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PIAAC – voksnes ferdigheter 2022–2023 
 

Du er valgt ut til å delta i undersøkelsen om voksnes ferdigheter som blir gjennomført av Statistisk 
sentralbyrå (SSB).  

 
Internasjonal studie 
Undersøkelsen er en del av den internasjonale studien PIAAC. Da vi gjorde undersøkelsen i 
2011–2012, viste resultatene blant annet at Norge sammen med Finland, Nederland og Sverige lå 
over gjennomsnittet i ferdigheter hvis vi ser befolkningen under ett. Hvordan er det i dag? 

 
Undersøkelse om ferdigheter i hverdagen 
Vi spør deg om utdanning, yrkeserfaring, helse og aktiviteter i dagliglivet. Deretter skal du gjøre 
noen øvelser på et nettbrett, for eksempel lese en etikett på reseptbelagt medisin og forstå en 
rutetabell. Resultatene fra undersøkelsen blir også brukt til å forstå ferdigheter blant voksne i 
Norge og til å vurdere om det bør legges til rette for mer læring. 

 
Vi ringer deg snart 
I løpet av høsten ringer en av intervjuerne våre deg for å avtale et besøksintervju. Intervjuet tar 
omtrent to timer, og du kan velge om vi intervjuer deg hjemme eller på et annet egnet sted.  

Som takk for innsatsen får du et gavekort på kr. 500,- når vi er ferdig med intervjuet. 

Svarene dine er viktige 

Vi har trukket et representativt utvalg av befolkningen, og du representerer folk på din alder med 
tilnærmet samme bakgrunn i den landsdelen du bor. Det er frivillig å være med på undersøkelsen, 
men vi kan ikke erstatte deg med noen annen, derfor vil vi gjerne at du deltar.  

Opplysningene dine er sikre hos oss 
• For at intervjuet skal vare så kort som mulig, benytter vi opplysninger om deg fra registre 

som SSB har tilgang til. 

• Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle identifiserbare 
opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. 

• Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven.  

• Innsamlede data kan kobles til opplysninger fra andre registre og brukes for utarbeiding av 
statistikk og i godkjente forskningsprosjekter. 

 
Kontakt oss på 

e-post: piaac@ssb.no 
telefon: 900 34 301      SSBs servicekontor er åpent kl. 9.30–20.00 mandag til fredag. 

Les mer om undersøkelsen og om personvern i brosjyren og på www.ssb.no/piaac2022-svar 

 

Med vennlig hilsen 

  

Geir Axelsen Bengt Oscar Lagerstrøm 
administrerende direktør                                             seksjonssjef 
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