
 
 

    

Våld i ungas partnerrelation  
 

Våldsutsatthet eller våldsutövande under ungdomstidens kritiska 
utvecklingsfas påverkar möjligheterna till en framgångsrik övergång till 
vuxenlivet, vilket i sin tur riskerar att få negativa konsekvenser längre 
fram i livet. 
 
Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland bjuder in till en 
utbildningsdag om våld i ungas partnerrelation. Dagen riktar sig till 
yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och 
unga. 
 
Målet med utbildningsdagen är att öka medvetenheten om hur våld kan 
ta sig uttryck i ungas partnerrelation samt vilket stöd som finns att 
erbjuda i länet. 
 

PLATS: Scandic Frimurarehotellet, Linköping 
 

TID: 15 september 09.00-16.00 
 

ANMÄL DIG SENAST: 2 september 
 
 

 
 
 
 

 
Anmälan sker via Länsstyrelsen Östergötlands kalender.  
Har du några särskilda kostbehov eller önskemål om hjälpmedel så 
hjälper vi dig gärna med det, ange detta i anmälan. 

  

https://www.lansstyrelsen.se/5.275d2d3f18093a938e93b8d7.html


 
 

    

Program 
 

09.00 Inledning, Karolin Olstam, Region Östergötland och 
Martina Gavranovic, Länsstyrelsen Östergötland  

  

09.10 Våld i ungas nära relationer - Sibel Korkmaz, socionom och 
Fil. dr. i socialt arbete. 

 Sibel disputerade våren 2021 med en avhandling om våld i 
ungas nära relationer och kommer under föreläsningen 
presentera resultat från den första större svenska studie som 
specifikt fokuserat på det våld som förekommer i ungas egna 
’romantiska’ relationer.  

 

09.30 Fika  
 

10.00  Fortsättning, Sibel Korkmaz  
  

12.00 Lunch  
 

13.00 Unga, sex och internet - Moa Lindh, Novahuset  
 Novahuset är en förening som sedan 2008 mött individer 

som överlevt eller lever i prostitution och kommersiell 
sexuell exploatering. Novahuset jobbar efter visionen ett 
samhälle fritt från sexuellt våld genom att bryta 
föreställningar kring sexuella förväntningar och skapar 
förståelse för rätten till sin kropp. Novahuset ger en inblick i 
barn och ungas vardag på internet. Innehållet berör ungas 
utsatthet på internet, vilka risker som finns och hur barn 
kan skyddas från internetbaserat våld. 

 
 
 



 
 

    

14.30 Fika  
  

15.00  SEXIT, att upptäcka våld hos unga - Ungdomshälsan 
Ungdomshälsan bedrivs i samverkan mellan Region 
Östergötland och länets kommuner. SEXIT är en insats som 
ges hos länets Ungdomshälsor. SEXIT är också ett 
forskningsprojekt och en metod som syftar till att unga som 
är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med 
erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant 
vård och stöd. Genom denna insats för ungdomar kan arbete 
med prevention, vård och stöd relaterat till STI, oplanerade 
graviditeter och våld förbättras, och en jämlik vård 
säkerställas.  

 
 

16.00 Avslut 
 


