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Sverige
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Uppdaterad 11 maj 2012 - 18:00
Ikea är Sveriges mest ansedda företag, tätt följt av
Google och Apoteket, visar årets Anseendebarometern.
Ikea rankas återigen som etta bland Sveriges mest ansedda och
trovärdigaste företag.
-Detta trots de senaste årens negativa mediapublicitet, säger
Robert Gelmanovski, VD för analysföretaget som står bakom
Anseendebarometern.
Apoteket upplevs vara det ärligaste företaget när det gäller att
kommunicera.
Anseendet för de privata vårdbolagen Attendo och Carema är
extremt lågt, Caremas resultat är det lägsta som någonsin
registrerats, enligt Anseendebarometern. I botten finns även
flera energibolag och SJ.
Anseendebarometern är en årlig undersökning som görs av
analysföretaget Nordic Brand Academy. Studien kartlägger 50 av
de största och mest synliga företagen i Sverige. I år
genomfördes drygt 15.000 intervjuer under januari och februari i
år.
Helena Zachariasson
helena.zachariasson@svt.se
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Tv: Kan inte skolka längre

20-årige Hayder berättar: Därför attackerade jag Breivik
Alhem på SVT Debatt: Förståeligt att anhöriga reagerar
Breivik ville att alla skulle fly ut i vattnet och drunkna

Eivind: "Jag såg de som
stod kvar på stranden"

11-årigt hockeygeni
gästspelar i Sverige
Tre miljoner har sett hans
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Korrespondenterna är
tillbaka i september med tio
nya program.
Under uppehållet kan ni se
Korrespondenterna i
SVTPlay. Där finns 25
program att se om allt från
Barnslaveri i vår tid (bilden
ovan) till Kokainets väg,
Polyamori och Förbjuden
kärlek.
I sommar kommer fem
repriser fredagar 19.30 i
SVT2 med start vid
midsommar.
Korrespondenterna på
svt.se
Senaste programmet i
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Det nya Afrika
SVT:s interaktiva grafik ger
dig sammanhangen och
samlar nyheter och inslag
om Afrika.
Se alla inslagen!

Han är mäktigast inom
svenskt herrmode

"Efterfråga inte
jätteräkorna"
Världsnaturfonden och
Naturskyddsföreningen
möttes i debatt i Aktuellt

"I en separation går man alltid tillbaka till rötterna"

Kända profiler på topplistan
Bilder: De har störst makt i Modesverige

Tv: "KD ser inte helheten"
Se Aktuelltdebatten mellan Sabuni (FP) och Henriksson (KD)
Kristdemokraterna i dag: Avskaffa pappamånaderna

Ny sajt sänder ut
betalkanaler gratis
Sände hundratals kanaler

Margit Silberstein:
Omsvängningen splittrar
Maria Larsson röstade emot Göran Hägglund

"Skapad för att
provocera"
En amningdebatt har blossat
upp kring Times bild
Omslaget som upprör

Därför får du "brain
freeze" av glassen
Forskare har förklarar det
irriterande fenomenet

Tills Facebook
Skiljer Oss Åt

Kristoffer Viita om The woman in the fifth:

Facebook är den främsta
källan för bevis i
skilsmässomål
Vanligt som bevis vid
vårdnadstvister

"Paris från sin skitigaste sida"
Dessutom recenserar vi Tim Burtons "Dark Shadows" och
"Get the gringo" med Mel Gibson

Strejk på bilprovningen över
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Löneökningar på 2,6 procent under avtalsperioden
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forskningsgenombrott kan
ge perfekt hudkräm
"Framtidens mediciner tas
som plåster"
Grafik: Så fungerar huden

Har du nyhetskoll?
Testa kunskaperna i veckans nyhetsquiz
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varifrån

Fotografen: "Helt makalöst"

Ingen allsvensk
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Spelarstrejk hotar i allsvenskan
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Morots-målare
härjar i Umeå
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snackisen i staden
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"Föds inte med religiösa värderingar"
Undantag för muslimska barn - kommunen anmäls

Jorden runt - utan
att gå i land
Ensamseglaren Sven
Yrvind satsar på
världsrekord i sin
tremeters-båt

Brooks fick peppande
SMS av David Cameron
News of the World-chefen om avlyssningsskandalen.
Berättade om sin nära relation med Blair och Cameron

Camerons kris:

Ryska fångar blir
3D-animatörer
"Om jag hade varit fri
hade jag aldrig hört talas
om det här yrket"

Alltför intim med Murdoch
Allt mer pinsamt för den brittiske ledaren

Dagsböter för mutbrott vid
arenabygge
Stort mutåtal kring den nya nationalarenan i Solna
TV: SVT:s ABC på plats vid Solna tingsrätt

"Monsterfästing" kan
sprida sig i Sverige

Bönderna kom
söderifrån
Vi är lite av både bönder
och stenåldersjägare
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Familj fick sanera huset i ett
år efter Thailandsresan

Fel Winberg bjöds
på regeringsmiddag
"Är jag bjuden, så är jag
bjuden"

Carl Bildt träffade
Etiopiensvenskarna
"Vi hade i grunden ett mycket bra samtal"
SVT:s korrespondent rapporterar från Addis Abebe

Svenska skolor köper drogundervisning av scientologer
65 kommuner har de senaste tre åren köpt tjänsterna

Iransk rappare får
fatwa emot sig
Regimtrogen nyhetssajt: "Skicka honom till
helvetet"

"Romney attackerade
homosexuell pojke"
Historia från 60-talet kan ge problem för Obamas utmanare.
Anklagas för att ha sparkat och mobbat pojke på privatskola

Biden bad Obama om ursäkt
Tvingade fram utspel om homoäktenskap
Homosexualitet oproblematiskt för USA:s militär

Bo Inge Andersson:

"Ett genidrag av Obama?"
Kan bli besvärligt för Romney

Finansjätte gör
storförlust efter
investeringsfiasko
Förlorade 14 miljarder

Rånarliga begärs häktad
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TV + text: Sex män i 20-årsåldern fast efter längre spaning
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Död person hittad i brunn
- misstänks vara mördad
Polisen hittade kroppen efter ett tips

Bebis terrorlistades av flygbolag
18 månader gammal flicka stoppades från att flyga

Laila erbjöds
2 600 för guld
värt 14 000 kr
Text+tv: Allt om SVT:s
granskning av guldhandlare

texttv@svt.se rapport@svt.se
Tv-tablå:
Ansvarig utgivare: Ulf Johansson
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