
Dagstidningar 

Aftonbladet - Grundades 1830 den är Sveriges största dagstidning. 

Arbetarbladet - Dagstidning som utkommer alla veckodagar i 

Gästrikland och norra Uppland. 

Borås Tidning - Sjuhäradsbygdens dagstidning spridningsområdet är 

södra delen av Älvsborgs län. 

Borlänge Tidning - Dalarnas Tidningar. 

Dagbladet En lokal sexdagarstidning med spridning i Medelpad och 

deras kommuner Sundsvall, Timrå och Ånge. 

Dagens Nyheter - Landets största annonsmedium på tidningssidan 

oberoende liberal och grundades 1864. 

Dala-Demokraten - Den täcker Dalarnas samtliga kommuner grundades 

1917. 

Elfsborgs Läns Allehanda - Ortstidning med spridning i Lilla Edet, 

Trollhättan, Vänersborg och Mellerud. 

Enköpings-Posten - En lokal dagstidning som ges ut i Enköping. 

Eskilstuna Kuriren - Är den största morgontidningen i stora delar av 

Mälardalen. 

Expressen - Expressen är en klassisk kvällstidning den ligger tvåa efter 

Aftonbladet. 

Dalarnas Tidningar - Dalarnas största tidning. 

Folket Eskilstuna - Grundades 1905 det är en liberal dagstidning 

utgiven i Eskilstuna. 

Gävle Dagblad - Nyheter på lokal riks och utrikesnivå. 

Helagotland.se - en dagstidning som utkommer på Gotland. 

http://www.aftonbladet.se/
http://www.arbetarbladet.se/
http://www.borastidning.se/
http://www.dt.se/nyheter/borlange/
http://www.dagbladet.nu/
http://www.dn.se/
http://www.dalademokraten.com/
http://www.ttela.se/
http://www.eposten.se/
http://www.ekuriren.se/
http://www.expressen.se/
http://www.dalarnastidningar.se/
http://www.folket.se/
http://www.gd.se/
http://www.helagotland.se/nyheter/


Göteborgs Posten - Västsveriges största morgontidning. 

Hallands Nyheter - Hallands Nyheter har som ambition att sätta det 

lokala materialet i fokus. 

HallandsPosten - Lokala nyheter i Halmstad Laholm och Hylte. 

Helsingborgs Dagblad - Tidning för nordvästra Skåne. 

Hudiksvalls Tidning - En lokaltidning i Hälsingland. 

Hällekis Kuriren - Lokaltidningen för Hällekis med omnejd. 

Söderhamnskuriren - En lokaltidning i Söderhamn med omnejd. 

Jönköpingsnytt - En egen lokal webbtidning. 

Katrineholms Kuriren - Lokala nyheter från Katrineholm, Flen och 

Vingåker. 

KristianstadsBladet - lokala nyheter för hela nordöstra Skåne. 

Kvällsposten - En kvällstidning i Malmö med omnejd. 

Ljusdals-Posten - Lokal morgontidning som ges ut sex dagar i veckan. 

Ljusnan i Hälsingland - Hela Hälsinglands Tidning. 

Länstidningen i Södertälje - Södertäljes enda dagstidning, utkommer 

sex dagar i veckan. 

Metro - Gratistidning som delas ut på offentliga transportmedel. 

Dalarnas Tidningar - Bildades 1987 

Motala Tidningen - Lokal tidning för Motala och Vadstena. 

Nerikes Allehanda - Lokaltidningen i Örebro län. 

Norra Västerbotten - Dagstidning som utges i Skellefteå. 

Norrbottens Kuriren - Lokal tidning för Norrbotten. 

http://www.gp.se/
http://www.hn.se/
http://www.hallandsposten.se/
http://www.hd.se/
http://www.ht.se/
http://www.hallekis.com/
http://www.soderhamnskuriren.se/
http://www.jnytt.se/
http://www.kkuriren.se/
http://www.kristianstadsbladet.se/
http://www.kvp.se/
http://www.ljp.se/
http://www.ljusnan.se/
http://www.lt.se/
http://www.metro.se/se/nyheter/
http://www.dalarnastidningar.se/
http://www.motalatidning.se/
http://www.na.se/
http://www.norran.se/
http://www.kuriren.nu/


Norrköpings Tidningar - Är Sveriges äldsta tidning och grundades 1758. 

Norrtelje Tidning - Femdagarstidning med Norrtälje kommun som 

spridningsområde. 

NSD - Den största svenska dagstidningen norr om Uppsala. 

Nynäshamns Posten - En lokaltidning i Nynäshamn. 

Nya Wermlands Tidningen - En av Sveriges största landsortstidningar. 

Oskarshamns-Tidningen Barometern - Smålands största dagstidning. 

Piteå Tidning - Södra Norrbottens största dagstidning. 

Sala Allehanda Lokal tidning för Sala. 

Skaraborgs Allehanda - Är den ledande sexdagarstidningen i det gamla 

Skaraborgs län. 

Skånskan.se En sjudagars morgontidning med utgivningsort i Malmö. 

SmålandsPosten - Lokala nyheter för hela Småland. 

Sundsvalls Tidning - Regionens största morgontidning kommer ut även 

Söndagar, senaste nytt från Medelpad och norra Hälsingland. 

Svenska Dagbladet - Med stark bevakning inom Nyheter. 

Sydöstran - Blekinge. 

Sydsvenska Dagbladet - Den ledande nyhetstidningen i Skåne och 

Öresundsregionen. 

Södermanlands Nyheter - Ledande lokaltidning i Nyköping. 

allehanda.se/ - Nyheter för hela Ångermanland. 

Trelleborgs Allehanda - Sexdagarstidning som är bäst på nyheter från 

Sydvästskåne. 

http://www.nt.se/
http://www.norrteljetidning.se/
http://www.nsd.se/
http://www.nhp.se/
http://www.nwt.se/
http://www.barometern.se/
http://www.pitea-tidningen.se/
http://www.salaallehanda.com/
http://www.sla.se/
http://www.skd.se/apps/pbcs.dll/frontpage
http://www.smp.se/
http://www.st.nu/
http://www.svd.se/
http://www.sydostran.se/
http://www.sydsvenskan.se/
http://www.sn.se/
http://allehanda.se/
http://www.trelleborgsallehanda.se/


Trollhättans Tidning - En dagstidning vars spridningsområde är 

Trollhättan Lilla Edet och Vänersborg samt stora delar av Dalsland. 

Ulricehamns Tidning - den klart dominerande bäraren av information 

och kommersiella budskap i Ulricehamn och norra delen av Tranemo 

kommun. 

Uppsala Nya Tidning - En morgontidning som utges i Uppsala. 

Vestmanlands Läns Tidning - En dagstidning som ges ut i Västerås. 

Värmlands Folkblad - Länstidning med nyhetsartiklar, debattutrymme 

och annonser. 

Västerbottens Folkblad - Täcker Västerbottens län. 

Västerbottens Kuriren - NyhetsområdeT täcker Västerbottens län. 

Västerviks Tidningen - En av Sveriges allra äldsta dagstidningar. 

Ystads Allehanda - Nyheter från Sydöstskåne och Österlen. 

Ölandsbladet - Ölands största tidning. 

Allehanda.se - Nyheter för hela Ångermanland 

Östersunds-Posten - De senaste lokala nyheterna från Jämtland och 

Härjedalen. 

Östgöta Correspondenten - Östergötlands största dagstidning. 

Östra Småland - Dagstidning för södra Kalmar län. 

 

http://www.ttela.se/
http://www.ut.se/
http://www.unt.se/
http://www.vlt.se/
http://www.vf.se/
http://www.folkbladet.nu/
http://www.vk.se/
http://www.vt.se/
http://www.ystadsallehanda.se/
http://www.olandsbladet.se/
http://allehanda.se/
http://www.op.se/
http://www.corren.se/
http://www.ostran.se/

