
Så förbättrar
du relationen till 
din tonåring



Tips för en god relation
Goda relationer byggs i vardagen genom tid, positiv 
uppmärksamhet, gemensamma upplevelser och 
utbytande av tankar och känslor. Nedanstående 
tips har sin grund i forskning och brukar fungera, 
men samtidigt måste varje förälder hitta det som 
fungerar för en själv och i relation till ens barn.  
Testa dig fram och se vad som fungerar.

• Lyssna på din tonåring
När din tonåring vill prata, ta dig tiden att lyssna uppmärksamt. Hjälp dem 
att uttrycka det de vill säga genom tecken på att du lyssnar: Nickningar, 
hummanden, små frågor eller en liten upprepning av något de sagt, ”ah ok, 
så du blev besviken…”. Var försiktig med att ge råd och förslag, även om din 
tonåring har problem behöver du kanske inte lösa dem. Likadant är starka 
känslor normalt i tonåren och man kan bekräfta dem men behöver oftast 
inte göra något för att de ska gå över. Var mycket försiktig med att ge kritik. 
De här förhållningssätten hjälper dig att förstå din tonåring, och än viktiga-
re, din tonåring känner sig förstådd och känner att hen kan komma till dig 
när hen har något viktigt eller svårt att prata om.

• Visa din kärlek i vardagen
Små gester av omtänksamhet och kärlek är grundstenar för goda relatio-
ner. Det varierar vad man uppskattar, så fundera kring vad just din tonåring 
upplever som kärleksfullt och omtänksamt. Att få en kram behöver de 
flesta men kanske måste det ske på tonåringens villkor och på ett annat 
sätt än när de var barn. Ett annat sätt att visa kärlek kan vara att köpa hem 
tonåringens favoritmat och kärleksfullt förklara att det är tonåringen du 
tänkte på när du köpte maten.





• Spendera tid ihop
Hitta gärna en aktivitet som du regelbundet kan göra på tu man hand med 
din tonåring, gärna något som ni båda genuint tycker om att göra. Det kan 
vara allt från att fika till sport, hobbys, dataspel, matlagning eller promena-
der. Även tv-serier kan vara ett bra tillfälle att dela en upplevelse, försök då 
att göra detta till något utöver det vanliga tv-tittandet. Få gärna till skratt 
ihop, de skapar goda minnen och är relationsbyggande.

• Uppmärksamma det positiva
Ibland glömmer vi att notera det som fungerar bra, medan det som funge-
rar dåligt ofta blir alltför tydligt för oss. Forskning har visat att för varje mer 
negativ interaktion som tillsägningar eller kritik behöver det finnas fem 
positiva interaktioner för att ungdomen inte ska känna sig kritiserad. Fem 
gånger mer kärlek är en bra tumregel. Under svårare perioder är det ännu 
viktigare att hitta det som fungerar. 

• Fundera kring vem din tonåring är och vad som är viktigt för hen just
nu och på längre sikt  
Ta dig en stund ibland och bara tänk på detta, själv eller ihop med din  
partner.

• Prata med din tonåring
Ta initiativ till att prata om sådant som du tror att din tonåring tycker är 
viktigt, liksom om det som du tycker är viktigt för tonåringen. Hitta en bra 
tid och plats för detta. Det är inte alltid som din tonåring visar intresse för 
det du säger, men ofta lyssnar de ändå, om utläggningarna inte är alltför 
långa. Det visar också att dessa saker är talbara hemma.

• Var hjälpsam och engagerad
Stöd din tonåring i hens vardagsutmaningar som t ex skoluppgifter, samti-
digt som du inte tar över och löser det som är tonåringens uppdrag. Hjälp 
din tonåring att komma iväg på fritidsaktiviteter. Om du exempelvis skjut-
sar din tonåring har du chansen att både visa omtanke och skapar en 
naturlig situation att få en stund att prata, lyssna eller att bara vara. Visa 
lagom dos intresse för tonåringens förehavanden.





•  Ha tydliga och balanserade förväntningar, krav och gränser
Detta kanske inte i sig är relationsbyggande, men kan ändå bidra till goda 
förutsättningar för en bra relation. Det är tryggt för tonåringen med tydlig-
het kring dessa saker. Överkrav är oftast skadligt både för mående och 
relation, medan rimliga krav kan bidra till tonåringens utveckling.

• Ge din tonåring respekt, tillit och ett rimligt självbestämmande
Att bli behandlad med respekt är viktigt i alla relationer, liksom att känna 
sig litad på. Din tonåring kommer ibland att göra val du inte tycker är bra 
men som det ändå bör vara upp till tonåringen att göra. Visa att det är ok.

• Ta det med ro!
Alla är vi människor och ingen är perfekt som förälder, så var förlåtande 
mot dig själv när det inte blir som du tänkt.

• Ät middag tillsammans
Håll på regeln att åtminstone  
vissa middagar ska ätas ihop.  
Forskning har visat att just  
detta är en gynnsam vana, och  
ger tillfälle att umgås och prata  
om allt möjligt. Är man hemma  
äter man ihop.

• Fråga om dagens topp och flopp
Det kan vara en daglig rutin som skapar tillfälle för din tonåring att berätta 
något om sin dag och om det som är viktigt för hen just nu. Stoppa undan 
din mobil och stanna kvar i tystnaden efteråt en liten stund. Kanske är det 
just då din tonåring väljer att berätta något viktigt.



Så kontaktar du oss!
Boka ett möte eller telefonsamtal genom att gå in på 1177.se och söka 

fram barn- och ungdomshälsan. Du loggar in med ditt bank-ID. 

Barn- och ungdomshälsan
Barn- och ungdomshälsan erbjuder stöd kring psykisk hälsa till barn,  
unga och deras familjer. Till oss kan man vända sig för hjälp med lindrigare 
psykiska besvär som oro, nedstämdhet, ilska eller stress men också vid 
kriser eller konflikter inom familjen. Hos oss får du råd, stöd och kortare 
behandling vid lätt till måttlig psykisk ohälsa för barn och ungdomar samt 
deras familjer.  
 
Psykisk ohälsa kan visa sig som:

• Ängslan och oro
• Nedstämdhet
• Stress
• Sömnproblem
• Magont och huvudvärk
• Beteende- och uppförandeproblem

Vi som arbetar på barn- och ungdomshälsan är psykologer, socionomer 
och psykoterapeuter. Vi har mottagningar i Kalmar, Västervik, Oskarshamn 
och Vimmerby. Du kan också träffa oss via dina hälsocentral.
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Läs mer på 1177.se/kalmar-lan

1177
Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. 

1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner.  
Vi finns alltid med dig när du vill må bättre.


