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ALE. Detaljhandeln i Ale 
omsatte 2013 för första 
gången över 1 miljard 
kronor.

Livsmedelsbutikerna 
har lyckats få aleborna 
att vara allt mer köp-
trogna.

Den största enskilda 
händelsen som bidra-
git till den positiva 
handelsutvecklingen 
är dock Klädkällarens 
etablering i Stora Viken.

Siffrorna från Handelns Ut-
redningsinstitut beträffande 
detaljhandelns utveckling i 
Sverige det senaste året är 
nu färdigställda. För Ales del 
är det en positiv läsning och 
en milstolpe har passerats. 
Detaljhandeln i Ale omsatte 
drygt 1 miljard kronor un-
der 2013. Från bottennote-
ringarna i början av 90-talet, 
då blott dryga 40 kronor av 

alebornas hundralapp ham-
nade hos de lokala butikerna 
konsumeras nu 60 kronor på 
hemmaplan. Detaljhandeln i 
Ale har totalt sett ökat med 
20% under det senaste året.

Dagligvaruhandeln när-
mar sig tidigare rekord-
nivåer och omsatte totalt 
760 miljoner kronor (Mkr). 
Störst marknadsandel har 
ICA Kvantum på Ale Torg 
med 216 Mkr. I redovis-
ningen för 2013 märks inget 
av den ökade konkurrensen 
från Coop Extra i Älvängen 
som hade premiär i slutet av 
oktober 2013. 

Lättillgängliga
– Att köptroheten ökar är ett 
svar på att butikerna är bra 
och mer lättillgängliga nu 
än vad som var fallet under 
den jobbiga vägutbyggna-
den. Nu kan vi också skör-
da effekterna av pendeltåg 
och motorväg. De utveck-
lade kommunikationerna 
mellan Ale och Göteborg 
är ett fantastiskt argument 
i marknadsföringen av Ale 

som boendekommun. Idag 
är Ale en väldigt stark del 

av Göteborg och jag tror på 
Nödinge i allmänhet och Ale 
Torg i synnerhet, säger Ma-
rianne Sjöö, framgångsrik 
ICA-handlare på Ale Torg.

Hon påpekar också att det 
arbete som görs nu med cen-
trumutveckling i Nödinge är 
avgörande för att Ale Torg 
kan moderniseras och vida-
reutvecklas så att det i fram-
tiden kan bli än mer attrak-
tivt för aleborna och därmed 
ta större marknadsandelar.

– Jag tror också att Kläd-
källaren har bidragit till att 
vi har fått ett visst infl öde av 
handel till kommunen. Hit-
tar man som kund inte allt 
där så är det mycket troligt 
att man åker vidare till Ale 
Torg för att komplettera och 
passar samtidigt på att köpa 
mat, avslutar Marianne Sjöö.

Köptrohet
Glädjande för alla företag 
inom dagligvaruhandeln är 
att de gemensamt ser till att 

84 kronor av varje spenderad 
hundralapp på livsmedel sker 
inom kommunen. Samtidigt 
kan konstateras att 2006 var 
samma siffra 90. Den nivån 
kan mycket väl nås under 
innevarande år när Coop 
Extra summerar sitt första 
hela år. 

Att livsmedelshandeln 
totalt förlorade greppet om 
aleborna under några år för-
klaras med vägbygget som 
under en period hämmade 
de stora butikerna. Inte bara 
livsmedel backade under 
Bana Väg i Västs intensivas-
te period (2007-2011), det 
gjorde all handel i Ale. Nu 
syns dock en mycket kraft-
full återhämtning. Återigen 
visar aleborna en ökad köp-
trohet inom dagligvaruhan-
deln, men ökningen är inget 
att jämföra med vad som har 
skett när det gäller sällanköp. 
Här har försäljningen ökat 
med 136 miljoner kronor 
det senaste året och hundra 

av dessa kan tillskrivas Kläd-
källaren. Det har medfört att 
35% av alebornas sällanköp 
sker inom kommunen. Det 
är den högsta siffran någon-
sin.

Glädjande
– Det är oerhört glädjande 
att känna att vi tillför Ale 
kommun något. Vi har fått 
ett otroligt genomslag och 
vi är långt ifrån färdiga. Vi 
kommer fortsätta utveckla 
varuhuset och Stora Viken 
till ett attraktivt handelsom-
råde. Sedan hoppas jag att 
utvecklingen fortsätter både 
i Älvängen och Nödinge. 
Det fi nns goda förutsätt-
ningar för handeln att växa 
ytterligare i Ale, säger Peter 
Lindberg på Klädkällaren.

Siffrorna för 2013 är de 
bästa någonsin för handeln i 
Ale och de lär inte bli sämre 
när Handelsplats Älvängen 
läggs till i nästa års samman-
ställning.

Stark utveckling för handeln i Ale

ALE. Jan-Erik Olsson, 
70, var projektledare 
för Ale Torg från 1993-
2004 och hade länge 
utfl ödet av handel från 
Ale som största utma-
ning.

Idag gläds han åt att 
vindarna äntligen har 
vänt och att allt fl er 
alebor väljer att handla 
på hemmaplan.

– Ska den positiva 
utvecklingen fortsätta 
krävs att kommunen 
fokuserar på en plats, 
säger han.

Är det någon som har längtat 
efter att få läsa hur handeln 
i Ale tar marknadsandelar så 
är det Jan-Erik Olsson. 

– Det är roligt att så här i 
efterhand konstatera att de-
taljhandeln i Ale nu tar ett 
skutt uppåt i ligan. Äntligen 
kan man kanske säga. Antalet 

sysselsatta inom detaljhan-
deln har stigit från 347 till 
464  årsarbetare mellan 
2012-2013. Hur förändring-
arna i Älvängen slår får vi 
veta först nästa år. De kom-
mer i första hand givetvis att 
påverka dagligvaruhandeln 
inom samhället. Sällanköps-
handeln, särskilt shopping-
delen med kläder med mera 
har för Ale dock fortfarande 
den största avvikelsen mel-
lan efterfrågan och tillgång 
inom kommunen. Här be-
hövs fortsatta satsningar. 
Den typen av handel fordrar 
ett samlat utbud på ett geo-
grafi skt ställe, annars kom-
mer inte de stora kedjorna 
att vilja etablera. Det som 
nu pågår inom kommunens 
gränser har inte gynnat den 
utvecklingsmöjligheten, 
menar Jan-Erik Olsson och 
syftar på Handelsplats Äl-
vängen.

Samtidigt betonar han 
att kommunledningen mås-

te skapa förutsättningar för 
handeln att fortsätta växa. 
Kranskommunerna ligger 
inte på latsidan.

– Trollhättan satsar på en 
utbyggnad av Överby köp-
center. Kungälv kommer nu 
igång på Kongahällatomten 
med fl era tunga detaljhan-
delsaktörer. Angereds cen-
trum och SKF:s lokaler i 
Gamlestaden planerar för 
väsentlig utbyggnader för 
detaljhandeln. Nordstan har 
nyligen informerat om sina 
utbyggnadsplaner. Backap-
lan har länge planerat för en 
radikal omdaning och utök-
ning av detaljhandeln. Alla 
brevlådor inom Ale kom-
mun kommer att fyllas med 
reklam för detta detaljhan-
delsutbud. För att handeln i 
Ale ska kunna möta all den 
konkurrensen fordras ge-
nomtänkta strategier av de 
kommunala företrädarna. 
Jag skulle vilja att man vän-
der synsättet och frågar efter 

vilka krav de stora aktörerna 
inom detaljhandeln har för 
att etablera inom kommu-

nen, avslutar Jan-Erik Ols-
son som fortfarande följer 
handelns utveckling i Ale 

nogsamt – fast numera från 
utsidan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Genomtänkta strategier för att möta framtidens konkurrens

Jan-Erik Olsson, projektledare för Ale Torg 1993-2004.
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DETALJHANDELN I ALE I SIFFROR

  Total Bruttoomsättn. Index/andel Totalt
År Befolkning försäljning DV SK DV SK %
2013 28074 1 049 760 289 84 35 60
2012 27842 857 704 153 80 19 50
2011 27577 802 663 139 78 17 48
2010 27442 789 649 140 77 17 48
2009 27394 792 655 137 79 17 49
2008 27154 785 633 152 81 19 50
2007 27092 737 577 160 87 21 51
2006 26800 717 573 144 90 20 53
2000 25421 522 388 134 79 27 53
1997 25338 405 305 100 67 24 47
1994 25357 355 272 83 60 21 42
1993 25204 342 274 68 62 18 42

Så här läser du tabellen:
Ales befolkning 2013 var 28 074 och den totala detaljhandeln omsatte 1 miljard och 
49 miljoner kronor. Av dessa spenderades 760 miljoner kronor inom dagligvaruhandeln
(DV) som förutom livsmedel också omfattar till exempel apotek, systembolag och blom-
mor. Sällanköp (SK), skrymmande varor, omsatte 289 miljoner kronor. 84% av det som 
aleborna köpte dagligvaror för under 2013 skedde i Ale, 35% av sällanköpen. 
Totalt innebär det att 60% av alebornas inköp skedde på hemmaplan. För 20 år sedan, 
1994, var samma siffra 42%.

Klädkällarens etablering i Stora Viken har medfört att sällanköpen i Ale nästan har fördubblats på ett år. Detaljhandeln totalt har 
ökat med 20% i Ale under 2013.
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se


