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ALE. Färgglada lådor 
fyllda med sötsaker 
finns det gott om i Ale 
kommun. 

Den som vill plocka 
lösgodis har hela 23 
ställen att välja på. 

Bara under det 
senaste halvåret har 
fyra renodlade godisbu-
tiker startat, varav två 
med stöd från Arbets-
förmedlingen. 

För drygt två veckor sedan 
slog Älvgodis upp portarna 
mitt emot nystartade Godis-
boden i Älvängen. Båda buti-
kerna har lagt krutet på lös-
godisförsäljning, men ingen 
säger sig ha för avsikt att 
konkurrera ut den andra.

Förklaringen till godis-
affärskrocken grundar sig 
nämligen i ett missförstånd, 
de visste helt enkelt inte om 
varandras planer.

– Vi hade redan skrivit på 
hyreskontraktet och börjat 
planera för verksamheten 
när det plötsligt öppnade en 
butik på andra sidan gatan. 
Om jag hade vetat skulle jag 
inte tagit den här lokalen, 
men jag hoppas att det ska gå 
bra för oss alla, säger Fredrik 
Andersson, ägare till nystar-
tade Älvgodis. 

Efter att ha blivit varslad 
från Volvo Personvagnar 
då fabriken han arbetade i 
lades ner fick han genom 
Volvos utvecklingsprogram 
hjälp med att skaffa sig den 
kunskap som krävdes för att 
starta eget. 

Anneli Nyberg som äger 
Ale Godisbod visste inget om 
vad som planerades på andra 
sidan gatan då hon, med stöd 
från Arbetsförmedlingen, 
öppnade sin butik i somras. 

Behövdes inte
– En till godisbutik var 
kanske inte vad Älvängen 
behövde. Om Älvgodis hade 
öppnat innan mig så hade 
jag inte gått vidare med min 
affärsidé utan sett mig om 
efter en annan verksamhet. 
Jag eftersträvar mångfald 
och jag hade heller aldrig 
beviljats starta-eget-bidrag 
om det redan funnits en 
butik så nära. 

Samtidigt som Älvängen 
fått ett rejält tillskott av lös-
godislådor så är framtiden 
oviss för TitBits som sålt 
sötsaker i över tio år. Loka-
len ska rivas till förmån för 
vägbygget och det är inte 

bestämt om den kommer att 
flytta någon annanstans.

Maria Håkansson som 
varit anställd sedan butiken 
öppnade vet fortfarande 
inte om hon behöver söka 
nytt jobb eller inte. Hon kan 
tänka sig att starta eget, men 
tycker att det blivit en över-
etablering av godisbutiker.

– Det blir för mycket och 
meningen är inte att vi ska 
konkurrera med varandra. 
Överetablering drabbar alla.

Lite stöd
Det är inte bara Anneli 
Nyberg som fått stöd av 
arbetsförmedlingen för att 
starta en renodlad godisbutik 
i Ale det senaste halvåret. 

I somras öppnade även K1 
Godis i Nödinge. 

Ägaren, Maria Eliasson, 
tycker det är tufft att starta 
eget och samarbetet med 
Arbetsförmedlingen har inte 
fungerat särskilt bra.

– Det tog lång tid innan 
jag fick min första kontakt 
från det att jag bestämde mig. 
Det blev aldrig av att jag gick 
någon starta-eget-kurs som 
jag nu känner att jag hade 
behövt. Arbetsförmedlingen 
utgick från att jag redan 
kunde allting så jag kände 
mig lite osäker i början. Det 
känns som det är lite skjutet 
från en höft.

K1 Godis utgår från 
samma sortiment som många 
andra; många olika populära 
lösgodissorter, lekfullt utfor-
made sötsaker för barn och 
tobak som ett komplement 
för de vuxna kunderna. 

Maria Eliasson hoppas att 
hon står sig i konkurrensen 
med Ica Kvantum genom att 

försöka ha färskare godis och 
roligare sorter. 

– När jag öppnade behöv-
des det en godisbutik i 
Nödinge. Då hade inte Ale 
Tips och Tobak börjat sälja 
lösgodis så då kände jag att 
det fanns en marknad för det. 
Men det blev några fler på 
vägen. 

– Jag blev lite chockad 
när det öppnade en till i 
Älvängen. Det känns lite 
”too much”.

Tänka innan
I januari köpte Arman dåva-
rande Ahlafors Livs som 
han stängde och gjorde om 
för att sex månader senare 
öppna igen under ett nytt 
butiksnamn, Godisbana. En 
femtedel av sortimentet är 
fortfarande livs, som pasta, 
konserver och färdiga smör-
gåsar medan resten övervä-
gande består av lösgodislådor 
i långa rader.

Han såg att det fanns ett 
behov av en godisbutik i 
Alafors, något som håller 
samhället levande så att det 
inte suddas ut. Han tror att 
kunskap, vilja och den sociala 
biten är viktiga delar för att 
lyckas. 

– Många tänker bara på 
den ekonomiska biten, att 
stå bakom kassan och sälja. 
Starta-eget-bidrag ger fel 
signal till vissa. Under ett 
halvår har du en trygghet 
men man märker inte hur 
det går och verksamheten 
kanske inte är hållbar. Det 
är inte politiken det är fel på 

utan det gäller för den som 
startar upp att tänka både en, 
två och tre gånger innan.

Arman tror att övereta-
blering leder till att man inte 
skaffar sig nya kunder utan 
istället tar varandras. 

På en yta av 318,3 kva-
dratkilometer finns det nu 23 
ställen som säljer lösgodis. 

– Man brukar säga att fler 
butiker drar fler folk. Det 
gäller i större köpcentrum 
men inte här, säger Anneli 
Nyberg på Ale Godisbod.

Kampen om det söta guldetKampen om det söta guldet
– På ett halvår har Ale fått fyra nya godisbutiker

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning fanns det behov

– Då fanns det ingen godis-
butik varken i Älvängen eller 
i Nödinge. Det är möjligt 
att det blivit annorlunda 
nu, men ibland är det ingen 
nackdel att butikerna ligger 
bredvid varandra. Det drar 

folk till varandra, säger 
Bernt Källgren, arbetsför-
medlare.

Att starta eget innebär 
stora ekonomiska risker. 
Trots bidraget finansieras 
många uppstarter med egna 

besparingar och Arbetsför-
medlingen tar inget ansvar 
om företaget inte går ihop 
ekonomiskt efter de första 
sex månaderna. 

– Förutsättningen för att 
beviljas starta-eget-bidrag är 
att man ska kunna fortsätta 
leva på verksamheten. Vi har 
haft en bra positiv utveckling 
och med stöd från oss star-
tas i genomsnitt ett företag i 
veckan.

Maria Eliasson på K1 

Godis gick aldrig någon 
starta-eget-kurs och det är 
heller inget som Arbetsför-
medlingen kräver. Så länge 
man har en komplett affärs-
plan inklusive budget så kan 
man beviljas ekonomiskt 
stöd i sex månader.

Av de cirka femtio företag 
som startats upp under det 
senaste året har hittills två 
varit tvungna att lägga ner 
verksamheten. 

JOHANNA ROOS

ALE. I somras beviljades två personer starta-eget-
bidrag för att öppna godisbutiker i Ale. 
Nyföretagarcentrum som utreder åt Arbetsför-

medlingen ansåg att det behövdes trots att det 
redan då fanns drygt 20 ställen som sålde lösgodis. 

HÄR KAN DU KÖPA GODIS I ALE
•  Tempo, Skepplanda: Dagab, 49,50 kr/kg

•  Svenssons Livs, Alvhem: Ica, 69 kr/kg

• Willys, Älvängen: Dagab, 69,50 kr/kg 
•  Netto, Älvängen: Drömgodis, 59,95 kr/kg
•  Ica Supermarket, Älvängen: Gott 

mix, 79,95/kr/kg
•  TitBits, Älvängen: Privab Trollhät-

tan under 1 kilo: 69 kr/kg, över 1 kilo: 
49,90 kr/kg 

•  Godisboden, Älvängen: Privab i 
Göteborg och privata inköp, 79,90 
kr/kg

•  Älvgodis, Älvängen: Privab, Trollhät-
tan, 59 kr/kg

•  Statoil, Älvängen: Karamellkungen, 99 kr/kg
• OA Livs, Älvängen: Axfood, 89 kr/kg

•  Alafors Livs, Godisbana, Alafors: 
Privab, 79 kr/kg

• Tempo, Nol: Dagab, 79 kr/kg

•  Pressbyrån, Godislagret, Nol: 
Axfood, Privab mm. Har ett 30-tal 
leverantörer, 59,50 kr/kg

• Shell, Nol: Dagab 59,90 kr/kg

•  Ica Kvantum, Nödinge: Karamell-
kungen, 79,50 kr/kg 

•  Lidl, Nödinge: Godisprinsen, 64,90 kr/kg
•  Ale Tips och Tobak, Nödinge: Privab 

och privata inköp, 69 kr/kg 
•  K1 Godis, Nödinge: Privab, under 

1 kilo: 79 kr/kg, över 1 kilo: 69 kr/kg
•  OK/Q8, Nödinge: Axfood Tyringe, 99 kr/kg

•  Netto, Bohus: Drömgodis, 59,95 kr/kg

•  Konsum, Surte: Karamellkungen, 
89,90 kr/kg

•  Mickes Närlivs, Surte: Godislandet 
och privata inköp, 59 kr/kg

•  Gruvan Livs och grönt, Surte: Allt i 
gross, 69 kr/kg

Anneli Nyberg, ägare till Ale Godisbod och Maria Håkansson, anställd på TitBits är överens 
om att samarbete lönar sig.

Arman, som äger Godisbana i Alafors, menar att de som inte 
har kunskap gärna sänker priset för att locka kunder.

Fredrik Andersson har till-
sammans med sin fru Maria 
precis öppnat Älvgodis.

Arbetsförmedlingen hjälpte Maria Eliasson att starta K1 
Godis i somras.

De renodlade godisbutiker satsar på kvalitet i konkurrensen 
med mataffärerna. 

RULLAR INTE

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


