
Industriproduktionen 2019

Värdet av industriproduktionen 93 miljarder euro år 2019
Enligt Statistikcentralens statistik över industriproduktionen uppgick värdet av den sålda
produktionen inom industrin (näringsgrenarna B: Utvinning av mineral och C: Tillverkning) år
2019 till 93,0 miljarder euro. Värdet av den sålda industriproduktionen ökade med en procent
från året innan.

Värdet av den sålda industriproduktionen per varu 2019 1)

Förändring på
årsnivå (%)

Andel av
industriproduktionen
(%)

Värdet av den sålda
industriproduktionen
(mn euro)

1,0100,092 993Totalt
-5,31,71 599B Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral
1,197,991 007C Tillverkade varor
2,19,89 14610-12 Livsmedel, drycker och tobak

5,70,655213-15 Textilier, kläder, läder och lädervaror

-4,618,116 83416-17 Skogsindustriprodukter

1,820,919 42919-22 Produkter från kemisk industri

3,143,740 65824-30, 33 Produkter från metallindustri

-4,215,914 82624-25 Metaller och metallvaror

4,321,019 528
26-28, 33 Maskiner och
apparater

20,46,86 30429-30 Transportmedel

0,24,74 38918, 23, 31, 32 Andra tillverkade varor

0,70,4388Övriga produkter

Uppgifterna har summerats på grövre nivåer från PRODCOM-klassificeringen. Noggranna nyttighetsspecifika uppgifter finns i
statistikdatabasen StatFin.
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Av det totala värdet av den sålda produktionen var andelen metallindustriprodukter 44 procent, dvs. 40,7
miljarder euro, varav försäljningen av maskiner och apparater på 19,5 miljarder euro stod för nästan hälften
av värdet. Den kemiska industrins produkter stod för 21 procent av det totala värdet av den sålda
produktionen, skogsindustrins produkter för 18 procent och livsmedel för 10 procent.

Mest ökade värdet av den sålda produktionen av produkter inom metallindustrin, där värdet av den sålda
produktionen av transportmedel steg med 20,4 procent, värdet av maskiner och apparater med 4,3 procent,
medan värdet av den sålda produktionen av metaller och metallprodukter sjönk med 4,2 procent. Värdet
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av den sålda produktionen av livsmedel ökade med 2,1 procent, av den kemiska industrins produkter med
1,8 procent. Kraftigast minskade värdet av den sålda produktionen av produkter inom utvinning av mineral
(-5,3%) samt skogsindustrins produkter (-4,6%).

En mer detaljerad indelning i undergrupper finns i tabellbilaga 1. Den mest detaljerade nivån av uppgifter
om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen efter varubenämning och uppgifter om
volymen av totalproduktionen har publicerats i StatFin-statistikdatabasen.

Uppgifterna i statistiken över industriproduktionen för år 2019 har uppdaterats i StatFin-statistiktjänsten
2.7.2020. Statistikens databastabell omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda
produktionen och om volymen av den inhemska totalproduktionen efter varubenämning för åren 2013–2019.
Tidigare årsvisa uppgifter finns i arkivdatabasen i den statistiska informationstjänsten StatFin. I tjänsten
finns uppgifter fr.o.m. år 1998. Uppgifterna har samlats in årligen från företag och arbetsställen inom
utvinning av mineral (näringsgren B) samt tillverkning (näringsgren C).
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Tabellbilagor

Värdet av den sålda industriproduktionen per varu, 2017-2019 1)

Förändring på
årsnivå (%)

Värdet av den sålda industriproduktionen (mn
euro)

2018–2019201920182017

1,092 99392 09386 433Totalt
-5,31 5991 6891 560B Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral

-15,969882971807 Metallmalmer

2,8745724703
08 Andra produkter från utvinning
av mineral

15,615613513809 Stödtjänster till utvinning

1,191 00790 01984 835C Tillverkade varor
2,19 1468 9618 93610-12 Livsmedel, drycker och tobak

2,18 1627 9968 03310 Livsmedel

1,898396690311 Drycker

5,755252253313-15 Textilier, kläder, läder och lädervaror

4,937235536613 Textilvaror

16,338333214 Kläder

5,2142135135
15 Läder, läder- och skinnvaror
m.m.

-4,616 83417 64916 40216-17 Skogsindustriprodukter

-3,44 8104 9775 160

16 Trä och varor av trä och kork
(utom möbler); varor av halm,
rotting o.d.

-5,112 02412 67111 24217 Papper och pappersvaror

1,819 42919 07917 71319-22 Produkter från kemisk industri

4,67 7907 4497 049
19 Stenkolsprodukter och
raffinerade petroleumprodukter

-2,47 1937 3696 416
20 Kemikalier och kemiska
produkter

11,92 1201 8951 877
21 Farmaceutiska basprodukter
och läkemedel

-1,72 3262 3662 37122 Gummi- och plastvaror

3,140 65839 42837 06224-30, 33 Produkter från metallindustri

-4,214 82615 47714 73124-25 Metaller och metallvaror

-9,09 26810 1909 43724 Metaller

5,15 5585 2875 294
25 Metallvaror, utom maskiner
och apparater

4,319 52818 71417 34326-28, 33 Maskiner och apparater

8,62 3302 1452 138
26 Datorer, elektronikvaror och
optik

-1,34 1234 1773 94527 Elapparatur

3,99 7279 3638 521
28 Maskiner som ej ingår i annan
underavdelning

10,63 3493 0292 739

33 Tjänster avseende reparation
och installation av maskiner och
apparater

20,46 3045 2364 98929-30 Transportmedel

-0,53 9213 9423 285
29 Motorfordon, släpfordon och
påhängsvagnar

84,12 3831 2941 70430 Andra transportmedel

0,24 3894 3804 18918, 23, 31, 32 Övriga tillverkade varor
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Förändring på
årsnivå (%)

Värdet av den sålda industriproduktionen (mn
euro)

2018–2019201920182017

-0,7734740743

18 Grafiska tjänster och tjänster
avseende reproduktion av
inspelningar

-0,52 2642 2752 167
23 Andra icke-metalliska
mineraliska produkter

8,386680076631 Möbler

-7,252556651432 Andra tillverkade varor

0,738838537Övriga produkter

Uppgifterna har summerats på grövre nivåer från PRODCOM-klassificeringen. Noggranna nyttighetsspecifika uppgifter finns i
statistikdatabasen StatFin.
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