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1. ÅSUBs uppdrag och styrning 

Enligt gällande lagstiftning har Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) som 

uppgift att verka som officiell statistikmyndighet och utöver detta även bedriva 

utrednings- och forskningsverksamhet (LL 1993/116). Enligt självstyrelselagen har 

landskapet behörighet rörande statistik om förhållandena inom Åland. En av 

huvuduppgifterna är alltså att handha det officiella åländska statistikväsendet och 

samordna den officiella statistiken för Åland. Den mer konkreta 

statistikproduktionen regleras i Statistiklag för Åland (LL 1994/42). Tyngdpunkten 

inom utrednings- och forskningsverksamheten bör enligt motiven till lagen om 

ÅSUB ligga på det samhällsekonomiska området men omspänner ett stort antal 

samhällsområden. 

 

ÅSUB leds av en direktion bestående av sakkunniga och representanter för de som 

efterfrågar byråns tjänster. I gruppen ingår två sakkunniga med kompetens och 

erfarenheter från nationell statistikproduktion samt universitetsbaserad 

forskningsverksamhet utanför Åland. Därtill är såväl centralförvaltningen som den 

kommunala sektorn och det privata näringslivet representerade i direktionen. 

Direktionen leder och övervakar verksamheten och beslutar om ÅSUBs 

verksamhetsprogram.  

 

Enligt 4 § i lagen om ÅSUB uppställer landskapsregeringen de övergripande målen 

för verksamheten på förslag av direktionen. Utgående från de av regeringen 

fastställda målen beslutar direktionen om inriktningen på servicen och den övriga 

verksamheten samt om verksamhetsplanen.  

 

I det här fyraåriga verksamhetsprogrammet beskrivs de övergripande 

prioriteringarna inom ÅSUBs verksamhet för att fullfölja myndighetens uppdrag 

samt utveckla ÅSUB i riktning mot och stärka de övergripande målen. 

2. ÅSUBs vision och övergripande mål 

Tillgång på tillförlitlig statistik är ett viktigt grundelement i en modern demokrati. 

ÅSUB sörjer för tillgången på tydligt framställd, opartisk och tillförlitlig statistik och 

forskning som underlag för beslut, analys och debatt. Enligt lagen som reglerar 

ÅSUBs verksamhet ska landskapsregeringen, på förslag från direktionen, anta en 

övergripande målsättning för verksamheten. Syftet med de övergripande målen är 

att säkra att ÅSUBs resurser används på bästa möjliga sätt och för de uppgifter som 

förutsätts av ÅSUB som officiell statistikmyndighet. Målsättningen är också styrande 

för vilken typ av forskningsuppgifter som ÅSUB i första hand bör inrikta sin 

utredningsverksamhet mot.  

 

ÅSUBs övergripande mål har FNs grundläggande principer för officiell 

statistikproduktion som bas och följer Riktlinjer för europeisk statistik (Statistics 
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Code of Praxis) som har tagits fram av Eurostat.  

 

ÅSUBs vision lyder: 

 

ÅSUBs producerar statistik och samhällsanalys av hög kvalitet för förståelsen och 

utvecklingen av det åländska samhället." 

 

Övergripande mål  

För att uppnå visionen om ÅSUB ska följande målsättningar prioriteras och 

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 
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3. Verksamhetsmål och delmål 

För att uppfylla de övergripande mål som landskapsregeringen har fastställt 

prioriterar ÅSUB fem verksamhetsmål i utvecklingsarbetet. Samtliga prioriterade 

verksamhetsmål är centrala för att trygga det starka förtroendekapital som 

kännetecknar ÅSUBs verksamhet. För ÅSUB är förtroendet bland såväl användare 

som uppgiftslämnare, och att verksamheten präglas av kvalitet och erfarenhet, helt 

avgörande. Därtill har ÅSUBs verksamhet tre horisontella fokusområden som ska 

genomsyra verksamheten och ÅSUBs aktiviteter, nämligen genusperspektivet, 

hållbar utveckling och självstyrelsen. För varje verksamhetsmål presenteras i 

verksamhetsprogrammet mätbara delmål som ska uppnås under perioden 2020-2023 

och som knyter an till och konkretiserar de fastställda övergripande målen.  

3.1 Målgrupperna är aktiva användare av ÅSUBs fakta 

Aktiv, målinriktad förmedling av ÅSUBs statistik och undersökningsresultat samt en 

generellt stor synlighet för ÅSUB i omvärlden har hög prioritet. 

 

Bland målgrupperna för verksamheten är landskapsregeringen, lagtinget och 

landskapets myndigheter centrala. Den övergripande målsättningen för såväl 

statistikproduktionen som analysverksamheten är i hög grad knuten till ett växande 

behov av kvalificerat beslutsunderlag inom självstyrelsens organ och processer.  

Även kommunerna och den kommunala sektorns organ är betydelsefulla användare 

av ÅSUBs produkter och tjänster. Andra viktiga målgrupper är det åländska 

näringslivet och dess organisationer samt media, skolor, studerande och forskare. I 

slutänden är den breda allmänheten målgrupp för ÅSUBs produktion. Utöver dessa 

mycket viktiga målgrupper inom Åland finns även en växande efterfrågan på ÅSUBs 

statistikprodukter och analysverksamhet utanför Åland.  

 

Målet är att användarna lätt ska hitta den information och fakta som de söker och att 

de aktuella uppgifterna är lätta att förstå, använda och vidareförädla. ÅSUB förstår 

användarnas och uppdragsgivarnas behov och vi finns tillgängliga för att vägleda 

och förklara. Hemsidan (www.asub.ax) är den främsta kanalen för förmedling av 

ÅSUBs nyheter, statistik och forskningsresultat.  

 

Delmål  

• En målgrupps- och intressentanalys genomförs 

• En intern kommunikationsgrupp för utveckling av förmedlingen skapas 

• En grafisk profil som även omfattar ny utformning av rapporter och 

meddelanden samt förnyad kommunikationsprofil för sociala medier tas 

fram 

• Hemsidan tillgänglighetsanpassas enligt gällande lagstiftning 

• Användningen av kartdata i publiceringsverksamheten ökar 

• Databastabellerna utvecklas och innehåller allt mer mångsidig information 
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• Användningen av hemsidan ökar med i genomsnitt 10 procent per år 

• ÅSUB når 1 000 följare på sociala medier 

• ÅSUB möter uppdragsgivarna genom att erbjuda en muntlig presentation av 

resultatet vid varje större projektleverans 

• ÅSUB arrangerar ett större evenemang per år som är öppet för flera 

målgrupper 

• ÅSUB erbjuder under programperioden minst ett seminarium eller 

motsvarande med externa forskare och specialister på Åland för att skapa 

möten mellan åländska intressegrupper och ÅSUBs partners utanför Åland 

• ÅSUB sammanställer ett statistikmaterial för användning av elever och lärare 

i grundskolan för att hjälpa elever att hitta till ÅSUBs hemsida och databaser. 

Materialet kan framställas som en del av självstyrelsens 100-årsjubileum. 

• ÅSUB utvecklar inom området offentlig ekonomi särskilt tillgången till 

uppgifter om landskapets ekonomi 

3.2 Ändamålsenlig och säker uppgiftsinsamling 

ÅSUB är nyckelaktören i det åländska statistiksystemet – en väl utarbetad struktur 

av myndigheter, organisationer och företag som tillhandahåller data som ÅSUB 

bearbetar och publicerar i form av officiell statistik. Metoderna för 

uppgiftsinlämningen utvärderas och utvecklas löpande för att underlätta för dem 

som lämnar uppgifter. Utgångspunkten för statistikproduktionen är att i första hand 

använda data som redan finns samlade. I andra hand hämtas uppgifter direkt från 

uppgiftslämnarnas administrativa system och i tredje hand samlas uppgifter in via 

direktinsamling. Vid insamling från företag, myndigheter, organisationer, hushåll 

och individer rekommenderas starkt att inlämningen sker elektroniskt via vårt säkra 

e-verktyg för formulär och säker dataöverföring. 

 

ÅSUB informerar löpande om statistikens roll i samhället, bygger förtroendefulla 

relationer med och motiverar uppgiftslämnarna. En fortsatt lyhördhet och 

anpassningsförmåga är nycklarna till ett effektivt och smidigt statistiksystem även 

framöver. ÅSUB prövar kontinuerligt nya möjliga informationskällor för att minska 

uppgiftslämnarbördan. ÅSUB har en aktiv dialog med registermyndigheterna för att 

säkerställa att uppgifterna överförs med ett sådant innehåll och format att de fyller 

de statistikbehov Åland har. 

 

Delmål 

• I samband med större förändringar av insamlingsmetoderna förs en dialog 

med och görs särskilda informationsinsatser till de berörda 

uppgiftslämnarna. 

• Administrativa data tas i bruk för statistikframställning inom minst ett nytt 

statistikområde 

• Inkomstregistret tas i bruk för framställning av såväl den offentliga som för 

den privata lönestatistiken 
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• Den förnyade kommunala insamlingsmetoden för ekonomistatistiken 

används av alla kommuner 

• Det säkra e-tjänstverktyget erbjuds i all insamling av individdata som inte 

sker genom annan säker kanal 

• Användning av webbpanel-metod för urval testas för utveckling av 

konsumentundersökning 

• ÅSUB möter under perioden representanter för uppgiftslämnarna inom de 

större statistikområdena 

• ÅSUB prövar och utvärderar nya möjliga informationskällor för att minska 

uppgiftslämnarbördan 

• Metoderna för hur insamlade uppgifter kvalitetsgranskas utvecklas 

3.3 Effektiv och säker produktion 

ÅSUBs verksamhet är starkt beroende av en modern IT-infrastruktur som möjliggör 

säker datahantering och en fortlöpande effektivisering inom 

produktionsprocesserna. I samverkan med IT-leverantören upprätthåller ÅSUB en 

säker drift av systemen och en hög IT- och informationssäkerhet. Behandlingen av 

mikrodata är spårbar, servrarna krypterade och skalskyddet uppdaterat.  

 

ÅSUB följer utvecklingen av statistiska metoder och analysmetoder samt anpassar 

och förnyar vid behov de programvaror som används. Produktionen är 

systematiserad och dokumenterad i manualer. Vedertagna definitioner och begrepp 

tillämpas. 

 

Delmål 

• ÅSUB upprätthåller kännedomen om dataskyddsförordningens krav, 

myndighetens egna riktlinjer för informationssäkerhet och hög 

processmedvetenhet i produktionen 

• Ökad användning av programvaran R och kodningsmetoder bidrar till 

automatiserade och effektivare processer, manuella moment minskar 

• Relationsdatabaserna (SQL) utvidgas, databaserna används inom flera 

verksamhetsområden och arkitekturen förenhetligas 

• Tillämpningen av pseudonymisering ökar i databehandlingen 

• Systematiserat konsekvensbedömningsförfarande tillämpas 

• Varje produkt, process och projektområde har en ansvarig person och en 

ersättare för att minska riskerna och sårbarheten 

• Alla variabler som ÅSUB använder har en metadatabeskrivning 

• Punktligheten i ÅSUBs publiceringar ökar till att 90 procent av 

publiceringarna sker enligt publiceringsplan 

• ÅSUB tar tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger i produktionen 

• ÅSUBs plan för IT-satsningar uppdateras årligen 

• En uppdaterad arkivplan fastställs 
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3.4 Organisationen och samverkan med partners stöder ÅSUBs utveckling 

ÅSUB består organisatoriskt av två enheter där aktiv samverkan och användning av 

gemensamma resurser bidrar till sammanhållning i organisationen och gemensamma 

målbilder för ÅSUBs utveckling. Utvecklingsprojekt drivs gemensamt. Rollerna och 

interna gruppers uppgifter klargörs i arbetsordningen för ÅSUB. 

 

En tydlig organisering av arbetet inom ÅSUB är stor vikt för verksamhetens styrning. 

Inom analys- och forskningsverksamheten organiseras arbetet med utgångspunkt i 

tydligt avgränsade projekt. För varje enskilt projekt utses en huvudansvarig ledare. 

De viktigaste målgrupperna identifieras alltid för varje projekt. Inom 

statistikproduktionen är utgångspunkten för organiseringen av ansvaret de 

statistikområden som produktionen omfattar. För varje statistikområde finns en 

statistiker som ansvarar för att den planerade verksamheten inom området 

förverkligas.  

 

Arbetsplatsmöten hålls varje vecka samt enhetsmöten regelbundet, och efter behov, 

för att säkerställa informationsutbytet och alla medarbetares delaktighet i 

utvecklingsarbetet. 

 

Då ÅSUB är ett litet institut utgör nätverken en omistlig del i genomförandet av 

många projekt. I nätverken ingår en rad olika utrednings- och 

forskningsinstitutioner, företag, statistikmyndigheter samt institutioner inom 

förvaltning. I dessa för ÅSUB viktiga nätverk finns åländska aktörer representerade, 

men även aktörer utanför Åland, från Norden, EU och i viss mån även från andra 

håll i världen. Genom nätverken kan ÅSUB även knyta samman kompetensområden 

som organisationen inte täcker in med eget kunnande inom t ex miljö, teknik och 

internationell rätt. ÅSUB fortsätter att bygga relationer för att vidareutveckla 

förtroendet och nätverken i relevanta miljöer. 

 

ÅSUBs uppdragspolicy ger ramarna för prioritering mellan olika uppdrag och 

förfrågningar.  

 

Såväl inom statistikproduktionen som inom utrednings- och forsknings-

verksamheten är ÅSUBs beroende av ett aktivt samspel och utbyte av data med 

partners inom och utanför Åland.  

 

 Delmål 

• Statistiklagen revideras 

• Samarbetsavtalet med Statistikcentralen förnyas 

• ÅSUB medverkar i KUT-samarbetet (samarbete för hållbar 

kunskapsutveckling) på Åland 

• ÅSUB samverkar med det resurs-/utvecklingscentrum som planeras vid 

Högskolan på Åland 

• Personalen vid ÅSUB medverkar årligen i de nordiska statistiknätverken 

• ÅSUB deltar i nordiska forskarnätverk inom relevanta områden 
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• I syfte att öka ÅSUBs synlighet utanför Åland samt för att utveckla de externa 

nätverken ställer ÅSUBs personal upp som föreläsare och presentatörer 

utanför Åland  

• ÅSUB medverkar i minst fyra forskningsprojekt (minst ett per år) med 

forskningsinstitut utanför Åland för att utveckla ÅSUB som institut  

• Möjligheter att verka som gästforskare vid andra forskningsinstitut 

uppmuntras och tryggar tillgången till infrastrukturella resurser såsom 

facklitteratur  

• Flera interna seminarier per termin stöder det institutionella lärandet inom 

myndigheten och tar tillvara allas kunnande i processerna 

• ÅSUB tillämpar en strategisk och systematisk rekryteringsprocess där 

kompetensförsörjningen, personliga egenskaper och värdegrund beaktas i 

rekryteringen. 

• En arbetsmiljöundersökning/riskkartläggning genomförs under perioden 

• ÅSUB är en attraktiv arbetsgivare som tar till vara de möjligheter som finns 

för landskapsanställda och erbjuder ändamålsenliga förutsättningar för 

medarbetarna vad gäller arbetsmiljö och teknisk utrustning. 

3.5 Medarbetarnas kompetens utvecklar verksamheten för framtiden 

ÅSUBs verksamhet är till betydande delar forskningsbaserad och förutsätter därför 

god kännedom om för verksamheten relevant vetenskaplig teoribildning och 

utvecklingen av metoderna inom området. Arbetsuppgifterna kräver en gedigen 

metod- och databearbetningskunskap hos de anställda. En väl överlagd satsning på 

personalens kompetens är därför av strategisk betydelse för ÅSUBs långsiktiga 

utveckling. Alla medarbetare tar även själva ett betydande ansvar för utvecklingen 

av den egna kompetensen. 

 

ÅSUBs personal kompletterar varandra såväl fack- som erfarenhetsmässigt, men 

även vad gäller personliga styrkor. Mångfalden i kompetenser, erfarenheter och 

egenskaper ger en god grund för ett dynamiskt arbetsklimat där de kompletterande 

styrkorna bidrar till ÅSUBs utveckling. ÅSUBs verksamhet präglas av ett öppet 

arbetsklimat, respekten och förtroendet för kunnandet inom arbetsgemenskapen är 

stort.  
 

Delmål 

• Kompetensutvecklingsprogrammet uppdateras med utgångspunkt i 

organisationens och medarbetarnas behov. I programmet, fastställs och 

koordineras de prioriterade satsningarna i form av utbildning, självstudier 

samt anlitande av externa experter. Personliga mål för kompetensinsatsernas 

inriktning och omfattning ställs upp inför varje år. 

• Medarbetar- och ledarskapsdialog med uppföljning av behov för 

kompetensutveckling hålls kontinuerligt  
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• Varje medarbetare bereds utrymme för lärande, deltagande i utbildningar 

eller e-kurser samt självstudier årligen 

• Varje medarbetare erbjuds att delta i en extern utbildning eller annan 

kompetensaktivitet varje år. 

• Medarbetare som deltagit i externa kurser och seminarier delar med sig av 

det mest relevanta innehållet för ÅSUBs övriga personal.  

• Postgraduala studier uppmuntras och underlättas genom möjlighet till 

tjänstledighet på deltid 

• Kunskaperna inom mikrosimuleringsmodellen Sisu samt i makroekonomisk 

jämviktsmodellering utökas så att flera medarbetare kan ta sig an projekt, t ex 

för bedömning av lagförslag, där modellerna används. 

• En temaaktivitet som har positiv inverkan på arbetsklimatet ordnas årligen 

 

4. Horisontella fokusområden 

Tre horisontella fokusområden genomsyrar alla prioriterade fokusområden och 

ÅSUBs hela verksamhet, nämligen genusperspektivet, hållbar utveckling samt 

självstyrelsen.  

4.1 Genusperspektivet 

Könsperspektivet beaktas i all relevant statistik. Inom statistik som berör befolkning 

och arbetsmarknad redovisas uppgifter efter kön alltid då det är möjligt och relevant. 

Vid varje projekt bedöms särskilt om frågan som utreds har ett genusperspektiv som 

bör synliggöras. Därutöver producerar ÅSUB särskilda produkter och rapporter för 

att belysa situationen för kvinnor och män på Åland. 

 

ÅSUB har fortsatt fått i uppdrag att under den här programperioden producera en 

jämställdhetsanalys som bilaga till landskapets budget varje höst. På ÅSUBs hemsida 

finns ett särskilt temaområde om kvinnor och män där olika slag av produkter med 

genusperspektiv finns samlade. Temaområdet utvecklas efter hand. 

4.2 Hållbar utveckling  

Hållbarhetsperspektivet beaktas i ÅSUBs dagliga verksamhet och ÅSUB är delaktig i 

det åländska nätverket Bärkraft.ax. ÅSUB deltar i utvecklingen och uppdateringen 

av hållbarhetsindikatorer för landskapets hållbarhetsagenda. Temaområdet om 

hållbar utveckling på ÅSUBs hemsida har utvecklats och täcker in allt fler av FNs 

fastställda indikatorer för de 17 globala målen för hållbar utveckling. Inom 

temaområdet återfinns även statistiska indikatorer för landskapets Utvecklings- och 

hållbarhetsagenda. Temaområdet omfattar såväl ekonomisk och social som 

miljömässig hållbarhet. Hållbarhetsperspektivet synliggörs i alla projekt där 
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perspektivet är väsentligt. 

 

Utvecklingen av den makroekonomiska jämviktsmodellen möjliggör att modellen 

kan användas för kalkylering av Ålands växthusgasutsläpp. Även andra miljö- och 

energiindikatorer utvecklas i modellverktyget. 

4.3 Självstyrelsen 

ÅSUBs produktion har som övergripande fokus att beakta självstyrelseorganens 

behov och verksamhetsområden i den löpande produktionen av statistik och 

forskningsresultat. Det innebär att ÅSUB prioriterar självstyrelsemyndigheternas 

behov av underlag för lagberedning, budgetering, verksamhetsutveckling samt 

strategiska beslut. 

 

Inom temaområdet Åland i världen på hemsidan finns statistik som jämför Åland 

med länder och regioner i Norden och internationellt. ÅSUB levererar statistik till 

utomåländska aktörer utgående från överenskommelser och förfrågningar, främst till 

Statistikcentralen, det nordiska statistiksystemet och FNs statistiska avdelning.  

ÅSUB försöker så långt resurserna medger att bevaka att riktiga, relevanta och 

aktuella siffror om Åland används och att Ålands status framgår korrekt i samband 

med att uppgifter publiceras internationellt.  

  



                                               Verksamhetsprogram för ÅSUB 2020-2023 
_______________________________________________________________________ 

11 

 

5. Finansieringsstrategi för att förverkliga 

programmet 

Enligt de fastställda övergripande målen för ÅSUB säkrar det fasta anslaget i 

landskapets budget åtagandet som Ålands officiella statistikmyndighet. Huvuddelen 

av statistikproduktionen finansieras således via den årliga budgeten från lagtinget. 

Budgetbeviljningen omfattar även de administrativa grundfunktioner, den IT-

infrastruktur och den kompetensutveckling som krävs för att upprätthålla rollen som 

officiell statistikproducent. 

 

Projekt med beställare finansieras däremot i sin helhet av uppdragsgivaren enligt 

den av direktionen fastslagna avgiftsnivån. Verksamhetsplanen och 

uppdragspolicyn ger ramarna för uppdragsverksamheten, den konkreta inriktningen 

på uppdragen styrs i rätt hög grad av den faktiska efterfrågan.   

 

Finansieringsmodellen för ÅSUBs uppdragsfinansierade verksamhet, såsom 

statistikframställning på uppdrag samt utrednings- och forskningsuppdrag, har 

betydelse för verksamheten. Finansiärerna representerar viktiga användare med stort 

intresse för resultatet av ÅSUBs insatser, något som har betydelse för verksamhetens 

inriktning.  

 

För att säkerställa beslutsfattarnas mera omedelbara behov av kunskapsunderlag har 

en ökad användning av ramavtal börjat tillämpas parallellt med i bruktagning av 

modeller och analysverktyg som kan möta mera kortsiktiga analysbehov inom till 

exempel lagberedning och utvecklingsarbete. 
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Bilaga  

 

 

Målsättningar för statistikproduktionen samt målsättningar för 

analys- och forskningsverksamheten  

 

 
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 
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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 
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