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Ny kommungruppering fr o m 1 januari 1999 

Bakgrund 
Svenska Kommunförbundets nuvarande kommungruppering från 1993 delar in 
Sveriges samtliga kommuner i nio grupper efter strukturella egenskaper som till ex-
empel befolkningsstorlek och näringslivsstruktur. Grupperingen är främst tänkt att 
användas vid analyser, jämförelser och redovisning. Under de senaste åren har flera 
av indelningsgrunderna i grupperingen blivit inaktuella. Indelningen baseras på 
uppgifter om kommunernas struktur som inte alltid stämmer. 

För att om möjligt komma till rätta med dessa problem påbörjade vi på Kommunför-
bundet under våren 1998 en översyn av grupperingen. Tre förslag togs fram och pre-
senterades för en referensgrupp med representanter från bland annat Socialstyrelsen, 
Inrikesdepartementet, Skolverket och SCB. Nya förslag har därefter arbetats fram 
som utmynnat i en slutgiltig gruppering.  

 

Resultatet – De nya kommungrupperna 
Det slutgiltiga alternativet till ny kommungruppering 1999 innebär att den nuvarande 
indelningen bibehålls med uppdaterade variabelvärden. Gränsvärdena är samma som 
tidigare med undantag för landsbygdskommunerna. Där har gränsen sänkts för varia-
beln andel sysselsatta inom jord- och skogsbruk från 8,7 procent till 6,4 procent.  

Den nya grupperingen ser ut enligt följande. En mer utförlig beskrivning av den nya 
grupperingen finns som en separat PM. Denna kan beställas från Utredningssektio-
nen. 
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KOMMUNGRUPP
   

NUVARANDE GRUPPERING NY GRUPPERING 
Storstäder  

 

>200 000 invånare >200 000 invånare 
Förorts-  

 

Förortskommun till storstad Utpendling >50% av nattbefolkningen 
Kommuner Utpendling >50% av nattbefolkningen Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara en storstad 

 Större städer  >50 000 invånare 50 000-200 000 invånare 
 Tätortsgrad >70% <40% av nattbef sysselsatta i industrisektorn 
 <40% av nattbef sysselsatta i industrisektorn  
Medelstora städer 20 000-50 000 invånare 20 000-50 000 invånare 
 Tätortsgrad >70% Tätortsgrad >70% 
 <40% av nattbef sysselsatta i industrisektorn <40% av nattbef sysselsatta i industrisektorn 
Industrikommuner  

 

>40% av nattbef sysselsatta i industrisektorn >40% av nattbef sysselsatta i industrisektorn 
Landsbygds-  

 

Tätortsgrad <70% Tätortsgrad <70% 
Kommuner >8,7% av nattbef sysselsatta i jord- och  

 

 

>6,4% av nattbef sysselsatta i jord- och skogssektorn 
 skogssektorn  
Glesbygds- 

 

<5 inv/km2 <5 inv/km2 
Kommuner <20 000 invånare <20 000 invånare 
Övriga större  Övriga kommuner med 15 000-50 000 invå-

 
Övriga kommuner med 15 000-50 000 invånare 

Kommuner invånare Invånare 
Övriga mindre Övriga kommuner med mindre än 15 000 Övriga kommuner med mindre än 15 000 
Kommuner invånare Invånare 

 

Den nya indelningen innebär att 30 kommuner byter grupp, men att definitionerna av 
grupperna i stora delar kvarstår.  
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