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Utrikeshandel med varor 2018 

Varuhandeln med utlandet minskade år 2018 
År 2018 var importen av varor till Åland från utlandet värd knappt 201 miljoner euro 

(ca 236 miljoner euro år 2017), det är sjätte året i följd som den direkta importen från 

utlandet minskar. Exporten av varor från Åland var år 2018 värd knappt 101 miljoner 

euro (ca 108 miljoner euro år 2017). Den direkta varuhandeln med utlandet gav 

således år 2018 ett handelsnetto på cirka -100 miljoner euro (ca -128 miljoner euro år 

2017). 

Det omfattande underskottet i handeln med varor är möjligt enbart genom det att 

Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerat kapital (eget 

eller främmande) att spendera på varuimport. Exempelvis vägs underskottet i 

varuhandeln upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster, varav 

sjöfarten utgör en viktig del. Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här 

meddelandets siffror. 

Figur 1: Ålands utrikeshandel med varor (import och export) år 2014–2018 

 

Förändringar i statistiken 
Förutom den direkta utrikeshandeln med varor är handeln med Finland över den så 

kallade skattegränsen minst lika omfattande. Tyvärr har en större omstrukturering 

där skatteuppbörden flyttats från Tullen till Skatteförvaltningen medfört att vi inte 

kan publicera uppgifter över skattegränshandeln över huvud taget. Vid tidpunkten 

för publiceringen av detta meddelande kunde varken Skatteförvaltningen eller Tullen 

tillhandahålla statistik om mervärdesskatteuppbörd i skattegränshandeln.  
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Beskrivning av statistiken 

Varuhandelsstatistiken för Åland kan delas upp i utrikeshandel samt handel över skattegränsen 

(mellan Åland och Finland). Materialet över utrikeshandel baserar sig på uppgifter från 

Tullstyrelsen i Finland, summerat per fo-nummer, varukoder och region. Som underlag används 

alla utrikeshandelstransaktioner som har registrerats i Ålands Tulldistrikt samt de 

utrikeshandelstransaktioner som åländska företag (alla företag med postnummer 22xxx) 

genomfört utanför Ålands Tulldistrikt. Små transaktioner fångas dock inte av statistiksystemet, 

till exempel beställningar av böcker tullas inte in när det görs inom EU och momsvärdet 

underskrider fem euro. För att kunna fördela varuhandeln på olika branscher har 

grundmaterialet samkörts med företagsregistret.  

Det kan även påpekas att privatpersonernas konsumtion utanför Åland (innehåller bland annat 

import av konsumtionsvaror) inte ingår i denna statistik. Regelbunden statistik över denna 

konsumtion utanför Åland finns för närvarande inte, men tidigare studier har visat på att 

uppemot 19 procent av privatpersonernas inköp/konsumtion av varor/tjänster görs utanför 

Åland1. 

Branschindelningen i varuhandelsstatistiken följer från och med år 2008 standarden för Finlands 

näringsgrensindelning (NI-2008) vilken är knuten till den internationella ISIC-standarden och en 

förklaring till indelningen finns i bilaga 1. Varuhandelsstatistiken fördelas även per varuslag 

enligt CN-koder (se bilaga 2). CN-klassificeringen är Europeiska gemenskapens kombinerade 

nomenklatur, vars åttasiffriga varukoder används i exportdeklarationer och statistikdeklarationer 

för internhandeln. 

Utrikeshandeln redovisas även fördelat på region, exporten redovisas enligt bestämmelseland, 

det vill säga det land som vid tidpunkten för exporten är det sista land man har kännedom om 

(dit varan är avsedd att exporteras antingen direkt eller via ett annat land). Importen redovisas 

dels enligt avsändningsland (det land varan skickats ifrån) och dels enligt ursprungsland (det 

land där varan tillverkats eller där den senaste ekonomiskt sett viktigaste delen av tillverkningen 

har skett2). 

Det bör även observeras att samtliga summor i denna publikation uppges i löpande priser 

(inflationen har inte beaktats), varför den reella förändringen är något lägre än den uppgivna. I 

tabeller med avrundade tal kan små avvikelser förekomma mellan summan av de avrundade 

talen och den redovisade slutsumman.  

Observera även att uppgifterna i denna statistik endast är preliminära, skillnaden mellan 

preliminära och slutliga uppgifter har dock visat sig vara liten i tidigare genomförda analyser. 

Följande symboler används i tabellerna: 

0  = Mellan 0 och 0,5 enheter 

- = Exakt 0 enheter (st) 

.. = Observationerna för få för att uppges. 

  

                                                        

1 De åländska hushållens konsumtion 2016 (Nationalräkenskaper 2018:1) 
2 Att packa en vara anses inte som tillverkning. 
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Utrikeshandeln till och från Åland 2014–2018 enligt varuslag 

Tabell 1 visar värdet av importen till Åland under åren 2014–2018 fördelad enligt varugrupp. År 

2018 var importen av varor till Åland värd närmare 201 miljoner euro, vilket är nästan 15 procent 

mindre än under år 2017 då importen av varor var värd ca 236 miljoner euro. De största 

procentuella minskningarna skedde inom grupperna mineraliska produkter, lädervaror samt 

maskiner, apparater, redskap (det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om 

jämförelseantalet är litet). Den största värdemässiga minskningen är i grupperna maskiner, 

apparater, redskap (med drygt 19 miljoner euro) följt av levande djur, animaliska produkter (med 

drygt 9,6 miljoner euro). Den största varugruppen år 2018 var levande djur, animaliska produkter 

med importerade varor till ett värde av närmare 51 miljoner euro, följt av varugrupperna beredda 

livsmedel, drycker, sprit, tobak samt maskiner, apparater, redskap med närmare 32 miljoner euro 

respektive drygt 31 miljoner euro. 

Tabell 2 visar exporten av varor från Åland till utlandet enligt varugrupp och värde. År 2018 

exporterades varor från Åland till utlandet till ett värde av nästan 101 miljoner euro, en 

minskning med 6,8 procent jämfört med år 2017. Den viktigaste varugruppen enligt exporterat 

värde är plast- och gummivaror till ett värde av drygt 25 miljoner euro. Denna grupp minskade 

med knappt 23 procent sedan år 2017, efter att ha ökat i det närmaste konsekvent sedan år 2010. 

I tabell 3 visas importen till Åland fördelad enligt varugrupp och vikt för åren 2014–2018. År 

2018 importerades knappt 59 600 ton varor till Åland från utlandet. Totalvikten på importen 

minskade från år 2017 (med 10,4 procent). Viktmässigt var det varugruppen beredda livsmedel, 

drycker, sprit, tobak som var störst (med ca 12 200 ton) följt av levande djur, animaliska produkter 

samt mineraliska produkter (med ca 11 200 ton respektive ca 11 300 ton). 

I tabell 4 visas exporten av varor från Åland fördelad enligt varugrupp och vikt för åren 2014–

2018. År 2018 exporterades nästan 21 000 ton varor från Åland till utlandet. Totalvikten på 

exporten minskade dramatiskt med ca 82,5 procent från år 2017, det mesta tyder på att orsaken är 

förändringar av exportmarknaden. Viktmässigt är det varugruppen produkter av kemiska industrier 

etc. som är störst (med ca 7 300 ton) år 2018. 

Tabell 5 och tabell 6 visar handelsnettot, det vill säga skillnaden mellan exporten och importen 

inom varuhandeln. År 2018 var varuhandelsnettots värde nästan -100 miljoner euro (viktmässigt 

var handelsnettot ca -38 600 ton). Handelsnettots underskott i varuhandeln torde dock sakna 

någon större ekonomisk-politisk betydelse enligt undersökningen Ålands externa varu- och 

tjänstehandel 20113. Enkätundersökningen genomfördes för att bland annat uppskatta 

tjänstehandeln till och från Åland. Enligt rapporten skulle det samlade handelsnettot uppgå till 

ca 230 miljoner euro (inklusive tjänstehandel, ombordförsäljning på åländska fartyg samt 

turistkonsumtion). Enligt den undersökningen skulle summan av all export vara omkring 880 

miljoner euro, medan summan av all import skulle röra sig omkring 650 miljoner euro. 

Enligt estimeringar gjorda för år 2015, var handelsnettot exklusive turism negativt (se Ålands 

socialräkenskapsmatris 20154). Enligt denna studie uppgick år 2015 den totala exporten inklusive 

tjänster till ca 1 061 miljoner euro, medan totalimporten uppgick till ca 1 307 miljoner euro (ett 

handelsnetto på ca -247 miljoner euro). Räknar man in hushållens privatimport samt turismen så 

blir handelsnettot däremot positivt, drygt 39 miljoner euro (import inklusive hushållens 

privatimport ca 1 352 miljoner euro, export inklusive turism ca 1 390 miljoner euro). Årliga 

estimeringar för Ålands tjänstehandel med omvärlden saknas dock för närvarande.  

                                                        

3 Ålands externa varu- och tjänstehandel 2011 (ÅSUB Statistik 2012:3) 
4 ÅSUB webbpublikation, https://www.asub.ax/sv/statistik/socialrakenskapsmatris-aland-2015 

https://www.asub.ax/sv/statistik/socialrakenskapsmatris-aland-2015
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Tabell 1: Utrikesimport 2014–2018 enligt varuslag och värde, 1 000 euro 

 

Tabell 2: Utrikesexport 2014–2018 enligt varuslag och värde, 1 000 euro 

 
Fotnot: Okänt (leverans till fartyg) har i tidigare publikationer felaktigt blivit dolt, värdet har dock ingått i totalsumman. 
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Tabell 3: Utrikesimport 2014–2018 enligt varuslag och vikt, ton 

 

Tabell 4: Utrikesexport 2014–2018 enligt varuslag och vikt, ton 
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Tabell 5: Handelsnetto, utrikeshandel 2014–2018 enligt varuslag och värde, 1 000 euro 

 

Tabell 6: Handelsnetto, utrikeshandel 2014–2018 enligt varuslag och vikt, ton 
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Utrikeshandeln till och från Åland 2014–2018 enligt bransch 

Tabell 7 visar importen av varor till Åland mellan åren 2014 och 2018 enligt värde och bransch. 

För en del transaktioner har de åländska företagens handelspartners skött administrationen 

gentemot tullen. Även privatpersoner och icke-identifierade verksamheter ingår i denna kategori. 

Dessa transaktioner kan tyvärr inte placeras under den rätta branschkoden. Dessutom kan det 

hända att en del transaktioner blivit registrerade under privatpersoner om företagen inte angett 

sitt fo-nummer i tulldeklarationen. Observera att för att undvika att enskilda företag kan 

identifieras används följande regler för branschvis röjandekontroll: minst fem företag och största 

aktör ej över 50 procent av varuvärdet. 

Den bransch som år 2018 stod för det högsta värdet av importerade varor var handel; reparation av 

motorfordon och motorcyklar till ett värde av drygt 95 miljoner euro. Handelsbranschen stod år 2018 

för knappt hälften (ca 47,6 procent) av den totala varuimporten till Åland direkt från utlandet. 

Handelsbranschens import av varor från utlandet minskade dock markant mellan år 2017 och 

2018, minskningen var ca 23,3 miljoner euro (en minskning med ca 19,6 procent). 

Tabell 8 visar exporten av varor från Åland till utlandet enligt värde och bransch. Den överlägset 

viktigaste branschen för åländsk varuexport är tillverkning, utvinning av mineral med exporterade 

varor till ett värde av drygt 64 miljoner euro. År 2018 stod tillverkningsindustrin för inte mindre 

än 64,0 procent av hela utrikesexporten av varor. Om man ser till den totala exporten av varor 

och tjänster (inklusive turismen) från Åland så skulle även transportsektorn vara av betydande 

storlek när det gäller värdet på exporten. I transportsektorn ingår både sjö- och landtransport. 

Enligt estimeringar gjorda av ÅSUB stod transporttjänsterna för en mycket stor del av den totala 

exporten både år 2011 och 2015 (uppemot 49,3 procent enligt socialräkenskapsmatris för Åland 

2015), se tidigare noter 3 och 4. 

Tabell 9 och tabell 12 visar varuhandelsnettot (skillnaden mellan export och import) fördelad 

enligt bransch. Endast ett fåtal branscher, exempelvis tillverkningsbranschen, visar normalt ett 

överskott i varuhandelsbalansen, medan den bransch som normalt visar det största underskottet 

är handel; reparation av motorfordon och motorcyklar. År 2018 är dock dessa branscher dolda på 

grund av sekretessreglerna. Även branschgrupperingen övriga aktörer hade stort 

handelsunderskott år 2018 med ca 13,1 miljoner euro (övriga aktörer omfattar exempelvis icke-

åländska företag, okända företag samt privatpersoner). 

I tabell 10 visas importen av varor till Åland från utlandet enligt vikt och bransch. Branschen 

handel; reparation av motorfordon och motorcyklar importerade den största mängden (vikt) varor 

under år 2018 med ca 24 400 ton, ungefär 41 procent av den sammanlagda vikten av varor som 

importerats. Även tillverkning, utvinning av mineral stod för en stor del av importen (med närmare 

20 200 ton, ca 33,8 procent av den totala vikten). 

Enligt tabell 11 stod branschen tillverkning, utvinning av mineral år 2018 viktmässigt för nästan 46 

procent av den åländska varuexporten till utlandet med närmare 9 600 ton. Volymmässigt visar 

branscherna transport och magasinering samt el-, gas-, värme- och vatten, avlopp. etc. överskott under 

år 2018, med ca 5 300 ton respektive ca 1 800 ton (se tabell 12).  



 

9 

Tabell 7: Utrikesimport 2014–2018 enligt bransch och värde, 1 000 euro 

 

Tabell 8: Utrikesexport 2014–2018 enligt bransch och värde, 1 000 euro 

 

Tabell 9: Handelsnetto, utrikeshandel 2014–2018 enligt bransch och värde, 1 000 euro 
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Tabell 10: Utrikesimport 2014–2018 enligt bransch och vikt, ton 

 

Tabell 11: Utrikesexport 2014–2018 enligt bransch och vikt, ton 

 

Tabell 12: Handelsnetto, utrikeshandel 2014–2018 enligt bransch och vikt, ton 
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Utrikeshandeln till och från Åland år 2017–2018 enligt region  

Utrikeshandeln kan även redovisas enligt region, importen redovisas dels enligt avsändningsland 

(det land varan skickats ifrån) och dels enligt ursprungsland (det land där varan tillverkats eller 

den senaste ekonomiskt sett viktigaste delen av tillverkningen skett). Exporten redovisas enligt 

bestämmelseland, det vill säga det land som vid tidpunkten för exporten är det sista land man har 

kännedom om, dit varan är avsedd att exporteras antingen direkt eller via ett annat land.  

Tabell 13 på nästa sida illustrerar väl hur viktigt Sverige är som marknad för den åländska 

importen, år 2018 kom hela 61,0 procent av den direkta utrikesimporten från Sverige 

(avsändningsland). År 2018 importerades varor från Sverige till ett värde av drygt 122 miljoner 

euro, år 2017 var värdet ca 154 miljoner euro. Sett till ursprungsland ökar Sveriges andel år 2018 

med ca 0,7 procentenheter. Även övriga Europa samt övriga Norden är viktiga importmarknader 

med en andel på ca 29,0 procent respektive ca 8,3 procent (enligt avsändningsland). Enligt 

ursprungsland är andelarna snarlika, ca 27,2 procent respektive ca 8,0 procent. 

Vad gäller exporten minskar Sveriges betydelse något, drygt 30 procent av den direkta 

utrikesexporten går till Sverige. År 2018 exporterades varor till Sverige till ett värde av nästan 31 

miljoner euro, medan värdet året innan var ca 24 miljoner euro. Marknaden övriga Europa som 

står för den största andelen av den direkta utrikesexporten med ca 35,7 procent (nästan 36 

miljoner euro). Även gruppen leverans till fartyg är betydande med nästan 21 miljoner euro (ca 20 

procent). 

Även viktmässigt är Sveriges ställning stark, år 2018 stod Sverige för ca 57,0 procent av de 

importerade varornas vikt enligt avsändningsland (enligt ursprungsland var andelen ca 57,8 

procent). Importen från övriga Europa stod år 2018 för en lite mindre andel, ca 33,7 procent enligt 

avsändningsland (enligt ursprungsland ca 32,9 procent). Endast 0,6 procent av varorna sett till 

vikten har skickats direkt från ett icke-europeiskt land. Av exporten står Sverige för hela 79,8 

procent av vikten på varorna (ca 16 700 ton), medan andelen för övriga Europa är 17,1 procent (ca 

4 400 ton). 



 

12 

Tabell 13: Utrikeshandeln 2017–2018 enligt region, värde, vikt och andel 

 



 

 

Bilaga 1: Branschindelningen (ISIC-standard), NI-2008 

 

Bilaga 2: Varuslag (CN-koder) 

 

 

Huvud-

grupp Förklaring Ni-kod

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 01110–03220

B Utvinning av mineral 05100–09900

C Tillverkning 10110–33200

D Försörjning av el, gas, värme och kyla 35111–35302

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 36000–39000

F Byggverksamhet 41100–43999

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45111–47990

H Transport och magasinering 49100–53200

I Hotell- och restaurangverksamhet 55101–56302

J Informations- och kommunikationsverksamhet 58110–63990

K Finans- och försäkringsverksamhet 64110–66300

L Fastighetsverksamhet 68100–68320

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69101–75000

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77110–82990

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84110–84309

P Utbildning 85100–85600

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86101–88999

R Kultur, nöje och fritid 90010–93299

S Annan serviceverksamhet 94110–96090

T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster 97000–98200

U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 99000–99000

X Näringsgrenen okänd 00000–00000
Övriga aktörer (privatpersoner, utomåländska företag, okända verksamheter)

CN2-kod Förklaring

1–5 Levande djur; animaliska produkter

6–15 Vegetabiliska produkter

16–24 Beredda livsmedel, drycker, sprit, tobak

25–27 Mineraliska produkter

28–38 Produkter av kemiska industrier etc.

39–40 Plast- och gummivaror

41–43 Lädervaror

44–46 Trä och varor av trä och kork

47–49 Massa av ved, papper, varor av papper

50–63 Textilvaror

64–67 Skor, käppar, piskor, hattar

68–70 Varor av sten, gips, cement etc.

71 Smycken och ädelsten

72–81 Oädla metaller och varor av dessa

82–85 Maskiner, apparater, redskap

86–89 Fordon, fartyg, transportutrustning etc.

90–92 Optiska instrument etc.

93 Vapen och ammunition

94–96 Diverse varor

97 Konstverk och antikviteter

99 Okänd (leverans till fartyg)
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