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Glenn Strömberg
populärast i Sverige i SJundersökning
Glenn Strömberg är Sveriges populäraste fotbollskommentator. Han
utklassade allt motstånd när SJs ombordtidning Kupé frågade 2000
svenskar om vilken expertkommentator i TV som är bäst.
Glenn Strömberg fick 27 procent av rösterna när undersökningsföretaget
Novus, på uppdrag av SJ, genomförde en enkätundersökning bland 2000
svenskar. Enligt SJs undersökning är Glenn Strömberg Sveriges överlägset
mest populära expertkommentator i tv.
-Kul! Jag försöker alltid ge tv-publiken något extra, säger Glenn Strömberg
när han gratuleras av tidningen Kupé.
Glenn Strömberg vann överlägset. Närmast i popularitet kom Erik Niva från
Aftonbladet och Thomas Wernersson, SvT, med två procent vardera.
Anledningen till varför just han är populärast vill Glenn helst att tittarna
själv svarar på. Han tror dock att hans göteborgsdialekt är en fördel.
- Jag ska inte vara den som skriker ”Wow” och ”Oj, oj, oj”, när det händer
något, säger Glenn Strömberg.
Han tror att en bakomliggande orsak till hans förstaplats är hans förmåga
att fokusera på det tv-tittarna inte ser i TV-rutan.
- Att alltid vara på plats och kommentera matcherna live har varit ett av
mina krav. Oftast ser jag ett mönster i matcherna en bit in i första halvlek
och då förklarar jag det för tittarna. Jag tittar även efter misstag som sker
utanför tittarnas bildvinkel. Exempelvis om en spelare ofta tappar sin
position, säger Glenn Strömberg.
Tidningen Kupé når över 283 000 läsare varje månad och har belönats med
flera priser, bland annat Svenska Publishingpriset förra året.

Varje dag reser 100 000 människor med SJ och 5 000 medarbetare verkar
för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör
dagligen 600 avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och
Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2011
omsatte SJ 8 miljarder kronor.
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