
SMÅFÖRETAGARINDEX: 
GÖTENE KOMMUN
Så ser småföretagens förutsättningar ut i 
kommunen år 2021



VAD ÄR SMÅFÖRETAGARINDEX?

• Visar förutsättningarna för små och medelstora företag.

• 290 kommuner rankas utifrån nio dimensioner, till exempel 
antal företagsamma per capita och överlevnadsgrad.

• Samtliga kommuner i toppen ligger i Stockholms län: Solna, 
Täby och Stockholms kommun.



“Med rätt fokus och 
målstyrning kan en 

kommunledning som förstår 
vikten och behovet av 

småföretagare utveckla 
förutsättningarna i sitt lokala 

och regionala näringsliv.”



/29029
(+37)

Götene ger småföretag goda förutsättningar, 
och med positiv utveckling



BÄTTRE LÄGE ÄN MÅNGA ANDRA 
I VÄSTRA GÖTALAND
• I hela Västra Götalands län är Götene rankad som nummer 7 av 

49 kommuner.

• Götene har bättre förutsättningar än samtliga 
grannkommuner: Mariestad (100), Skara (95), Skövde (68) och 
Lidköping (49).

Kommun Totalplacering Förändring

1. Grästorp 6/290 +5

2. Härryda 17/290 +2

3. Mölndal 20/290 +9

⋮

7. Götene 29/290 +37

⋮

47. Munkedal 266/290 −23

48. Vänersborg 271/290 −15

49. Gullspång 276/290 +13

https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CGr%C3%A4storps%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CH%C3%A4rryda%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CM%C3%B6lndals%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CG%C3%B6tene%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CMunkedals%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CV%C3%A4nersborgs%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CGullsp%C3%A5ngs%20kommun.pdf


BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR 
LIKNANDE KOMMUNER
• Götene är enligt SKR:s definition en av 52 pendlingskommuner 

nära mindre städer och tätorter .

• Bland dessa rankar Götene som 3 av 52.

• Generellt har mindre tätbefolkade delar av landet har svårare 
villkor för små företag.

• Landsbygdskommuner med stark turism klarar sig relativt väl

Kommun Totalplacering Förändring

1. Vårgårda 24/290 +3

2. Essunga 26/290 +4

3. Götene 29/290 +37

⋮

50. Ljusnarsberg 283/290 −98

51. 
Skinnskatteberg

287/290 −10

52. Norberg 290/290 −17

https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CV%C3%A5rg%C3%A5rda%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CEssunga%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CG%C3%B6tene%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CLjusnarsbergs%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CSkinnskattebergs%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CNorbergs%20kommun.pdf


UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

• SmåföretagarIndex bygger på nio olika dimensioner av 
företagande, som tillsammans ger en helhetsbild av de lokala 
förutsättningarna.

• Götene ligger kännbart bättre till än snittet i fem av dem och 
sämre i fyra.

• Den kommmunala näringspolitiken, överlevnadsgraden bland 
nya företag och kapitalförsörjningen drar upp kommunens 
betyg, medan andelen företagsamma, demografin och 
kommunens välfärdsåtagande är relativa svagheter.



GRANNARNAS STYRKOR OCH 
SVAGHETER

Götene Mariestad Lidköping Skara Skövde

https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CMariestads%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CLidk%C3%B6pings%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CSkara%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CSk%C3%B6vde%20kommun.pdf


BÄTTRE RANKING ÄN I FJOL

• Götene går från plats 66 till 29 i årets SmåföretagarIndex.

• Totalt har en dimension betydligt bättre betyg än förra året, 
överlevnadsgraden bland nya företag.

• Grafen intill visar utvecklingen dimension för dimension


