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VARUMÄRKEN 17.472 svenskar har

intervjuats om sin syn på 59 svenska
företag.

Ica kom trea i fjol och tvåa året dess för
innan. Men i år får Ica bara 64,7 procent
på imageskalan, som går från 1-100 och
där allt under 50 är dåligt och poäng över
70 räknas som mycket bra, skriver DI.
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Sundsvall har grepp om guldet
Åklagaren ska yttra sig om Quick
Jordbävning skakade Mexico City
GM vill sälja Saab i år

Före avslöjandet om köttfusket
hade Ica gott anseende - det låg
på topp. I dag får Ica spö av
konkurrenten Coop. Det visar
årets anseendebaromater som
Nordic Brand Academy gjort,
skriver Dagens Industri.

Ikea har under alla fem år som
undersökningen genomförts hamnat etta
på listan.

8.12 kr

Det utbredda fusket med ommärkt kött naggar
Icas anseende rejält i kanten. (Foto: Tomas
Oneborg / SvD / Scanpix)

"Ica upplevs nu som ett girigare företag och folk visar en tydlig brist på förtroende för
Icas ledning och ägarstyrning", säger Robert Gelmanovski, vd för Nordic Brand
Academy, och konstaterar att Coop nu har ett högre anseeende än Ica.
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räcker till kattmat"
Dagens raket - kursen upp
nästan 30 procent
Okänt fastighetsklipp gav
Sahlin 124 miljoner

Tiden ute för Pontiac

Scanias vinst raderad

Sökjätten Google har knipit andraplatsen i årets anseendebarometer - efter Ikea.
Googles topplacering är, enligt Di, den största överraskningen.
Samtidigt har Microsoft rasat i anseende.
Telia har däremot putsat på sitt anseende och Swedbank har bäst betyg bland banker
medan Länsförsäkringar åtnjuter det bästa anseendet bland försäkringsbolag, berättar
Dagens Industri.
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PSSST Ernst Kirchsteiger: RESOR Så bor du gratis i
Här är landets fulaste kontor USA, Normandie och
Toscana

Säkerhetskod:

Nyhetssök

Aktieforum

PS Partners
500 tecken kvar.
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Jag har läst och godkänner reglerna för kommentarer.

SKICKA

Ledande utbildningsföretag för chefer inom Data
och IT
TRÄDGÅRD

Blogga om den här artikeln

Twingly bloggsök

Gräsklippare
som skickar dig sms

INTERNET SAS – tredje
sämsta resesajten

Om du kommenterar och länkar den här artikeln i din blogg, så kommer det inlägget att
länkas till härifrån.

Världsledande mäklare av aktier på internet
Hjälper dig att hitta rätt lån till rätt ränta

Pinga din blogg hos Twingly för att vi skall kunna hitta den.
TrafikförsäkringV

Sveriges ledande försäkringsmäklare mot
privatmarknaden

Ikano Sparkonto Plus

Vi finner i prisjämförelser beräkna själv och Få högre ränta om du spara minst 100 000
se varför!
kr. Läs mer här..

PENGAR

Megastjärnorna

fattigare

RESOR

Reseexperten:
”En av Europas vackraste”

Sveriges största internettjänst för prisjämförelser

ANNONS

Spara pengar på att jämföra din försäkring
Kontakta Insplanet och jämför kostnadsfritt.count

Sveriges ledande site om resor

minaPPMfonder - Stabil tillväxt sedan 2004
Stabil värdeökning på 212% sedan 2004. Vår kunder är glada när de ser på sina PPMkonton. Klicka här för att prova oss gratis i två månader.count
FONDSMART - PPM-råd som fungerar
Värdeökning 2003-2007: +155% utan onödiga risker! Klicka här och prova gratis i två
månadercount

FOLK

Victoria och Daniel
får ett eget slott

MODE

Världens dyraste

kostym

På förstasidan just nu

SEB-bråk: "Pensionen
räcker till kattmat"
BANK Fullt krig har brutit ut internt i banken, som kontrolleras av familjen

Wallenberg. Tidigare chefer med utlandstjänst känner sig blåsta på sin utlovade
tjänstepension och hotar nu stämma banken.

Resebolagen om
smittan: "Vi har
krisberedskap"
RESOR Resebolagen har krisberedskap och Smittskyddsinstitutet lugnar
oroade resenärer. "Det är alldeles för tidigt för att utfärda några
reserekommendationer", säger Petra Hansson på UD:s presstjänst till
Expressen.

Krönikörerna »
DICK ERIXON

Därför flyr väljarna
Socialdemokratin
PEPPE ENGBERG

Därför kan TV-reklam rädda EUvalet
CHRISTER BERG

Christer Berg: "Den som inte
förstår detta är lost"
NINA JANSDOTTER

Vad har du för USP?
CATARINA ROLFSDOTTER-JANSSON

Hitta den inre och yttre formen
PAUL RONGE

Sylvass klack i EU-häcken?
PONTUS SCHULTZ

Det är lätt att gå ner sig i krisen
CHRISTINA LINDQVIST
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Ett rekommenderat brev i
Frankrike
STEFAN NILSSON-YAMANAKA

Karaokefylla och idiotfilter med
The Hives
PETER TELEGIN

Efter eliten kommer ett djupt svart
hål

Nyheter
UTRIKES

Jordbävning skakade Mexico City
Svinfluensan har nått Europa
Kommissionär varnar för USA-resa
Strider fortsätter i Sri Lanka

INRIKES

Åklagaren ska yttra sig om Quick
Tele2 förstör
användaruppgifter

Börsproffs tror på ny
kandidat till het lista

Tele2 följer nu i internetoperatören
Bahnhofs spår och förstör alla
användaruppgifter som kan begäras ut
med stöd av Ipred-lagen.

En aktie får ge plats åt en annan. Fast de
verkar inom samma bransch.

GM vill sälja Saab i år
Miljardsatsning på forskning
Kraftig explosion i Alingsås

SPORT

Sundsvall har
grepp om guldet

Kronryck mot euron
VALUTA Kronan stärktes mot euron men tappade mot

dollarn under måndagens handel. Samtidigt sjönk
marknadsräntorna.

Scania går ner till
fyradagarsvecka?
FORDON Diskussionerna är i full gång med facken.

VM: USA och Tjeckien vann
NHL: Lundqvist utbytt i förlust
Button F1-segrare i Bahrain

Världspressen - just
nu
INTERNATIONELL PRESS

SVENSK PRESS

Hollywood up against DVD ‘ripper’
Times of India

Colombo ends airstrikes on rebels
Financial Times

GM hotar med konkurs
FINANS Krisdrabbade Saab-ägaren General Motors

(GM) har lagt fram ett erbjudande till långivare som ger
225 GM-aktier för varje 1.000 dollar i lån fordringsägarna
har.

White House could release more memos...
CNN International

Don't bother wearing flu masks, feds...
Chicago Sun-Times

CDC: 40 cases of swine flu in US, as...
Los Angeles Times

visa fler

Tele 2 "lurar" Ipred
IPRED Ipredlagen gjorde de möjligt för

upphovsrättinnehavare att kräva användaruppgifter från
Internetoperatörer. Nu kringgår Tele 2 lagen genom att
förstöra all lagrad information.

VCW BÖRSFORUM - JUST NU!
Re: Fingerprint cards
Re: Rakt ned till KÄLLARE
Re: Glycorex en Guldklimp!
Re: Pare
Derivatinfo: US-Dollar - Direkt på börsen med
hävstång
Re: Köpläge i DQE / Swedish Bar Systems?
Re: Rakt ned till KÄLLARE
Re: Bud på Björn Borg.!! H&M - KappAhl?
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Dagens raket kursen upp
nästan 30
procent
AKTIER Efter en oväntat

stark kvartalsrapport sticker
bolagets aktiekurs så att
det fräser om det på
Stockholmsbörsen.

Svenska
börsbolag: "Vi
följer
situationen
noga"
FÖRETAG ABB, Scania,

ABB varslar
266 anställda

Swedbank i Lettland,

ARBETE ABB varslar

266 anställda på fyra orter
runt om i Sverige om
uppsägning.

SENASTE NYTT FRÅN SALONGK.SE
Din solskyddskräm kan vara farlig
Läge för latex?

Atlas Copco och flera
andra börsjättar finns bland
de över 170 svenska
företag som är
representerade i Mexico,
där svininfluensan kan ha
krävt 103 människoliv. Det
skriver di.se.

Livsmedelsverkets svarta lista
Sex kan lindra pollenbesvär
Män föredrar långa ben
Permanent kroppskonst - tatueringen är
tillbaka!
Naturens bästa godis
Så får du ragg på krogen
Jane Drake: Om Pirate Bay, Engla och
skadestånd
3 typer av kvinnligt håravfall

Rausings har
förlorat 29
miljarder
kronor i krisen

Fondbolagens
info - ett rävoch rackarspel

Resandet med
SJ ökade med
tre procent

FONDER Fonderna har

EKONOMI SJ kommer

PENGAR Tidningen

gått lysande. Och det är
helt sant. Sant är också att
informationen är gammal
som gatan...

att genomföra ett
besparingsprogram för att
sänka kostnaderna med 15
procent före utgången av
2010.

Sunday Times årliga lista
över Storbritanniens rikaste
är ingen trevlig läsning för
familjen Rausing.

Svenska sparkrav
hånas i New York
Post

VÄRLDEN

RESOR

Sverigeskräcken sprider sig
i USA - se TV-klippet

HOTELL

Affärshotell för

kvinnor

Tre heta gratistips
för semestern

BILDSPECIAL

Krisens
syndabockar – här är de tio
ansvariga

VÄRLDSPRESSEN De 30.000 svenskarna i New York riskerar att förlora sitt

generalkonsulat i mångmiljonstaden. Regeringens spariver medför att man nu
vill dra in på de 40 miljoner kronor som konsulatet kostar årligen. "Är det slut
på köttbullar och lingonvodka nu?" frågar sig New York Post.

PENGAR Expertelitens
samlade råd efter
räntesänkningen

PSSST Erik Pensers
okända hemlighet avslöjad

KARRIÄR

Tips: Så
handskas du med
psykopatchefen

HOTELL Saddams palats
blir lyxhotell

FOLK

VALUTA Länderna där
man kan leva gott för billig
krona

Tiden ute för Pontiac
BIL På måndagen gick den anrika bilmärket i graven.

Spekulanter hos
Volvo PV i Göteborg
AFFÄRER "Vi har besök av intressenter, men jag kan inte gå in på vilka det
handlar om", säger Volvos presschef Maria Bohlin till TT.

87-årig daytrader
bättre än Investor aktiemiljonär

TELEGRAM
20:55 Sundsvall har grepp om guldet
19:40 Åklagaren ska yttra sig om Quick
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19:40 Jordbävning skakade Mexico City
19:04 GM vill sälja Saab i år

Sahlins väljarras långt
ifrån det värsta

Okänt fastighetsklipp
gav Sahlin 124 miljoner

Den största förloraren sedan förra valet är
långt ifrån Mona Sahlin, skriver
Aftonbladets politiska expert Lena Mellin.

Socialdemokraterna har i tysthet skaffat
sig förmånliga tomträttsavtal under sin tid
vid makten. Nu har partiet stärkt sin kassa
med 124 miljoner kronor inför valet 2010.

Väntat vinstras för Atlas

18:54 VM: USA och Tjeckien vann
18:04 Miljardsatsning på forskning
17:31 Kraftig explosion i Alingsås
16:57 Svinfluensan har nått Europa
16:26 ABB varslar 266 anställda
16:21 Tele2 förstör användaruppgifter
15:56 Scania kapar arbetstid och lön
15:46 Setra tvingas ta in nya pengar
15:30 Möjliga Volvoköpare på plats
15:26 ABB varslar 266 anställda

VERKSTADS Verkstadsföretaget Atlas Copco redovisar

15:22 Kommissionär varnar för USA-resa

en vinst före skatt på 1.794 miljoner kronor för första
kvartalet.

15:14 Löner stoppades av bankfel
14:37 Strider fortsätter i Sri Lanka
14:20 SJ inför sparprogram
14:09 Sektledare fritogs med helikopter
14:09 Qualcomm vände till förlust

Scanias vinst raderad
FORDON Lastbilstillverkaren Scania redovisar en vinst
före skatt på 164 miljoner kronor för första kvartalet.
Under motsvarande period i fjol uppgick vinsten till 3.516
miljoner kronor.

Största smällen någonsin för ett
riskkapitalbolag

UTRIKES

Nytt World
Trade Center först 2037

FLYGBOLAG

Flygbolaget

för husdjur

RISKKAPITAL Det skuldtyngda krisbolaget med 9.000

anställda räddas från finansiell kollaps av huvudägaren
EQT. "Det är den största förlusten någonsin på den
nordiska riskkapitalmarknaden", skriver Dagens Industri.

Scania tynger börsen
BÖRS Scanias extremt svaga rapport sänker

MOTOR

Håkan Matson
lyrisk: "En helt underbar bil"

TEKNIK Så ser
teknikvärlden ut om 10 år

SPEL

FOLK

Stockholmsbörsen, som är ned under morgonhandeln i
likhet med Europas övriga börser.

Audis vinst rasar - men bolaget
är hoppfullt

Lågt odds på Mona

Så mycket tjänade
president Obama i fjol

BIL Det blev ett rejält vinstras för tyska Audi, en

kassako i Volkswagen-koncernen, under årets första
kvartal.

Professor: "Billigt och
populistiskt, Reinfeldt!"
DEBATT En av Sveriges tyngsta nationalekonomer,

professor Assar Lindbeck, dömer ut regeringens
bonusstopp som "billigt, ogenomtänkt och populistiskt."

Nytt köttfusk avslöjat
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PENGAR 60-årig
burksamlare dog som
mångmiljonär

MOBIL Expert: ”Din mobil
är en bakteriebomb”

PSSST Smygfotad
fusklapp avslöjar
räknemissen

FOLK

"Han ska ge fan i
mig, min familj och mina
vänner"
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HANDEL Flera stora livsmedelsföretag fuskar med

datummärkningen av kött, enligt en granskning av Ekot.

Landstingsråd köpte
kristallkrona för 19.000

Fyll i din mejladress och klicka på pilen

POLITIK Landstingsrådet (S) försvarar nu varför han

köpt en kristallkrona till sitt arbetsrum mitt under värsta
finanskrisen. "Det såg ut som om jag befann mig i
Östtyskland."

Danske Bank sänker bundna
boräntor
BOSTAD Danske Bank sänker de bundna

bolåneräntorna med som mest 0,15 procentenheter.

BILDSPECIAL

FLYG

HÄLSA Krisen både bra
och dåligt för hälsan

får ny skyline

FOLK

Miljonär på sitt
munläder

FOLK

PENGAR Oligarkens
extrema båt - världens
största yacht

TEKNIK Sänk
bensinåtgången med 40
procent

FOLK

FOLK

Vårens
hetaste bilnyheter - rapport
från New York

SAS prövar smsincheckning

Börsveckan: Här är måndagens
alla köpråd
AKTIETIPS Börsveckan bjuder på en hel del köpråd i

veckans nummer,

GOOD NEWS

Stockholm

Swedbank gav lån på svart lön
SVERIGE Swedbank i Baltikum lånade ut pengar till
personer som byggde en del av sin inkomst på svarta
pengar, det avslöjar SVT Dokument inifrån.

Hans skilsmässa
kan kosta 3,9 miljarder

Förtroendet för regeringen
fortsatt högt
POLITIK Svenska folkets förtroende för den borgerliga

alliansregeringen har sjunkit tillbaka något, men ligger
fortsatt på en hög nivå, visar ny undersökning från Skop.

  Fler prognoser från Sverige och världen
Stockholm

Göteborg

Malmö

Luleå

24-åring sjuk från
jobbet - köpte
Scaniachefens slott

Folk & Fä

Rausings har
förlorat 29
miljarder
kronor i krisen

Landstingsråd
köpte
kristallkrona
för 19.000

SchlagerstjärnansVÄLGÖRENHET
hjälper offren
lyxbostad
plundrades

PENGAR Tidningen

POLITIK Landstingsrådet

Sunday Times årliga lista
över Storbritanniens rikaste
är ingen trevlig läsning för
familjen Rausing.

(S) försvarar nu varför han
köpt en kristallkrona till sitt
arbetsrum mitt under värsta
finanskrisen. "Det såg ut

någon här!" utbrast
sångerskan chockad,
skriver Nöjesbladet.

FOLK "Hjälp, det har varit
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Här är svenskarnas
resefavorit

Madonna PENGAR Mystisk
jätterubin hittad i
balansräkning
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SKATTER

som om jag befann mig i
Östtyskland."

Skattesmäll
väntar nätstrippor

VALUTA Amerikaner ratar
dollarn - inför egna
lokalvalutor

Motor

FORDON

P.U.M.A.

Scania går ner GM hotar med
till
konkurs
fyradagarsvecka?FINANS Krisdrabbade
FORDON Diskussionerna

är i full gång med facken.

Saab-ägaren General
Motors (GM) har lagt fram
ett erbjudande till långivare
som ger 225 GM-aktier för
varje 1.000 dollar i lån
fordringsägarna har.

Tiden ute för
Pontiac
BIL På måndagen gick

den anrika bilmärket i
graven.
VÄRLDEN

Sänkt
LJUD 0.25 mm tunna
fängelsestraff för skokastare högtalare
på Bush

Teknik & Prylar

Tele 2 "lurar"
Ipred
IPRED Ipredlagen gjorde

de möjligt för
upphovsrättinnehavare att
kräva användaruppgifter
från Internetoperatörer. Nu
kringgår Tele 2 lagen
genom att förstöra all
lagrad information.

Samsung –
först bland de
största
MOBIL Elektronikjätten
Samsung blir först bland de
största mobiltillverkarna att
släppa en smartphone med
det google-baserade
operativsystemet Android.

Nästa
standardformat
–
hologramskivan
DATA General Electric
presenterar nu ett
genombrott inom
hologramskivtekniken och
det nya formatet är
dessutom bakåtkompatibelt
med dvd och blu-ray.

Jobb & Karriär

ABB varslar
266 anställda
ARBETE ABB varslar

266 anställda på fyra orter
runt om i Sverige om
uppsägning.

Scania går ner Chrysler sänker
till
löner
fyradagarsvecka?BIL Amerikanska
FORDON Diskussionerna
är i full gång med facken.

GM + Segway = FLYG Res i förstaklass –
vrålbilligt

Chrysler har gjort upp med
bilarbetarna vid sina
kanadensiska fabriker om
sänkta kostnader,
meddelar bilarbetarfacket
CAW. Uppgörelsen banar
väg för ekonomisk hjälp
från Kanadas regering.

Aktier & Analys
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Börsproffs tror
på ny kandidat
till het lista

GM hotar med
konkurs

AKTIETIPS En aktie får

Saab-ägaren General
Motors (GM) har lagt fram
ett erbjudande till långivare
som ger 225 GM-aktier för
varje 1.000 dollar i lån
fordringsägarna har.

ge plats åt en annan. Fast
de verkar inom samma
bransch.

FINANS Krisdrabbade

Svenska
börsbolag: "Vi
följer
situationen
noga"
FÖRETAG ABB, Scania,

Atlas Copco och flera
andra börsjättar finns bland
de över 170 svenska
företag som är
representerade i Mexico,
där svininfluensan kan ha
krävt 103 människoliv. Det
skriver di.se.

Bildspecial

Krisens
syndabockar –
här är de tio
ansvariga

The Times:
Världens tio
dummaste
spartips

Vårens hetaste
bilnyheter rapport från
New York

BILDSPECIAL Nio män
och en kvinna. Det är dem
vi ska skylla finanskrisen
på, skriver The Times. Här
är listan över de tio
syndabockar som enligt
tidningen bär
huvudansvaret för
recessionen.

PENGAR Brittiska
tidningen Times har på sin
Money-avdelning listat de
dumsnålaste, knäppaste,
vulgäraste, lustigaste och
även äckligaste spartipsen.
Eller vad sägs om punkt
nummer fem?!

BILDSPECIAL Här är de
bästa bilderna från helgens
stora bilsalong i New York.
Kanske ska du imponera
på dina grannar och
kolleger i någon av dessa?

Gräsklippare
som skickar
dig sms

Danske Bank
sänker bundna
boräntor

Bostadsförsäljningen
går ned i USA

TRÄDGÅRD Husqvarna

BOSTAD Danske Bank

har tidigare utvecklat
självgående gräsklippare
men nu släpper tillverkaren
en ny som sms:ar dig om
något går snett, uppger
Ubergizmo.com.

sänker de bundna
bolåneräntorna med som
mest 0,15 procentenheter.

av befintliga bostäder i
USA föll med 3 procent i
mars jämfört med
föregående månad, visar
officiell mäklarstatistik.
Nedgången följer på ett lyft
i februari på 4,9 procent.

Bostad

EKONOMI Försäljningen

Resor
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Så bor du
gratis i USA,
Normandie och
Toscana

Din
solskyddskräm
kan vara farlig

RESOR Familjen

en tid tillbaka en förbjuden
ingrediens i bland annat
solskyddskrämer. Men
kolla innehållsförteckningen
en extra gång innan du
handlar, och se över
produkterna du har i
badrumsskåpet.

Stålnacke har bott gratis i
Italien, Spanien, Frankrike
och USA. Så här kan det
gå till!

HÄLSA Zinkoxid är sedan

Resebolagen
om smittan: "Vi
har
krisberedskap"
RESOR Resebolagen har
krisberedskap och
Smittskyddsinstitutet lugnar
oroade resenärer. "Det är
alldeles för tidigt för att
utfärda några
reserekommendationer",
säger Petra Hansson på
UD:s presstjänst till
Expressen.

Media & Reklam

Tele2 förstör
Pirate Bayanvändaruppgifter
dömda kräver
LAG & RÄTT Tele2 följer ny rättegång
nu i internetoperatören
Bahnhofs spår och förstör
alla användaruppgifter som
kan begäras ut med stöd
av Ipred-lagen.

INTERNET De anser att

De startar
nätverk för
sparkade
marknadschefer

det förekommit jäv.

KARRIÄR Sveriges

Annonsörer startar ett
nätverk för marknadschefer
som tvingas lämna sitt jobb
i finanskrisen. "Det är tuffa
tider", säger Anders
Ericson, vd för Sveriges
Annonsörer, i Resumé.

IT & Affärer

Tele2 förstör
Tele 2 "lurar"
användaruppgifter
Ipred
LAG & RÄTT Tele2 följer

IPRED Ipredlagen gjorde

nu i internetoperatören
Bahnhofs spår och förstör
alla användaruppgifter som
kan begäras ut med stöd
av Ipred-lagen.

de möjligt för
upphovsrättinnehavare att
kräva användaruppgifter
från Internetoperatörer. Nu
kringgår Tele 2 lagen
genom att förstöra all
lagrad information.

Nästa
standardformat
–
hologramskivan
DATA General Electric
presenterar nu ett
genombrott inom
hologramskivtekniken och
det nya formatet är
dessutom bakåtkompatibelt
med dvd och blu-ray.

Din Ekonomi
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Nätkunder ger
billigare
banktjänster
BANK För första gången

på tre år sjunker priserna
på banktjänster, visar en
undersökning som
konsultföretaget Capgemini
gjort.

Bästa klippet
sedan 1996 börsen totalt
utklassad

Expertelitens
samlade råd
efter
räntesänkningen

PENGAR Trots 117
procent upp på 13 år får
börsen se sig utklassad.
Sveriges hetaste placering
sedan 1996 har stigit 260
procent. Är du en av
tusentals svenskar som är
med på tåget?

PENGAR Varför surfa
runt på 100-tals sajter efter
Riksbanksbeskedet?
Dagens PS ger dig alla
bolåneråd du behöver från
experterna på Dagens
Industri, Dagens Nyheter,
Privata Affärer, Veckans
Affärer, SvD Näringsliv,
Ikanobanken, Swedbank,
Nordea, Länsförsäkringar
och SEB.

Film & Nöje

Schlagerstjärnans
Filmen som gav
lyxbostad
Winslet en
plundrades
Oscar – premiär
FOLK "Hjälp, det har varit ikväll

Assistent ärver
100 Mkr döttrarna blir
lottlösa

någon här!" utbrast
sångerskan chockad,
skriver Nöjesbladet.

PENGAR Döttrarna
förlorade striden kring den
avlidna författarinnan
Marianne Fredrikssons
förmögenhet.

FILM Efter sex

nomineringar fick äntligen
den brittiska
skådespelerskan Kate
Winslet en Oscar. Filmen
”The Reader” innehåller ett
par omdiskuterade
nakenscener där stjärnan
har sex med en väldigt ung
man.
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