetet internt vilket Forte har svårt att påverka. Från Fortes sida är det 
viktigaste att ni följer projektplanen och att projektets innehåll är detsamma. 

  

Hoppas ni kan lösa problemen som uppstår. 

  

Med vänlig hälsning 



  

 

Teresia Weinberg 

 

Forskningssekreterare 

teresia.weinberg@forte.se 
Tel: 08-562 051 72 | Mob: 072-453 15 02 

 

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
Östra Järnvägsgatan 27 | Box 894, 101 37 Stockholm 
Forte.se | Prenumerera på vårt nyhetsbrev 

   

Från: Zlatana Knezevic <zlatana.knezevic@mdh.se>  
Skickat: den 19 oktober 2018 08:04 
Till: Forte <Forte@forte.se> 
Ämne: Ang senaste mail 

  

Hej! 

Jag skriver angående mitt tidigare mail om Dig-barn. En sen insikt är att mina tidigare frågor 
bottnar mer i arbetsförhållanden/roller än något etikrelaterat avseende själva forskningen, så 
egentligen fel att vända sig till Forte. Det finns inget oetiskt i situationen som sådan, bara 
omständigheter som krockar med min egen identitet som akademiker, inte nödvändigtvis andra 
forskares. Min avsikt har aldrig varit att skapa några hinder och förseningar för projektet och jag 
hoppas att jag inte upptagit er tid i onödan. Saker och ting förändras eller blir tydligare allt 
eftersom  och det är inget konstigt för projektprocesser och är även en del av livet.   

  

Hälsningar 

Zlatana     

  

  

Zlatana Knezevic, doctoral student 

visiting at Malmö University 

and University of Lapland 

  

Mälardalen University (MDH) 

School of Health, Care and Social Welfare  



Box 325, 631 05 Eskilstuna, Sweden 

+46 73 270 89 50  

+ 46 73 996 54 96 

E-mail: zlatana.knezevic@mdh.se  

 

  

  

  


