
Övergripande målsättningar för ÅSUB  

Enligt den lag som reglerar ÅSUBs verksamhet (ÅFS 93/116) ska landskapsregeringen, på förslag 

från direktionen, anta en övergripande målsättning för verksamheten. Syftet med de 

övergripande verksamhetsmålen är att säkra att de resurser som huvudmannen genom det fasta 

budgetanslaget tillför ÅSUB används på bästa möjliga sätt för de uppgifter som förutsätts av 

ÅSUB som officiell statistikmyndighet. Målsättningen bör också vara styrande för de 

forskningsuppdrag som ÅSUB tar sig an.  

 

Övergripande mål och prioriteringar 

För att uppnå visionen om ÅSUB ska följande målsättningar genomsyra verksamheten: 

 

• ÅSUBs status som oberoende myndighet innebär att resultaten av verksamheten inte får 

styras av utomstående intressen 

• Resultaten tillgängliggörs i sådan form att de är lätta att förstå och använda  

• Produkterna tillgodoser användarnas och beställarnas kvalitetsbehov med beaktande av 

tillgängliga resurser  

• Produktionen inom ÅSUB är relevant, aktuell och resultaten öppna för användarna 

• Resultat och erfarenheter sprids inom och utanför det åländska samhället  

• Det fasta anslaget i landskapets budget säkrar åtagandet som Ålands officiella 

statistikmyndighet 

• ÅSUB är en attraktiv arbetsgivare som förmår dra till sig och behålla personal med hög 

kompetens  

• Hållbarhetsperspektivet genomsyrar ÅSUBs verksamhet och produktion 

 

Målsättningar för statistikproduktionen  

I sin roll som officiell statistikmyndighet ska ÅSUB: 

• vara den ledande och samordnande aktören i det åländska statistiksystemet 

• upprätthålla och utveckla effektivitetsfrämjande kontaktnätverk med andra 

statistikmyndigheter inom och utanför Norden   

Statistikproduktionen ska: 

• vara effektiv  

• omfatta såväl egenproducerade grunddata (register, insamlingar) som bearbetning och 

presentation av statistik där andra aktörer framställt basuppgifterna 

• ge statistikerna möjlighet att kontinuerligt utveckla sin egen och ÅSUBs metod- och 

sakkompetens och följa utvecklingen i omvärlden för att kunna tillämpa de bäst lämpade 

metoderna vid insamling, bearbetning och förmedling av statistik.   



Den åländska statistiken ska:  

• belysa samhället på ett mångsidigt sätt inom huvudområdena befolkning, miljö, offentlig 

sektor, samhällsekonomi och näringsliv   

• vara relevant, opartisk och hålla hög kvalitet (aktuell, tillgänglig, tillförlitlig och 

jämförbar).  

• uppfylla de krav på offentlig statistik som ställs av FNs och EUs statistiksystem  

• vara känd och komma till bred användning av olika målgrupper 

• vara synlig och tillgänglig i det nordiska och internationella statistiksystemet 

   

Målsättningar för analys- och forskningsverksamheten  

ÅSUBs utredningsverksamhet ska: 

• bidra till kunskap och kompetens samt till relevant beslutsunderlag för det åländska 

samhället och de åländska beslutsfattarna.  

•  ta tillvara de resultat och data som produceras inom ÅSUBs statistikverksamhet 

•  samordna, synliggöra och utveckla statistikresultaten genom att sätta dem i ett 

sammanhang inom ramen för olika utredningsprojekt  

• sträva efter att medverka i och även ta ansvar för forskningsprojekt utanför Åland i syfte 

att stärka ÅSUBs långsiktiga kompetensutveckling samt synliggöra ÅSUB och Åland 

• vila på vetenskaplig grund, tillämpa beprövade analysmetoder samt följa vedertagna 

forskningsetiska regler och rekommendationer 

• kombinera god kännedom om åländsk samhällsutveckling med hög akademisk 

kompetens 

• ge utredarna möjlighet att kontinuerligt utveckla sin metod- och sakkompetens för att 

kunna ge svar på aktuella frågeställningar inom samhällsanalys och ekonomisk 

utveckling. 

• utveckla effektivitetsfrämjande kontaktnätverk med nyckelinstitutioner och -personer 

inom verksamhetsområdet inom och utanför Åland 

• i syfte att säkra kvaliteten sträva efter att publicera resultat inom fora där de utsätts för 

vetenskaplig granskning 

 


