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Jämtar flitigast att svara om 
vardagskunskaper 
I vår kommer ett urval på 10 000 personer ur befolkningen i Sverige 

mellan 16 och 65 år att ha tillfrågats om att delta i PIAAC, den mest 

omfattande undersökning som någonsin gjorts om vuxnas kunskaper och 

färdigheter. Hittills har viljan att delta i undersökningen varit störst i 

Jämtland och minst i Stockholm. 

Den svenska befolkningens utbildningsnivå finns väl dokumenterad, men 

kunskaper och färdigheter kan ju hämtas in på många andra sätt än genom 

utbildning. Därför undersöker nu SCB vad svenskarna egentligen kan. 

- Med den här undersökningen hoppas vi även fånga in de kunskaper 

människor fått sedan de lämnat skolbänken, säger Erik Mellander, 

nationalekonom och ordförande i den svenska expertgruppen för PIAAC. 

Dålig uppslutning i Stockholms län 
Hittills har 2425 av alla utvalda svenskar intervjuats, men det behövs många fler 

för att få en så rättvisande bild som möjligt av människors breda och 

mångskiftande färdigheter. 

- Den här undersökningen handlar inte om det du lärde dig i skolan utan om 

de färdigheter som vi ofta behöver i vardagen. Det är viktigt att så många 

som möjligt deltar i studien, så att vi kan få ett bra mått på den här typen av 

färdigheter, säger Ann-Charlotte Larsson, som är projektledare för PIAAC 

i Sverige. 

Sedan arbetet med undersökningen drog igång i augusti förra året har 37,3 

procent av de hittills tillfrågade också deltagit i undersökningen. Om man 

jämför svarsfrekvensen mellan olika län så toppar Jämtland med 54,0 procent. 

Lägst andel intervjuer har kunnat göras i Stockholm med 28,8 procent. 

Insamlingsarbetat kommer att pågå till mitten av april 2012. 

Undersökningen genomförs i 25 länder 
Undersökningen görs genom besöksintervjuer där intervjupersonen får lösa 

olika typer av problem som de kan möta i arbetet eller på fritiden. 

Studien görs samtidigt i 25 länder på initiativ av OECD, och meningen är att 

resultaten sedan ska kunna jämföras mellan de deltagande länderna. De första 

resultaten kommer att presenteras under 2013. 
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Antal utvalda och intervjuer i PIAAC efter län  

Län   Antal     
utvalda 

 

Antal hittills 
kontaktade 

 

Antal hittills 
genomförda 

intervjuer 

 

Andel svar 
av hittills 

kontaktade, 
procent 

Jämtlands län 129 87 47 54,0 

Kalmar län 259 172 86 50,0 

Örebro län 282 194 93 47,9 

Hallands län 307 191 91 47,6 

Norrbottens län 241 150 69 46,0 

Gotlands län 62 37 17 45,9 

Västerbottens län 280 191 84 44,0 

Kronobergs län 181 118 51 43,2 

Gävleborgs län 282 176 76 43,2 

Värmlands län 271 172 72 41,9 

Jönköpings län 370 227 94 41,4 

Blekinge län 190 128 50 39,1 

Västernorrlands län 244 156 60 38,5 

Uppsala län 347 229 86 37,6 

Västra Götalands län 1 713 1 109 415 37,4 

Östergötlands län 479 297 110 37,0 

Skåne län 1 296 852 307 36,0 

Södermanlands län 297 200 72 36,0 

Västmanlands län 268 189 67 35,4 

Dalarnas län 280 186 64 34,4 

Stockholms län 2 222 1 439 414 28,8 

Totalt 10 000 6 500 2 425 37,3 

 

För mer information 
Läs mer om PIAAC  på SCB:s webbplats.  

Projektledare Ann-Charlott Larsson kan svara på frågor om undersökningen och 

ge exempel på vilka typer av övningar som kan ingå i studien.  

Telefon 019-17 63 14 Lotta.larsson@scb.se<mailto:Lotta.larsson@scb.se> 

Erik Mellander, ordförande i den svenska expertgruppen för PIAAC finns på 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala  

Telefon 018-471 70 87 eller e-post Erik.mellander@ifau.uu.se 
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