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Anteckningar om dagstidningars förhållningssätt till bloggar som 
en del av det journalistiska utbudet på den egna webbsidan. 
 
 
Med dagstidning menas storstadspress, regional press eller lokal press som behandlar nyheter. 
 
 
Som Storstadspress räknas i denna 
undersökning följande tidningar: 
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 
Sydsvenska Dagbladet, Göteborgsposten, 
Expressen, Aftonbladet, 
Kvällsposten och GT. 
 
Gränsen för regional press och lokal går vid en upplaga på 30 000 exemplar. 
 
Av totalt 60 undersökta webbsidor listade på www.dagstidningar.nu: 
 
Webbsidor där jag hittade en redaktionellt anknuten blogg men ingen blogg skriven av en 
privatperson: 

1. www.dn.se 
2. www.ekuriren.se 
3. www.vimmerbytidning.se 
4. www.sydsvenskan.se 

 
Webbsidor där jag hittade både redaktionellt anknutna bloggar och bloggar skrivna av 
privatpersoner: 

1. www.gp.se 
2. www.na.se 
3. www.aftonbladet.se 
4. www.barometern.se 
5. www.blt.se 
6. www.bohuslaningen.se 
7. www.bt.se 
8. www.corren.se 
9. www2.unt.se 
10. www.svd.se 
11. www.ostran.se 
12. www.op.se 
13. www.allehanda.se 
14. www.ystadsallehanda.se 
15. www.vt.se 
16. www.vk.se 
17. www.vf.se 
18. www.vlt.se 
19. www.ut.se 
20. www.sydostran.se 
21. www.st.nu 
22. www.stockholm.city.se 
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23. www.kuriren.nu 
24. www.metro.se 

 
Webbsidor där jag inte hittade någon blogg överhuvudtaget: 

1. www.tranasposten.se 
2. www.alekuriren.se 
3. www.alingsaskuriren.se 
4. www.nwt.se 
5. www.avestatidning.com 
6. www.commersen.se 
7. www.dagbladet.se 
8. www.jonkopingsposten.se 
9. www.klt.nu 
10. www.molndalsposten.se 
11. www.hallandsposten.se 
12. www.ostermalmsnytt.se 
13. www.tidningenorgryteharlanda.se 
14. www.vastmanlandsnyheter.se 
15. www.vasterastidning.se 
16. www.vasterbottningen.se 
17. www.varnamonyheter.se 
18. www.vartkungsholmen.se 
19. www.vetlandaposten.se 
20. www.sodertaljeposten.se 
21. www.sn.se 
22. www.journalen.com 
23. www.stockholmsfria.nu 
24. www.sla.se 
25. www.kungalvsposten.se 

 
Webbsidor där jag hittade bloggar skrivna av privatpersoner men ingen redaktionellt 
anknuten blogg: 

1. www.alingsastidning.se 
2. www.bergslagsposten.se 
3. www.folket.se 
4. www.pitea-tidningen.se 
5. www.trelleborgsallehanda.se 
6. www.olandsbladet.se 
7. www.norrteljetidning.se 
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