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Klubbchef Sebastian Lagrell ser positivt på framtiden i Jönjöping Södra. Foto: Axel Strandberg.

Det har gått upp och Det har gått upp och 
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– Det hade varit en ka-– Det hade varit en ka-
tastrof om vi trillade ur, tastrof om vi trillade ur, 
säger klubbchefen.säger klubbchefen.

En lättad avslutning på 
säsongen blev det till slut 
för Jönköpings södra. Man 
lyckades efter mycket om och 
men ta viktiga poäng i de av-
slutande matcherna och säkra 
ytterligare spel i Superettan 
under säsongen 2023. Det var 

dock inte långt ifrån en totalt 
fiasko för det grönklädda 
Jönköpingslaget.

– Vi gjorde det bra i höst och 
lyckades säkra kontraktet 
utan kval. Det är klart att det 
finns en besvikelse men just 
nu är det en lättnad och fokus 
på framtiden, säger södras 
klubbchef Sebastian Lagrell.

De lyckades inte nå upp till 
målen de hade ställt på sig 
själva inför säsongen.

– Vi pratade att komma på en 
mittenplacering men sedan 
åkte vi på två tunga skador i 
början av säsongen på Henrik 
Löfkvist och Peter Gwargis 

som påverkar ganska mycket. 
Det är en väldigt tajt serie. 
Det finns egentligen bara ett 
lag som har varit riktigt bra 
och det är Brommapojkarna, 
säger Lagrell.

”Som det är nu 
så säljer man 
inte förmåga 
utan potential. 
Därför väljer vi 
att satsa ungt.”
J-södra satsar inte heller un-
der nästkommande säsong för 
att ta steget upp. De vill hellre 
lägga krut och pengar på att 

bygga en ung trupp inför 
framtiden.

– Det kommer inte vara möj-
ligt nu. Vi har en strategi för 
hur vi ska bygga en trupp och 
hur vi ska jobba sportsligt. 
Målet är ju att ha en mycket 
yngre trupp än vad vi haft 
historiskt och det är en linje 
som hela den svenska fotbol-
len går. Det är det säkraste 
sättet att bygga en ekonomi 
långsiktigt, säger Lagrell och 
fortsätter:

– Det finns två sätt att bygga 
en bra ekonomi. Antingen 
går vi upp, eller så säljer vi 
spelare. Som det är nu så 
säljer man inte förmåga utan 



potential. Därför väljer vi att satsa ungt.

Skillnaderna i intäkter mellan All-
svenskan och superettan är stora. När det 
gäller J-södras omsättning så halverades 
den när de gick ner i Superettan. Enligt 
klubbchefen skulle bara lokalsponsringen 
tredubblats om de hade tagit steget upp. 
Dessutom hade de troligen sett en ökning 
i publikintäkter på mellan 400-500%.

Om J-södra hade tagit steget upp i All-
svenskan hade de inte satsat så mycket 
pengar på truppen som de hade kunnat 
menar Lagrell. Om de då hade trillat ner 
direkt hade de haft en för stor kostym att 
fylla. Främst med spelarlöner som de inte 
längre hade haft råd att betala.

– Det är en jättesvår fråga. Vilken verk-
samhet som helst som skulle tappa halva 
omsättningen på en missad straff hade 
det ju gått dåligt för. Man kan inte lägga 
alla ägg i samma korg.

För några år sedan hade Jönköping Södra 

en del problem med skulder till bland an-
nat kommunen. I nuläget ser det mycket 
bättre ut för för dem då de också sagt upp 
avtalet de hade med Elmia. Dessutom är 
tillbyggnaden av Stadsparksvallen betald 
av kommunen. Detta gör att de kan i 
framtiden tjäna mer pengar på publikin-
täkter utan att ha behövt betala någonting 
för deras nya arena.

Om man tittar på J-södras ekonomi så ser 
det överlag ganska tufft ut, men det är 
absolut inget ovanligt bland klubbar på 
deras nivå.

– Nästan alla klubbar i Superettan har 
det tufft ekonomiskt. Hela serien har 
den stämpeln. Vi är inte i närheten lika 
attraktiv produkt som Allsvenskan där 
de största skillnaderna är publikintäkter 
och marknadsintäkter. I Superettan är de 
ekonomiska skillnaderna förhållnings-
vis små och då blir det ett ekonomiskt 
“chickenrace”. Det kan ibland uppfattas i 
Jönköping att J-södra är värst, men så är 
verkligen inte fallet.

”Nästan alla klubbar 
i Superettan har det 
tufft ekonomiskt. Hela 
serien har den stäm-
peln.”
Om det grönklädda Jönköpingslaget hade 
trillat ner i ettan den gångna säsongen 
hade det inte sett bra ut inför framtiden.

– Det hade varit en katastrof skulle jag 
säga. Vi hade nog halverat omsättningen 
ännu en gång i och med att det inte finns 
några centrala pengar i division 1. Jag 
tror dock inte att vi hade förlorat all vår 
publik. Det är bara att titta på GAIS. 
Men överlag hade ju allt engagemang 
och allt intresse för oss minskat avsevärt, 
säger Lagrell.

Pengarfördelningen 
inom Svensk Elitfot-
boll
Superettan har en fördelning där 
50% ingår i en bas som delas lika 
mellan alla klubbarna. Av reste-
rande 50% så delas 40% ut baserat 
på historiska placeringar i Super-
ettan. 10% baseras på årets säsong 
i Superettan.

Från och med 2015 fördelade ge-
mensamma medel mellan ligorna 
enligt principen 75% till All-
svenskan och 25% till Superettan. 
Från säsongen 2022 fördelas det 

istället med 24% till Superettan 
och 76% till Allsvenskan. Den 
kommer höjas till fördelningen 
77% och 23% år 2023.

Detta betyder att inkomsterna 
minskar desto lägre man kommer 
i serie systemet. Som Allsvensk 
klubb kan man räkna med att för-
lora hälften av sin omsättning om 
man skulle trillar ner i Superettan. 
Detsamma gäller från Superettan 
till division 1. Klubbar som säkrar 
upp avtal med sponsorer och spe-
lare, som klubben kan betala även 
om de åker ner, klarar sig bättre.

Svensk Elitfotboll är en intres-
seorganisation och de förhandlar 
avtal med serierna. Själva pris-
lappen som finns när det gäller 
pengarfördelningen mellan Su-
perettan och Allsvenskan sätter 
de inga värderingar vid. Det är 
också en förhandling med de två 
serierna vilket betyder att det finns 
en överenskommelse. Superettan 
har därför  gått med på att bara få 
24% av den totala summan som 
delas ut.

Fakta från Svensk Elitfotboll

Axel Strandberg

Stadsparksvallen i Jönköping. J-södras hemmaarena. Foto: Axel Strandberg.
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Värnamos klubbchef: ”Vi vet 
vår plats i kedjan”

Efter en lyckad säsong 2022 blickar IFK Värnamo Efter en lyckad säsong 2022 blickar IFK Värnamo 
och klubbchef Christian Ahlander vidare mot nya och klubbchef Christian Ahlander vidare mot nya 
utmaningar.utmaningar.

– Vårt mål är att våra spelare ska bli bättre för varje – Vårt mål är att våra spelare ska bli bättre för varje 
match och varje träning, säger han.match och varje träning, säger han.

Pandemin gjorde sitt mot IFK Värnamo likt många andra klub-
bar på den nivån. När corona först kom var Värnamo ett lag 
som slogs i division 1. Efter några år av slit hamnade de i år på 
en tionde plats i Allsvenskan.

– Resultatmässigt var det en bra säsong. Det var några match-
er som vi kunde få bättre utdelning i på våren, men samtidigt 
hade vi tur och och lyckades ta många viktiga poäng på hösten 
istället. Totalt sett gör vi en väldigt bra säsong, säger klubbchef 
Ahlander.

Likt vad J-södras klubbchef Sebastian Lagrell säger så skiljer 
det mycket på intäkterna mellan att vara i Allsvenskan och i Su-
perettan. Dessutom har Värnamo lyckats ta sig upp i seriesyste-
met under en pågående pandemi. Intäkterna mellan Superetta-
säsongen och den Allsvenska säsongen skiljer sig ungefär med 
100%.

– Det rör ju sig såklart om publikintäkter och sponsring. Sen får 
vi ju också mer centrala pnegar genom att spela i Allsvenskan. 
Om man jämför med tiden under pandemin så är det ju en 
enorm ökning i publikintäkter. Då fick vi spara pengarna och 
gneta på så gått det gick. Vi fick lägga pengarna på det absolut 
viktigaste för att överleva, säger Ahlander.

Likt J-södra köper också Värnamo nästan bara spelare med en 
utvecklingspotential. Man tjänar bättre på potential om man 

jämför med förmåga.

– Vi vill ju främst ha unga killar som vi kan utveckla. Vi värvar 
spelare som är på gång uppåt med viljan att utvecklas. Vi 
väljer att inte värva spelare som är bra i nuläget men som inte 
har viljan att bli en bättre fotbollsspelare. Sen behöver man ju 
alltid erfarenhet i ett lag och det finns i Värnamo också, säger 
Ahlander.

”Vi väljer att inte värva spelare som 
är bra i nuläget men som inte har vil-
jan att bli en bättre fotbollsspelare.”
Vad krävs för att ni ska nå nästa nivå på planen?Vad krävs för att ni ska nå nästa nivå på planen?

– Vi måste fortsätta med det jobbet som har pågått under flera 
år. Vårt mål är att våra spelare ska bli bättre för varje match och 
varje träning. Utvecklingen av ungdomsverksamheten är också 
viktig. Vi vill ju fortsätta etablera oss i Allsvenskan och vi kan 
inte trolla med så mycket annat. Där har vi helt enkelt inte 
pengarna, säger klubbchefen.

Varför vill spelare komma till Värnamo? Vad är det som driver 
unga talanger att flytta ut i den småländska skogen för att inte 
få lika bra lön som de kanske hade fått någon annanstans?

Jag tror att det är en bra skola. Vi ger ungdomar chansen i en 
bra, lugn och fin miljö. Det finns väldigt bra träningsförutsätt-
ningar och det sätts inte den höga pressen. Det är ett bra steg att 
ta och vi vet ju samtidigt vår plats i kedjan. När det kommer en 
större klubb och vill ha en spelare har vi inte mycket att sätta 
emot. Samtidigt är det ju så att nästan alla spelare i A-laget kan 
leva helt på sin fotboll. Så var det inte i Värnamo för bara några 
år sedan, säger klubbchefen Christian Ahlander.

Värnamo gjorde en fin säsong efter att de tog steget upp i Allsvenskan. De slutade till sist på en fin tiondeplats. Foto: IFK Värnamo.
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GAIS lyckades ta sig till-GAIS lyckades ta sig till-
baka till Superettan efter baka till Superettan efter 
en fantastiskt säsong i en fantastiskt säsong i 
division 1. Med ett of-division 1. Med ett of-
fensivt och vägvinnande fensivt och vägvinnande 
spel på planen kunde de spel på planen kunde de 
också öka sina publikin-också öka sina publikin-
täkter efter att ha ramlat täkter efter att ha ramlat 
ur superettan.ur superettan.

– Det finns en speciell – Det finns en speciell 
familjekänsla i den här familjekänsla i den här 
klubben, säger klubbchef klubben, säger klubbchef 
Magnus SköldmarkMagnus Sköldmark

GAIS lyckades växla upp 
när de ramlade ner.Göte-
borgsklubben kunde, trots 
organisationsproblem innan 
säsongsstart, vinna division 
1 och återigen få en plats i 
Superettan.

– Vi är mer än nöjda med 
våran säsong. Vi tvingades 
också till en del Organisa-
tionsförändringar men vi reste 
oss från det och gjorde till slut 
en jättefin säsong. En seriese-
ger kan man ju inte klaga på, 
säger Sköldmark.

I och med att Göteborgslaget 
under 2021 ramlade ner i 
superettan halverades också 
intäkterna för klubben. De 
bidrag som man får som 
Allsvensk-, eller Superettan-
klubb fick inte Gais under den 
gångna säsongen. De kunde 
dock hålla kvar många spelare 
och sponsorer samt att de 
lyckades höja publikintäkter-
na. Det gjorde att de klarade 
sig ganska bra.

– Det är ju såklart jättekul 
att så många valde att gå på 
matcherna även fast vi trillade 
ner. Det beror nog på att det 
finns en speciell familjekänsla 
i den här klubben, samtidigt 
som vi bjöd på ett mer offen-
sivt, aggressivt och vägvin-
nande spel i division 1, säger 
Sköldmark.

”Vi bjöd på ett 
mer offensivt, 
aggressivt och 
vägvinnande spel 
i division 1.”
GAIS satsar mycket på sin 
ungdomsakademi och det är 
därifrån de plockar majori-
teten av sina nya spelare till 

A-laget. När de värvar utifrån, 
vilket de vill göra ännu mer 
innan den nya säsongen drar 
igång, brukar de inte tänka 
onödigt mycket på att värva 
ungt. De brukar istället värva 
det de kan få absolut mest 
utav i nuläget.

– Vi har ganska många unga 
spelare som har tagit steget 
upp från akademin och om 
man tänker på ekonomin så är 
det väldigt hållbart. Det är en 
välbalanserad trupp om man 
tittar till ålder. När vi värvar 
spelare från andra klubbar  är 
dock ålder ganska ointressant. 
Det är viktigare att spelaren 
passar bra i vårt system och 
uppfyller våra krav, säger 
klubbchefen.

Förödande nedflyttning 
ledde till succé

Efter fiaskosäsongen i Superettan förra året lyckades GAIS under den gångna säsongen ta sig tillbaka. De kunde 
också höja publikintäkterna efter de ramlat ur. Foto: GAIS.
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