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Daniel	Sundgren	lämnar	AIK	Fotboll	
	
AIK	Fotboll	är	överens	med	den	grekiska	klubben	Aris	FC	om	en	transfer	av	28-
årige	Daniel	Sundgren.	Daniel	Sundgren	har	hittills	spelat	113	tävlingsmatcher	
för	AIK	och	han	lämnar	klubben	den	18	juli	2019	då	transfern	genomförs.	
	
–	Daniel	har	givit	AIK	hela	sitt	hjärta.	Han	är	väl	värd	den	sportsliga	utmaningen	och	
de	 betydligt	 förbättrade	 ekonomiska	 förutsättningar	 som	 kommande	 äventyr	
innebär.	 Jag	 både	 vill	 och	 tror	 att	 vi	 kommer	 att	 se	 Daniel	 i	 AIK-tröjan	 igen	 efter	
utlandsspelet,	säger	AIK	Fotbolls	sportchef	Björn	Wesström.	
	
–	 Jag	vill	 först	och	 främst	säga	att	 jag	har	en	klump	 i	halsen.	Att	 lämna	klubben	 jag	
älskar	 mest	 av	 allt	 svider.	 Jag	 har	 vuxit	 upp	 med	 doften	 av	 Råsundas	 gräs,	
omklädningsrum	och	kiosker.	Första	åren	av	mitt	liv	tillbringades	på	Västra	vägen,	ett	
stenkast	från	Råsunda.	Glömmer	aldrig	när	jag	stod	på	läktaren	och	såg	min	far	spela	
och	 tänkte	 ”här	 ska	 jag	 spela	någon	dag”.	Nu	 flera	år	 senare	sitter	 jag	ensam	på	ett	
hotellrum	och	skriver	detta,	men	full	av	kärlek.	Kärlek	som	kan	beskrivas	med	ett	SM-
guld	 för	 min	 klubb,	 mer	 än	 100	 spelade	 matcher	 och	 Europaspel,	 säger	 Daniel	
Sundgren.	
	
–	 Jag	 vill	 rikta	 ett	 stort	 tack	 till	min	 familj	 som	 från	 första	 början	 satte	mig	 i	 AIK:s	
knatteskola,	 till	min	 flickvän	 och	mina	 vänner	 som	 alltid	 stått	 vid	min	 sida	 oavsett	
med-	eller	motgång.	Sen	vill	jag	rikta	ett	stort	tack	till	alla	inom	klubben	som	jobbar	
för	att	vi	ska	ha	bra	förutsättningar,	som	gett	mig	trygghet	från	dag	ett.	Till	de	ledare	
som	trott	på	mig.	Sist,	men	absolut	 inte	minst,	 till	alla	 fantastiska	fans.	De	som	stått	
upp	för	mig	på	sociala	medier,	de	som	skrikit	mitt	namn	på	läktaren	och	de	som	har	
trott	på	mig	hela	vägen.	Fansen	har	betytt	mycket	 för	mig,	 jag	är	själv	en	supporter	
och	hade	jag	inte	haft	turen	att	vara	bra	på	fotboll	så	hade	jag	själv	stått	på	Norra	stå	
och	skrikit	att	jag	älskade	Gnaget,	så	som	jag	gjorde	när	jag	var	yngre.	De	som	känner	
mig	 vet	 att	 jag	 är	 evigt	 tacksam	 till	 AIK-familjen.	 Vi	 ses	 igen	 på	 planen	 eller	 på	
läktaren,	avslutar	Daniel	Sundgren.	
	
28-årige	Daniel	 Sundgren,	 född	den	22	november	1990	 i	 Solna,	 debuterade	 för	AIK	
den	 28	 april	 2016,	 borta	 mot	 Helsingborgs	 IF	 (1–2)	 i	 Allsvenskan	 inför	 6	 642	
åskådare	 på	 Olympia	 i	 Helsingborg	 då	 han	 startade	 matchen	 som	 högerback	 och	
spelade	 hela	 matchen.	 Det	 första	 målet	 kom	 den	 13	 augusti	 2016,	 hemma	 mot	
Helsingborg	IF	(2–1)	inför	11	693	åskådare	på	Friends	Arena	i	Solna	då	han	med	en	
straffspark	fastställde	slutresultatet	i	den	83:e	minuten.	
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För	en	längre	faktapresentation	av	Daniel	Sundgren,	se	det	bifogade	materialet	i	detta	
pressmeddelande.		
	
AIK	 Fotboll	 AB	 har	 infört	 en	 klassificering	 av	 spelartransfers	 baserad	 på	
nettoresultatet	vid	varje	transfer	enligt	nedanstående	skala:		
	
Klass								Från	(kSEK)	Till	(kSEK)	
I																														0									2	500	
II																				2	500									5	000	
III																		5	000							10	000	
IV																10	000							20	000	
V																	20	000							40	000	
VI																40	000							70	000	
	
Transfern	av	Daniel	 Sundgren	 till	Aris	FC	hamnar	 i	 klass	 I.	Beloppen	 i	 skalan	avser	
resultateffekt	 netto	 av	 en	 spelarförsäljning	 i	 enlighet	 med	 Uefas	 definition	 av	
resultatmåttet	 ”Player	 Trading”,	 d	 v	 s	 spelförsäljning	med	 avdrag	 för	 agentarvoden	
och	andra	försäljningskostnader	samt	avskrivning	på	spelare.	
	
	
För	mer	information,	kontakta:		
Björn	Wesström,	sportchef	(herr)	AIK	Fotboll	
Mobil:	070	–	431	12	19	
E-post:	bjorn.wesstrom@aikfotboll.se	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

Pressmeddelande	 	 2019-06-09	
	
	
	
	

Om	AIK	Fotboll	AB	AIK	Fotboll	AB	bedriver	AIK	Fotbollsförenings	elitfotbollsverksamhet	genom	ett	
herrlag,	damlag	samt	ett	juniorlag	för	herrar.	Herrlaget	är	regerande	svenska	mästare	och	spelar	2019	i	
Allsvenskan,	damlaget	i	Elitettan	och	juniorlaget,	som	utgör	en	viktig	rekryteringsgrund	för	framtida	spelare,	
spelar	i	U19	Allsvenskan	Norra.	AIK	Fotboll	AB	är	noterat	på	NGM	Nordic	Growth	Market	Stockholm.	För	
ytterligare	information	kring	AIK	Fotboll	besök	www.aikfotboll.se.	
	

Fakta:	Daniel	Sundgren	
Daniel	 Sundgren,	 född	 den	 22	 november	 1990	 på	 Karolinska	 sjukhuset	 i	 Solna,	
inledde	 sitt	 fotbollsspelande	 i	 moderklubben	 AIK	 och	 efter	 juniorspel	 i	 klubben	
spelade	 han	 några	 matcher	 för	 AIK:s	 samarbetsklubbar	 Täby	 IS,	 FC	 Väsby	 United,	
Akropolis	IF	samt	Arameiska/Syrianska	Botkyrka	IF	innan	FC	Väsby	United	blev	hans	
klubb	 under	 framförallt	 2010	 och	 2011.	 Efter	 att	 Väsby	missade	 att	 kvala	 upp	 till	
Superettan	 2011	 lämnade	 Daniel	 Sundgren	 Stockholm	 för	 Värmlandsklubben	
Degerfors	 IF.	 Mellan	 2009	 och	 2012	 spelade	 Daniel	 Sundgren	 tio	 träningsmatcher	
med	 AIK.	 Det	 blev	 fyra	 säsonger	 för	 honom	 i	 Degerfors	 IF	 och	 sammanlagt	 110	
matcher,	varav	107	från	start,	för	honom	i	Superettan	under	dessa	år.	Daniel	svarade	
för	sju	mål	i	Degerfors	matchtröja,	varav	fem	från	straffpunkten.	
	
AIK	Fotboll	kom	den	20	november	2015	överens	med	Daniel	Sundgren	om	ett	avtal	
som	sträckte	sig	över	2019.	Tävlingsdebuten	för	AIK	skedde	den	28	april	2016,	borta	
mot	 Helsingborgs	 IF	 (1–2)	 i	 Allsvenskan	 inför	 6	 642	 åskådare	 på	 Olympia	 i	
Helsingborg	 då	Daniel	 startade	matchen	 som	högerback	 och	 spelade	 hela	matchen.	
Det	första	målet	kom	den	13	augusti	2016,	hemma	mot	Helsingborg	IF	(2–1)	inför	11	
693	 åskådare	 på	 Friends	 Arena	 i	 Solna	 då	 han	 med	 en	 straffspark	 fastställde	
slutresultatet	i	den	83:e	minuten.	
	
AIK	tilldömdes	även	en	straffspark	i	den	allsvenska	epilogen,	hemma	mot	Kalmar	FF	
(3–1)	den	6	november	2016	och	Daniel	Sundgren	satte	även	den	i	nät	mot	den	södra	
läktaren.	 Under	 sin	 debutsäsong	 i	 Allsvenskan	 noterade	 Daniel	 Sundgren	 fem	
målgivande	passningar	vilket	resulterade	i	en	delad	andraplats	 internt	 i	AIK,	bakom	
Stefan	Ishizaki	som	spelade	fram	till	nio	mål	i	landets	högsta	serie	2016.	Det	blev	30	
tävlingsmatcher,	varav	29	från	start,	för	Daniel	Sundgren	under	2016	och	han	svarade	
för	två	mål	och	fem	målgivande	passningar.	
	
2017	 svarade	 han	 för	 en	 riktigt	 stark	 säsong	 och	 noterade	 fem	 mål	 samt	 fyra	
målgivande	passningar	i	de	38	matcher	som	han	spelade	från	start.	Det	första	målet	
under	 året	 kom	 borta	 mot	 Athletic	 FC	 Eskilstuna	 (3–1)	 den	 4	 juni	 2017	 då	 han	
framspelad	av	Kristoffer	Olsson	kom	fri	med	hemmamålvakten	och	gav	AIK	ledningen	
på	Tunavallen	i	Eskilstuna.	I	hemmamötet	med	SC	Braga	(1–1)	svarade	han	för	AIK:s	
mål	 från	straffpunkten	och	han	gjorde	även	ett	mål	borta	mot	Östersunds	FK	 (3–0)	
den	20	augusti	2017.	I	bortamatchen	mot	BK	Häcken	(6–1)	den	24	september	2017	
svarade	Daniel	Sundgren	för	två	spelmål.	I	slutet	av	oktober	2017,	med	två	omgångar	
kvar	 av	 Allsvenskan,	 fick	 han	 akuta	 andningsbesvär	 och	 lades	 in	 på	 Karolinska	
sjukhuset	i	Solna	där	det	konstaterades	att	han	drabbats	av	lungemboli	och	en	längre	
rehabilitering	 följde.	 När	 den	 allsvenska	 säsongen	 2018	 närmade	 sig	 var	 AIK:s	
nummer	21	åter	i	matchform.	
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I	 den	 allsvenska	 premiärmatchen	 hemma	 mot	 Dalkurd	 FF	 (2–0)	 inför	 30	 334	
åskådare	på	Friends	Arena	den	2	april	2018	gjorde	Daniel	Sundgren	comeback	då	han	
var	uttagen	i	startelvan	och	han	spelade	sammanlagt	28	tävlingsmatcher	under	året,	
varav	26	 från	start.	Han	svarade	 för	 två	mål	och	 fyra	målgivande	passningar.	Målen	
gjorde	 han	 borta	 mot	 Shamrock	 Rovers	 FC	 (1–0)	 den	 12	 juli	 2018	 och	 borta	 mot	
Dalkurd	 FF	 (4–0)	 den	 30	 september	 2018	 då	 han	 slog	 in	 2–0-målet	 från	
straffpunkten.	Inför	den	sista	allsvenska	matchen	borta	mot	Kalmar	FF	(1–0)	inför	11	
991	åskådare	på	Guldfågeln	Arena	i	Kalmar	den	11	november	2018	skadade	han	sig	
på	 träning	 och	 tvingades	 att	 följa	 upplösningen	 från	 läktarplats	 då	 AIK	 säkrade	
klubbens	tolfte	SM-guld	genom	tiderna.	
	
Tävlingssäsongen	2019	inledde	Daniel	Sundgren	med	att	bli	matchhjälte	i	den	första	
gruppspelsmatchen	i	Svenska	cupen	2018/19,	hemma	mot	Jönköpings	Södra	IF	(1–0)	
den	16:e	februari	2019	efter	att	ha	svarat	för	matchens	enda	mål	i	den	15:e	minuten	
då	han	förvaltade	en	straffspark	på	bästa	sätt.	Den	9	mars	2019	spelade	han	sin	100:e	
tävlingsmatch	för	AIK	då	man	i	Svenska	cupens	kvartsfinal	mötte	Östers	IF	(4–2)	på	
Myresjöhus	 Arena	 i	 Växjö	 och	 han	 firade	 milstolpen	 på	 bästa	 sätt	 då	 han	 från	
straffpunkten	kvitterade	till	2–2	i	den	85:e	minuten	vilket	tog	matchen	till	en	för	AIK	
lyckad	förlängning.	Den	24	april	2019	blev	Daniel	Sundgren	återigen	matchhjälte	då	
AIK	besegrade	BH	Häcken	(1–0)	hemma	på	Friends	Arena.	Matchen	var	mållös	i	den	
76:e	minuten	då	Enoch	Kofi	Adu	lyfte	fram	en	boll	mot	högersidan	av	straffområdet	
där	 framrusande	Daniel	Sundgren	tog	ned	bollen	på	bröstet	och	 i	 farten	överlistade	
målvakten	Peter	Abrahamsson.	
	
Den	15	maj	2019	slog	Daniel	Sundgren	in	2–1-målet	mot	Helsingborgs	IF	(3–1)	inför	
8	 538	 åskådare	 på	 Olympia	 och	 gjorde	 då	 för	 första	 gången	 i	 AIK-tröjan	 mål	 på	
samma	 fotbollsarena	 som	 sin	 far	 Gary	 gjorde	 under	 sin	 AIK-karriär.	 Far	 och	 son	
Sundgren	blev	därmed	den	 femte	 far/son-kombinationen	genom	tiderna	som	i	AIK-
tröjan	 svarat	 för	 ett	 tävlingsmål	 på	 samma	 arena.	 Daniel	 Sundgren	 har	 under	
vårsäsongen	 2019	 svarat	 för	 fem	 tävlingsmål	 och	 är	 med	 det	 AIK:s	 näst	 bäste	
målskytt	efter	Tarik	Elyounoussi	med	sina	nio	fullträffar.	
	
Det	har	hittills	blivit	sammanlagt	113	tävlingsmatcher	för	honom	i	AIK-tröjan,	varav	
109	 från	start,	och	han	har	svarat	 för	14	mål	och	14	målgivande	passningar	 i	dessa	
matcher.	 Hans	 nya	 klubb	 Aris	 FC,	 från	 Greklands	 näst	 största	 stad	 Thessaloniki,	
bildades	den	25	mars	1914	och	har	vunnit	den	grekiska	högstaligan	tre	gånger	(1928,	
1932,	 1946).	 Säsongen	 2018/19	 slutade	 Aris	 FC	 på	 femte	 plats	 i	 Super	 League,	 31	
poäng	 efter	 seriesegrarna	 Paok	 FC,	 och	 kvalificerade	 sig	 därmed	 för	 sommarens	
kvalspel	 i	 Uefa	 Europa	 League	 2019/20.	 Hemmamatcherna	 spelas	 på	 Estadio	
Kleanthis	Vikelidis	som	byggdes	1951	och	som	har	en	publikkapacitet	på	ca	23	000	
åskådare.	


