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Bojan Radulovic lämnar AIK Fotboll 
 

AIK-forwarden Bojan Radulovic Samoukovic lånades i våras ut 

till finska HJK Helsingfors till och med den 31 juli 2022 och 

det fanns en köpoption i avtalet som HJK väljer att nyttja. 

Bojan lämnar därmed AIK efter 31 tävlingsmatcher för klubben. 

 

– Jag vill tacka Bojan för hans inställning och 

professionalitet. Vi har kommit fram till att det här steget 

var det bästa för hans utveckling och önskar honom ett stort 

lycka till i hans framtida karriär, säger herrlagets 

sportchef Henrik Jurelius. 

 

– Jag vill tacka för det stora stödet som jag fick under min 

tid i AIK och önskar laget lycka till, säger Bojan Radulovic. 

 

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 Bojan Radulovic till HJK Helsingfors 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 en längre faktapresentation av Bojan Radulovic, se det 

bifogade materialet i detta pressmeddelande. 

 

För mer information, kontakta: 

Henrik Jurelius, sportchef (herr) AIK Fotboll 

Mobil: 070 - 431 12 02 

E-post: henrik.jurelius@aikfotboll.se 
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Fakta Bojan Radulovic 

 

22-årige Bojan Radulovic Samoukovic, född onsdagen den 29 

december 1999 på Hospital Universitari Arnau de Vilanova 

i den spanska staden Lleida, inledde som sexåring sitt 

fotbollsspelande i fotbollsskolan AM i hemstaden. Som 

tolvåring började han i Club Atlètic Segre innan han gick 

till Club Lleida Esportiu. 

 

Säsongen 2017/2018 debuterade han för seniorlaget i Club 

Lleida Esportiu, där hans far Radoslav även spelat, i den 

spanska tredjedivisionen Segunda B. Den första matchen 

spelade han den 27 augusti 2017, hemma mot Real Zaragoza 

II (1–1) då han inledde på bänken under chefstränaren 

Gerard Albadalejos ledning och ersatte Iván Agudo i den 

65:e matchminuten. Det första målet under säsongen gjorde 

han den 29 november 2017 borta mot Real Sociedad (3–2) i 

Copa del Rey på Reale Arena i San Sebastián då han gjorde 

segermålet i den 87:e matchminuten. 

 

Det blev även ett mål i bortamötet med Real Zaragoza II 

(2–1) 14 januari 2018 då han slog in segermålet i den 

81:a matchminuten. Det blev 13 matcher för Bojan i Club 

Lleida Esportiu i Segunda B och ytterligare fem matcher i 

Copa del Rey innan han signerade ett kontrakt med 

Brighton & Hove Albion den 14 februari 2018. Det fanns 

även intresse från Tottenham Hotspur och Club Brugge KV, 

men han valde "The Seagulls" på den engelska sydkusten. 

 

Under våren 2018 spelade han en match med Brighton & Hove 

Albions U23-lag i Premier League 2 samt två matcher med 

klubbens U18-lag. Under hösten blev Bojan utlånad till 

RCD Espanyol II och spelade åtta matcher, varav två från 

start, med dem i Segunda B. Debuten skedde hemma mot hans 

tidigare klubb Lleida Esportiu (1–1) den 2 september 2018 

då han ersatte Víctor Campuzano i den 83:e matchminuten. 

Han spelade även två matcher från start i Copa Catalunya. 

Han svarade för ett mål, hemma mot CD Castellón (2–2) den 

16 september 2018 då han reducerade till 1–2 i den 75:e 

matchminuten. Han återvände till Brighton & Hove Albions 

U23-lag och spelade sammanlagt sju matcher i Premier 

League 2, varav sex från start. 
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Han svarade för fyra mål, bland annat båda målen i 2–0-

segern över Tottenham Hotspur U23. 

 

Säsongen 2019/2020 inledde Bojan med Brighton & Hove 

Albions U23-lag i Premier League 2 och det blev 

sammanlagt 13 matcher, varav sex från start, och han 

svarade för fyra mål, bland annat två mot Liverpool FC 

U23 (3–5) den 22 november 2019. Under vinterns 

transferfönster skrev han på ett låneavtal med Deportivo 

Alavés II som löpte till och med den 30 juni 2020 då 

avtalet med "The Seagulls" löpte ut. 

 

Han spelade sex matcher från start i Segunda B. Debuten 

för Deportivo Alavés II skedde hemma mot CD Guijuelo (2–

0) den 2 februari 2020 då han startade matchen innan han 

blev utbytt i den 87:e matchminuten. 

 

Den 17 augusti 2020 meddelade AIK Fotboll att man tecknat 

ett avtal med Bojan Radulovic Samoukovic och kontraktet 

mellan parterna löper till och med 31 december 2023. 

Debuten för AIK skedde i bortamötet med Malmö FF (0–0) på 

Eleda stadion i Malmö den 13 september 2020. AIK var 

tabellmässigt illa ute efter en tung säsong och satte 

Budimir Janošević mellan stolparna istället för den 

danske målvakten Jakob Haugaard. Bojan Radulovic inledde 

på bänken i tröja nummer 21 under ledning av 

chefstränaren Bartosz Grzelak, och i den 74:e 

matchminuten var det dags för AIK-debut då han ersatte 

lagkaptenen Henok Goitom. 

 

AIK fick med sig en poäng trots att man avslutade matchen 

med nio spelare på planen då både Ebenezer Ofori och 

Sotirios Papagiannopoulos fått syna det röda kortet under 

den andra halvleken. Domarteamet valde även att lägga 

till hela tio stopptidsminuter i den andra halvleken. 

Bojans första match från start i AIK kom i årets sista 

hemmamatch mot Kalmar FF (0–1) den 30 november 2020 och 

han gjorde även ett inhopp borta mot IF Elfsborg (2–2) i 

den allsvenska serieepilogen den 6 december 2020. 

 

AIK inledde tävlingsspelandet 2021 med gruppspelet i 

Svenska cupen 2020/2021. 
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Bojan Radulovic missade de inledande två matcherna, borta 

mot Oskarshamns AIK (2–1) och hemma mot Athletic FC 

Eskilstuna (4–0), men gjorde comeback i det avgörande 

bortamötet med Hammarby (2–3) på Tele2 Arena i Stockholm 

den 7 mars 2021. Förlusten i cupderbyt innebar att AIK 

missade kvartsfinalen. I den allsvenska premiären hemma 

mot nykomlingarna Degerfors IF (2–0) startade Bojan 

matchen, vilket han även gjorde i bortamötet med IFK 

Göteborg (0–2) i den andra omgången. Sex inhopp i 

Allsvenskan följde innan serien tog ett uppehåll med 

anledning av sommarens EM-slutspel. AIK låg på tredje 

plats i tabellen inför EM efter att man noterat 

resultatraden 4V-2O-2F. 

 

Bojan Radulovic första mål i AIK-tröjan kom borta mot BK 

Häcken (1–2) inför 1 005 åskådare på Bravida Arena på 

Hisingen den 4 juli 2021 i den allsvenska omstarten efter 

EM-uppehållet. I den 78:e matchminuten bröt Yasin Ayari 

fräckt framåt mitt i planen och spelade bollen kort till 

Tom Strannegård som lyfte fram den i offensivt 

straffområde. Försvaret fick inte bort bollen och i 

andraläget fick inhopparen Bojan Radulovic skottläge och 

bollen gick högt upp i den högra stolpen och studsade 

precis innanför mållinjen innan hemmalagets Joona Toivio 

försökte rensa bort den, men den assisterande domaren 

uppmärksammade att bollen var i mål och det var reducerat 

till 1–2 vilket också blev slutresultatet. 

 

Det blev under 2021 spel i 27 tävlingsmatcher för AIK, 

varav sju från start, då man slutade på andra plats i den 

allsvenska tabellen och avancerade till gruppspelet i 

Svenska cupen 2021/2022. Bojan Radulovic svarade för fyra 

mål och tre målgivande passningar. De övriga tre målen 

kom hemma mot Varbergs BoIS FC (2–1) inför 12 342 

åskådare på Friends Arena i Solna den 10 juli 2021, borta 

mot Rågsveds IF (5–0) inför 1 800 åskådare på Hagsätra IP 

den 19 augusti 2021 och borta mot IK Sirius FK (1–0) 

inför 3 073 åskådare på Studenternas IP i Uppsala den 16 

augusti 2021 i en match där segermålet kom på nick i den 

89:e matchminuten. 
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De tre målgivande passningarna under året kom till Yasin 

Ayari och till Erik Ring borta mot Rågsveds IF (5–0) i 

Svenska cupen 2021/2022 den 19 augusti 2021 och till 

Nabil Bahoui borta mot Kalmar FF (1–1) i Allsvenskan den 

23 september 2021. 

 

Den 15 februari 2022 meddelade AIK Fotboll att man var 

överens med den finska klubben HJK Helsingfors om en 

omgående utlåning av forwarden Bojan Radulovic som gällde 

till och med den 31 juli 2022. I låneavtalet med HJK 

fanns det även en köpoption. Tävlingsdebuten skedde dagen 

efter att låneavtalet tecknades då HJK spelade i 

Ligacupen mot HIFK (3–1) på Jätkäsaari Tekonurmi i 

Helsingfors. I tröja nummer 2 gav Bojan Radulovic sitt 

nya lag ledningen i den 16:e matchminuten då han stötte 

in en målvaktsretur, innan han ersattes av den blivande 

tvåmålsskytten Roope Riski inför den andra halvleken. 

 

Ligadebuten för HJK skedde i den andra omgången av 

Veikkausliiga då huvudstadslaget den 8 april 2022 

ställdes mot SJK (1–0) inför 2 358 åskådare på OmaSP 

Stadion i Seinäjoki. Bojan startade matchen i tröja 

nummer 18 under ledning av chefstränaren Toni Koskela och 

spelade hela matchen. Den 28 april 2022 var det dags för 

Bojan Radulovic första mål i Veikkausliiga då HJK i den 

femte omgången ställdes mot HIFK (2–0) inför 7 103 

åskådare på Bolt Arena i Helsingfors. Bojan fastställde 

slutresultatet i den 70:e matchminuten då han nickade in 

bollen i det högra krysset efter ett inlägg från 

vänsterkanten av den brasilianske mittfältaren Murilo.  

 

Det har hittills blivit 15 matcher i Veikkausliiga för 

Bojan, varav nio från start, och han har svarat för fem 

mål. De övriga målen har kommit borta mot FC Inter Turku 

(1–0) den 3 maj 2022, hemma mot FC Lahti (3–2) den 17 maj 

2022, hemma mot KuPS (1–1) den 2 juli 2022 och borta mot 

Ilves (2–1) den 23 juli 2022. HJK ligger efter 17 spelade 

omgångar av Veikkausliiga på andra plats efter KuPS i en 

haltande tabell. 
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Under sommaren 2022 startade Bojan även två matcher för 

HJK i den inhemska cupen, borta mot VPS i 

åttondelsfinalen (seger med 2–1 efter straffar och mål av 

Bojan) och borta mot FC Inter Turku i kvartsfinalen 

(förlust med 4–5 efter straffar). Den 6 juli 2022 spelade 

Bojan Radulovic sin debutmatch i kvalet till Uefa 

Champions League 2022/2023 då HJK i den första 

kvalomgången ställdes mot lettiska Rigas FS. 1–0 hemma på 

Bolt Arena i Helsingfors i det första mötet följdes upp 

med en 1–2-förlust på Slokas Stadionā i Jūrmala och 

returmötet gick därmed till förlängning och straffar.  

 

Bojan Radulovic slog in HJK:s tredje straffspark i det 

högra krysset då man i regnet vann med 5–4 och avancerade 

till den andra kvalomgången där tjeckiska FC Viktoria 

Plzeň väntade den 20 och 26 juli 2022. HJK föll med 1–2 i 

hemmamötet och Bojan Radulovic svarade för kvitteringen 

till 1–1 i den 50:e matchminuten. I returen på Doosan 

Aréna i Plzeň blev det 5–0 till hemmalaget och HJK slogs 

därmed ut ur kvalspelet. 

 

Det blev 31 tävlingsmatcher för Bojan Radulovic i AIK-

tröjan, varav åtta från start, och han svarade för fyra 

mål och tre målgivande passningar i dessa matcher. Bojan 

har både serbiskt och spanskt medborgarskap och har 

spelat sex landskamper med Serbiens U18- och U19-

landslag. 


