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Testa dig själv  
Spela spel  
Dejting  

  

 

 

 

Nöjesnyheter 
 
Film 
Musik 
Recensioner 
Krönikörer 
Webbradio 
Berts bestyr 
Tecknade serier 
Webbtester 
Bildspecial 
 
Spela spel 
Mobilspel 
 
The Voice 
 
 
Annonser: 
Nummer- 
upplysning  

 

Expressen 

Internet 

Sök

Resor 
Shopping 
Internet 
Dator 

- Snabbval -

Testa dig 
själv här! 
Välj och 
vraka bland 
100-tals 
webbtester!  
 

Välj kategori

Vad söker du? 
 Nummer / person

Linna: Den 
granskande 
journalistiken saknar 
en trevande figur 
Sommarens största berättelse rymdes i en uppföljning 
till "Uppdrag Gransknings" tidigare reportage om en 
svensk läkemedelsskandal. Jag vet inte hur länge det 
varade. Sju minuter? Tio? Efteråt kände jag mig fysiskt 
drabbad, desorienterad, matt. 
 

 

Är det detta 
som menas 
med 
sommarspecial? 
En programledare 
som placerats 
utanför 
tevestudion? 
Återblickar, klipp, 
en reporter som kommenterar sitt fynd? 
Och en uppföljning, en bonus, ett 
extraspår som fyller granskande 
journalistik med allt det den saknar? Giv 
mig i så fall bara sommarspecial!  
Den granskande journalistiken saknar 

framför allt en trevande figur, som fortfarande är mitt uppe i sitt 
öde, och ännu inte har självförtroendet att agera den mycket 

 Textstorlek  A B C Spara som Favorit Skriv ut

Läs mer under annonsen: 

 
 Bäst 
"Mord i sinnet". 
Åtminstone en modern 
engelsk deckare. 
 
Sämst 
Pridefestivalen är 
igång. Var är teve? 
 

Linna Johansson.

Hollywoods 
hetaste kroppar
De 10 kvinnliga 
kändisarna som är 
hetast på stranden 
i sommar. 

Tony Bennett har 
fyllt 80 år 
Många 
superkändisar ville 
gratta legenden på 
födelsedagen. 
  

Fredags Cecilia B 
Jonson bloggar 
om mode, 
shopping och stil 
Katastrof  
Vad har Britney 

tagit?  
Det här med kids...  
Sandal-satsning!  
Perfekt för party  

Läs MODEBLOGGEN

Rösta på veckans 
kärlekspar! 

Darren Hayes och 
Richard Cullen - 
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Var? 

 
 

 

Stad / adress

 
Testa dig 
själv: Hur 
mycket 
kan du 
om 
poker? 
Starta test 1 

(Nybörjare) 
Starta test 2 

(Medelsvårt) 
Starta test 3 

(För expert) 

 
BILDEXTRA 
Golfa 
bland 
väder-
kvarnar i 
Holland 
 
 

 
VECKANS 
PAKET: 
Loco Loco - 
Mosquito! 
Missa inte 
sommarens 
hetaste 
mobilpaket.  
 

KÖRSKOLAN 

kränkta konsumenten, patienten eller medborgaren. 
Programmets tidigare inslag om det hundratal blödarsjuka 
svenskar som på sjuttiotalet ordinerades medicin som senare 
visade sig innehålla HIV-virus följdes upp av en familjetragedi. En 
gång adopterades en pojke från Chile. En dag dog hans mamma, 
sedan hans pappa. Först nu vet han vad som egentligen hände 
dem. Det liknade en novell, en ond dröm, med minsta möjliga 
rekvisita: ett hus, en gård, ett nybyggarpar, ett mycket 
efterlängtat barn.  
Såhär kan man också bedriva engagerande samhällsjournalistik. 
Utan dolda kameror, utan Janne Josefsson, och utan vår tids 
redan mest etablerade och tröttande missnöjen som den om den 
slöa polisen, slöa riksdagsledamöter, överbetalda bankpampen 
och så vidare. 
  

Säsongens sista avsnitt av "Uppdrag Gransknings" 
sommarserie återkom mycket riktigt till bankdirektörernas 
skenande bonusar. Nej, jag har inget emot just det reportaget. 
Men där en serie korta intervjuer bara skapligt fångar en kultur, 
en krets, ett system, hade en berättelse gjort det tydligare. En 
skiss av ett liv som leder till en förmögenhet på en miljard 
kronor, till exempel. Var börjar det? Var tar det fart?     
  

Jag måste säga något om SVT:s urval av sommarfilm. 
Serien om det nya Amerika var ömsom bildande, oväntat 
underhållande och irriterande och jag kom på mig själv med att 
ha tagit del av varenda film utan att egentligen fatta varför. Jag 
tror det är såhär jag skulle vilja se filmsatsningar framöver, 
mycket löst sammanhållna, knutna till en idé snarare än en 
regissör eller Garbo eller Jackie Chan  
eller sjuttiotalsskräckisar. Vi har sett det där redan, och har vi det 
inte är det för att vi undvikit det.   
 
 
I kväll tittar jag på... 
....TV/"Mer än bara en Svensson". Ny svensk film direkt i teven! 
SVT1 22.00  
 

 

 

 

Av LINNA JOHANSSON linna@bleck.org

Publicerad: 2006-08-03 11:24
Uppdaterad: 2006-08-03 11:29

Sök på Expressen.se Sök

  

Läs först våra regler och villkor för kommentarer.  

Rubrik:  

Kommentar:  

Kommentarerna är tyvärr 
stängda för denna artikel.  

Skicka kommentarSkicka kommentar

  

Ingen har ännu kommenterat denna artikel. 

 

   

förre Savage 
Garden-sångaren 
har nyligen gift sig 
med sin Richard. 
Paris Hilton och 
Stavros Niarchos - 
såg väldigt 
förälskade ut i 
Saint Tropez för 
några dagar sedan. 
Magnus Hedman 
och Magdalena 
Graaf - tredje 
gången gillt? 
Sandra Dahlberg 
och Jimmy Jansson 
- talar ut om sina 
familjeplaner. 
Nicole Richie och 
Adam Goldstein - 
syns ofta 
tillsammans - alltid 
lika kära. 

Rösta Visa

Rösta på veckans 
citat! 

 

   

"Jag har aldrig 
plastikopererat 
mig". Shannen 
Doherty bröt ihop 
efter anklagelserna. 
"Jag och Carola är 
bara vänner". 
Häststjärnan Tobbe 
Larsson pekas ut 
som Carolas nya 
pojkvän 
"Det var mer ett 
uttryck för att ge 
järnet". Carola om 
varför hon sa att 
hon kört i 160 
kilometer i timmen. 
 
"Under kilten bor... 
en skinnflöjt som är 
fruktansvärt stor.". 
Greger alias Robert 
Gustafsson stötte 
på Lill Lindfors på 
"Allsång på 
Skansen". 
"Vi är tillsammans 
nu och här och vi 
älskar varandra". 
Paris Hilton 
förklarar sin kärlek 
till ex-pojkvännen 
Stavros Niarchos. 

Rösta Visa

  

Härliga kvinnor! 
Kolla in Annika 
Leones 
favvobrudar. 
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Starta test 

behörig. B 
(bil) 
Starta test 

behörig. A 
(MC) 

 
Gör IQ-
test 
Är du 
smartare än 
din chef?  
 

 
Heikki 
Vesa 
tyder dina 
stjärnor!  
Veckans 
horoskop 
och allt om 
ditt 
stjärntecken. 

Senaste 
nyheterna 
Lyssna på 
senaste nyhets- 
sändningen 
direkt i 
Expressens 
webbradio! 
 

Våra 
kanaler 
Mix Megapol 
Radio City 
Göteborg 
Radio City 
Malmö 
Rockklassiker 
Gamla godingar 
Studio 107,5 
The Voice 
 

Radio 
Match 
Match Borås 
Match 
Jönköping 

 

Annons:

 

Annons: Vill du synas här?

Bra nöje på Discshop.se  
På Discshop.se hittar du dvdfilmer, tv-serier, musikdvds och 
spel till Nintendo, X-Box och Playstation till bra priser. Stort 
utbud & snabb leverans.  
http://www.discshop.se

Annons:

Zkillz - Stort underhållningscenter i Stockholm  
Zkillz i Stockholm har Gaming med 120 monsterdatorer, 4 
racingplatser med hydraulik och 3D, skönt café med 
storbildsskärm samt 550 kvm lasertag bana.  
http://www.zkillz.com

  

Lyssna på senaste nyheterna 
Nu kan du lyssna direkt på Expressens senaste nyhetssändning i 
din webbradio.  
 

Klicka här för att LYSSNA

Bästa nyhetsbilden belönas med 71 717 kr 
Du kan också bli Expressenfotograf! Ta årets läsarbild och tjäna 71 
717 kronor - och lägg tipsnumret 71717 på minnet. 

"Lauryn Hill är 
fin" 
Klicka här och se 
vem som är den 
här veckans babe! 
  

Quetzala listar de 
som förtjänar det 
- och inte 
Nicke Andersson i 
topp och Anders 
Lundin i botten.  
DISKUTERA: 
Håller du med? (2 
inlägg) 
  

BILDSPECIAL: 
Det ska stämmas 
i bäcken... 
Gwen tar med 
nyfödde sonen till 
studion - kolla in de 
senaste bilderna 
från kändisvärlden! 
  

BILDSPECIAL: 
Axl Rose försöker 
härma Pete 
Doherty  
Kolla in de senaste 
bilderna på de 
hetaste kändisarna! 
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Match Värnamo 
 

Fler 
kanaler 
City 106,5 
DemoRadio.se - 
Blå 
DemoRadio.se - 
Röd 
DemoRadio.se - 
Svart 
Radioseven 
Radio Prime 
Love 103,9 

 

 

Svenska 
stjärnor i tysk 
tv-deckare 
Frida Hallgren: Det känns lite surt 
att bli dubbad. 

Gravid i 
hemlighet 
Amelia Adamo avslöjade att Bromé 
ska ha barn. 

Humoreliten 
möts i ny 
superserie 
Robert Gustafsson, Felix Herngren 
och Sissela Kyle möts. 
DISKUTERA: Vem är Sveriges 
roligaste? (44 inlägg) 

Han är 
sommarens 
stora winnare
Nu är Winnerbäck 

större än Ledin. 
 

"Jag har sett 
Tom Cruises 
hemliga baby" 
Toms ex-flickvän 
Penelope Cruz har sett Suri. 

Jen + Vince = 
smart PR-trick 
Daily Express: Det är slut mellan 
Aniston och Vaughn. 

  

 

Hon dog i 
lågorna 
62-åringen hade ingen möjlighet 
att ta sig ut ur huset. 

Hönsgårdens nya tupp - transan 
Anne Boleyn 
Tröttnade på hönssysslorna och 
blev tupp - skaffade både tuppkam 
och började gala. 

En 33 kilos-burgare med extra allt, 
tack 
Världens största hamburgare 
tillagades av sju kockar i Pattaya i 
Thailand. 

Conny, 16, dog 
på grusvägen
Mamman: "Det fanns 

inget ont i honom". 
 

 
JUST NU: Följ damernas British 
Open 

JUST NU: Följ herrarna i 
Scandinavian Masters 

Holm: Jag har fördel
Thörnblad får inget stöd av 
veteranen: "Han är en konkurrent." 

Fritt fram 
för EM-
sex 

Svenske förbundskaptenen: Vi har 
inga pekpinnar. 
 

Vinn en lyxig 
London-weekend 
för 2! 
Hotell och flyg 
ingår förstås! 
Klicka här för att 
tävla. 
  

Sommarens 
hetaste partyn 
Stor guide till 
Sommsveriges 
bästa partyspots. 
 
  

Här semestrar de 
i sommar 
Vill du skymta 
svenska kändisar - 
här är deras 
sommarställen. 
 
  

 

Populärast inom 
TV-apparater  
1. LG 42PM1MA
2. Philips 32PF5320
3. Thomson 

37LB130S5
4. Sony KLV 

S32A10E
5. Acer AT3201w
 

Fler topplistor och 
köpguide hittar du 
på Smarto.se!

 Fler PRODUKTER
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UPP 

Rocklegenden Arthur Lee död i 
cancer 
"Utan mig hade det varken funnits 
någon Jimi Hendrix eller Sly Stone." 

Chockbilder på utmärglad Mills  
Paul McCartneys exfru förkrossad. 
"Jag har aldrig känt mig så ensam." 

Mark måste ha livvakt 
Säkerhetschefen: Det finns alltid 
otrevliga grupper. 

Pontare är nöjd 
med nya lätta 
livet 

Har gått ner tolv kilo på fyra 
veckor. 
 

 Spela VINSTSPEL

 EU-scooter Q-06 
Maxpris 500 kr 
Spara 8 995 kr 

» Lägg ett bud!  
Mer LÄGSTA BUDET

  

22 jeans för en 
fräck häck 
BILDSPECIAL: 
Trebarnsmamman 
Gabriella visar 
sommarens heta 
modeller. 
  

Expressen har 
fått spelfeber! 
Här hittar du varje 
dag de senaste 
spelnyheterna! 

 
Vad är klockan? 

(17:20) 
Sony gör 

bakåtkompabilitet 
rätt (17:07) 
Medal of Honor till 

PSP (04:07) 
Zombie-

GameCube (04:07) 

Till SPELFEBER

  

Page 5 of 7EXPRESSEN.SE/Nöjesnyheter: Linna: Den granskande journalistiken saknar en treva...

2006-08-06http://expressen.se/index.jsp?a=648046



Anders Nunstedt, 
musikredaktör. 
RIP TOTP  
Re: revolution  
Revolution!  
Wacko veckor  
Och lite 

&quot;mode&quot; 
ovanpå det  

Läs BLOGGEN

  

Här är 
sommarens 
storfilmer 
"Da Vinci-koden" 
första 
sommartecknet. 
  

Sommarens 
bästa festivaler 
Stor guide! 
  

40 i topp i poker-
VM 
Thorson 33:a när 
1 600 spelare 
återstod inför 
tredje rundan. 

Mer POKER
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KARIKATYRER 
TILL DIN MOBIL!  

 

 

 

 
Fler karikatyrer »
Fler bakgrunder »
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Nyhetsredaktör just nu: Alexandra Ramnewall 
Ansvarig utgivare: Anna-Clara Welander 
Chef Expressen.se: Thomas Mattsson 
© AB Kvällstidningen Expressen 

Tipsa och tyck till på ad
Telefonnummer till re
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