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Undersökning Sifo: Unga, syskonrelationer och langning 
 
Undersökningen har genomförts av Sifo på uppdrag av Systembolaget under juni 2016. 
Webbintervjuer med 1063 personer i åldrarna 20-28 år. Siffror avser procent.  
 
 
Har du några syskon?  
 

Ja, ett eller flera äldre syskon 56 
Ja, ett eller flera yngre syskon  56 
Ja ett eller flera jämgamla syskon 
(tvilling/trilling/etc.)  

2 

Nej jag har inga syskon 5 
Ej svar  0 
Totalt  120%  

 
 
Ser du ditt/dina storasyskon som en förebild(er)? (Bas: de med ett eller flera 
äldre syskon, 597 personer) 
 

Ja, absolut 25 
Ja, till viss del 46 
Nej, inte direkt 23 
Nej, absolut inte 5 
Vet ej 1 
Totalt 100% 

 
 
Har ditt/dina storasyskon påverkat dina val i livet? Exempelvis val av 
gymnasieskola, kärlek/vänskapsrelationer, arbete, etc. (Bas: de med ett eller 
flera äldre syskon, 597 personer) 
 

Ja, absolut 16 
Ja, till viss del 42 
Nej, inte direkt 31 
Nej, absolut inte 11 
Vet ej 0 
Totalt 100% 

 
 
Frågade du ditt/dina storasyskon om råd kring något av nedanstående när du var 
tonåring (under 20 år)? (Bas: de med ett eller flera äldre syskon, 597 personer) 
 

Kärlek 24 
Vänskapsrelationer 24 
Skolan/jobbet 54 
Föräldrarna/familjen 41 
Utseende, t.ex. kläder, frisyr, acne, smink, 
etc.  

38 

Dricka alkohol 30 
Annat 11 
Nej, jag frågade inte mitt storasyskon om råd 24 
Vet ej/Minns ej  4 
Totalt 250% 
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När du var tonåring (under 20 år) - bad du någon gång ditt/dina storasyskon att 
köpa ut alkohol till dig? När vi nämner alkohol här så menar vi alla typer av 
alkoholhaltiga drycker - vin, starköl, sprit, cider etc. (Bas: de med ett eller flera 
äldre syskon, 597 personer) 
 

Ja, och hen sa (oftast) ja 25 
Ja, men hen sa (oftast) nej 8 
Ja, och hen sa ja eller nej ungefär lika ofta 8 
Nej 55 
Vet ej 5 
Totalt 100% 

 
 
Har du någon gång druckit alkohol tillsammans med ditt/dina storasyskon när 
du var under 18? (Bas: de med ett eller flera äldre syskon, 597 personer) 
 

Ja, det hände ganska ofta 6 
Ja, det hände någon enstaka gång 35 
Nej, det hände aldrig 56 
Vet ej/minns ej 4 
Totalt 100% 

 
 
Tror du att dina handlingar och/eller dina värderingar påverkar/har påverkat 
ditt småsyskon? (Bas: de med ett eller flera yngre syskon, 594 personer) 
 

Ja, absolut 29 
Ja, till viss del 57 
Nej, inte direkt 11 
Nej, absolut inte 1 
Vet ej 2 
Totalt 100% 

 
 

 


