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Nyhetstidningar 

  
Dagens Nyheter  Dagligen  Lokala, nationella och internationella nyheter, 

intervjuer och reportage. Mer info: http://www.dn.se/ 
 
  

Svenska Dagbladet  Dagligen  Lokala, nationella och internationella nyheter, 
intervjuer och reportage.  
Mer info: http://www.svd.se/ 
  

Metro 
 
 

 Gratis dagstidning om nyheter, nöje & sport. Mer info: 
http://www.metro.se/ 
 
 

8 sidor – Lättlästa nyheter  52 nr/år  Lättläst tidning med in- och utrikesnyheter, sport, 
kultur m.m. Mer info: http://www.8sidor.se/ 
 
  

Daily Telegraph (Saturday edition) NY! 

 
 

 
Facktidskrifter 
 
 
 

52 nr/år Lördagsupplagan av den brittiska nyhetstidningen. 
Konservativ. På engelska. Mer info: 
http://www.telegraph.co.uk/ 
  

Alkohol och narkotika  6 nr/år  Bevakar det drog- och socialpolitiska området.  
Utges av Centralförbundet för alkohol och 
narkotikaupplysning.  
 

Camino 5 nr/år  Ett livsstilsmagasin för hållbar konsumtion.  
Mer info: http://www.caminomagasin.se/ 
 

   
Cap & Design 6 nr/år  Tidskrift för datorstödd formgivning och grafisk 

produktion. Mer info: http://capdesign.idg.se/ 
 
 

Datorn i utbildningen NY! 

 
 

8 nr/år Tidskrift som vill vara en inspirationskälla och ett 
fortbildningsmaterial för alla utbildningsstadier. Mer 
info: http://www.diu.se/ 
 

Energi & miljö  12 nr/år  VVS och energiteknik, värme, kyla och ventilation. 
Mer info: http://www.energi-miljo.se/ 
 
  

Entreprenör  10 nr/år  Svenskt näringslivs tidning för ”företagsamt folk”.  
Mer info: http://www.entreprenor.se/ 
 
  

Expo  4 nr/år  Texter om rasism, antisemtism och 
främlingsfientlighet. Mer info: http://expo.se/ 
  

   
Flygrevyn  8 nr/år  Artiklar om flygplansmodeller, pilotyrket, nyheter m.m. 

Mer info: http://www.flygtorget.se/Tidningar/Flygrevyn/ 
  

Fokus  52 nr/år  Samhällsmagasin med nationella och internationella 
artiklar.  
Mer info: http://www.fokus.se/ 
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Forskning & framsteg  8 nr/år  Om vetenskap, kultur och medicin.  

Mer info: http://www.fof.se/ 
 

   
Framtider  4 nr/år  Aktuell forskning och debatt om framtiden.  

Mer info: http://www.framtidsstudier.se/ 
 

   
Gamereactor NY! 

 
 

10 nr/år Tidskrift om dataspel och film. Läs mer: 
http://www.gamereactor.se/ 
 
 

Illustrerad vetenskap NY! 18 nr/år  Om de senaste forskningsrönen inom t.ex. teknik, 
rymden, medicin och biologi.  
Mer info: http://www.illvet.se/ 
  

Kom ut NY! 

 
 

4 nr/år Om politik, livsstil, nöje och kultur som berör homo- 
och bi- och transpersoner. Mer info: 
http://www.tidningenkomut.se/ 
 

Modern psykologi NY! 

 
 

6 nr/år Om allt som har med beteende, tankar, känslor och 
relationer att göra. Mer info: 
http://www.modernpsykologi.se/ 
 

M3 12 nr/år  Om digitala prylar såsom digitalkameror, mp3-
spelare, mobiltelefoner etc.  
Mer info: http://m3.idg.se/ 
  

National Geographic  Magazine NY! 

 
 

12 nr/år Amerikansk tidskrift om folk och kultur, exotiska djur, 
aktuella upptäckter och äventyr. På engelska. Mer 
info: http://www.nationalgeographic.com/ 
 

Ny teknik  41 nr/år  Nyheter, analys & debatt om teknikens utveckling, 
möjligheter och konsekvenser. Mer info: 
http://www.nyteknik.se/ 
  

Offside NY! 

 
 

7 nr/år Reportage om sport, mest fotboll. Mer info: 
http://www.offside.org/ 
 
 

Ottar  4 nr/år  Om sexualitet och samhälle.  
Mer info: http://www.rfsu.se/ 
 
  

Populär historia  6 nr/år  Presenterar historia på ett lättläst och informativt sätt. 
Mer info: http://www.popularhistoria.se/ 
 
  

Rolling stone NY! 

 
24 nr/år Amerikansk tidskrift om musik, film, konst och 

litteratur men även nyheter, mode, politik etc. På 
engelska. Mer info: http://www.rollingstone.com/ 
 

Språktidningen  6 nr/år  Om allt som har med språk att göra. Mer info: 
http://www.spraktidningen.se/ 
 
  

Total film NY! 

 
 

12 nr/år Brittisk tidskrift om film, filmnyheter, recensioner osv. 
På engelska. Mer info: http://www.totalfilm.com/ 
 

Vagabond 10 nr/år  En oberoende resetidning med reportage, 
information, tips, nyheter m.m.  
Mer info: http://www.vagabond.se/ 
  

Vi läser  4 nr/år  En tidning om litteratur. "För dig som älskar böcker" 
står det på omslaget.  
Mer info: http://www.vilaser.se 
  

Världspolitikens dagsfrågor  12 nr/år  Facktidskrift för intresserade av utrikespolitik och 
internationella relationer. Mer info: http://www.ui.se 
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