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ABSTRACT	  

År 2009 hade dokumentärfilmen Bananas!* premiär. Filmen skildrar rättegången i en 

långdragen konflikt mellan nicaraguanska bananarbetare och fruktföretaget Dole, där skadliga 

bekämpningsmedel anses ha gjort bananarbetare sterila. Bananas!* skapade debatt inför 

premiärvisningen vid Los Angeles filmfestival, då Dole ansåg att filmens innehåll bar på 

osanning, och ville stoppa filmen. Efter visningen stämde Dole filmens regissör Fredrik 

Gertten, producenten Margarete Jangård och filmbolaget WG Film. Detta blev starten på en 

kamp mellan ett företag och ett journalistiskt arbete, och en medial uppståndelse blev till.  

 
Den här uppsatsen undersöker hur tidningar i USA och Sverige rapporterade om konflikten 

kring Bananas!*. Tidningarna Los Angeles Times och Sydsvenskan analyseras för att ta reda 

på hur olika karaktärer i konflikten framställdes. Breven och den stämningsansökan som Dole 

skickade, där företaget uttryckte sin misstro gentemot filmen, analyseras även för att ta reda 

på hur Dole ramade in händelsen och hur detta kan ha påverkat tidningarnas rapportering. 

Detta med hjälp av teorier som framing, nyhetsvärdering och nyhetsretorik. 

 
Resultatet av denna undersökning visar att framställningen av karaktärerna skiljer sig åt i de 

två tidningarna. I Sydsvenskan är den generella framställningen av Fredrik Gertten positiv och 

av Dole negativ, medan framställningen av bananarbetarna och advokaten Juan Dominguez 

blir något positiv. Los Angeles Times framställer Dominguez, och delvis bananarbetarna, på 

ett negativt sätt, medan Dole och Gertten till stor del blir neutrala i dessa artiklar. 

Undersökningen visar även att Doles inramning av konflikten kan ha påverkat vad 

tidningarnas rapportering fokuserade på, där Sydsvenskan fokuserade mer på Doles felaktiga 

agerande och deras stämningsansökan medan Los Angeles Times rapportering 

överensstämmer med Doles inramning.  

	  
	  
	  
	  

 
 

 
Nyckelord: Bananas!*, Framing, Nyhetsvärdering, Nyhetsretorik, Los Angeles Times, Sydsvenskan 



	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

[F]RAMES	  SELECT	  AND	  CALL	  ATTENTION	  TO	  PARTICULAR	  ASPECTS	  OF	  THE	  REALITY	  

DESCRIBED,	  WHICH	  LOGICALLY	  MEANS	  THAT	  FRAMES	  SIMULTANEOUSLY	  DIRECT	  

ATTENTION	  AWAY	  FROM	  OTHER	  ASPECTS.	  
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1.	  INLEDNING	  	  

Inför den svenska dokumentärfilmen Bananas!* premiär, under Los Angeles filmfestival i 

juni 2009, hade filmen stött på problem. Fruktföretaget Dole Food Company, som figurerar i 

filmen, ansåg att den innehöll falska anklagelser och menade att den inte borde visas innan 

korrigeringar gjorts (Bilaga 3, brev 1). Filmbolaget WG Film, regissören Fredrik Gertten samt 

producenterna Margarete Jangård och Bart Simpson stod inför risken att bli stämda av Dole. 

Detsamma gällde filmfestivalen och dess inblandade sponsorer, bland annat tidningen Los 

Angeles Times. Filmen visades ändå, och några veckor senare anlände en stämningsansökan 

till WG Films kontor i Malmö (Big boys gone bananas!*, 2011). 
 

I och med Doles åsikter om filmen och det som föranledde den, uppstod en konflikt som 

behandlades i olika medier (Bilaga 1 & 2). Doles agerande gentemot Bananas!* ansågs vara 

ett PR-trick för att rikta uppmärksamheten bort från filmens innehåll (Bilaga 1, Artikel 3), 

medan Dole själva hävdade att filmen byggde på ett bedrägeri (Bilaga 3, brev 1). 

Därför finner vi det intressant att undersöka om Doles påståenden, genom de brev och den 

stämningsansökan som skickades till bland andra Fredrik Gertten, kan ha påverkat 

tidningarna Los Angeles Times och Sydsvenskans rapportering. Vi vill även undersöka hur 

tidningarna framställde konfliktens huvudkaraktärer, vilka vi anser vara Fredrik Gertten, 

Dole, advokaten Juan Dominguez och bananarbetarna. Detta för att se huruvida tidningarna 

framställer karaktärerna på olika sätt. 

 

Enligt Roger Fowler är alla nyheter skrivna utifrån ett specifikt perspektiv med en viss vinkel 

(1991:10). Samtidigt diskuterar Jesper Falkheimer public relations och dess inverkan på 

journalistiken (2012:149). Utifrån dessa påståenden vill vi undersöka om detta tar sig uttryck i 

rapporteringen kring konflikten. Vår undersökning kommer dock inte kunna avgöra huruvida 

Doles agerande var ett pr-trick eller ej. Vi kommer endast att undersöka hur tidningarna 

framställde händelsen, mot bakgrund av Doles brev och stämningsansökan som lämnades in. 

	  

	  

2.	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  

Syftet med denna undersökning är att belysa nyhetsrapporteringen kring dokumentärfilmen 

Bananas!*. Detta genom att se om Doles inramning av händelsen, i breven och 

stämningsansökan gentemot Fredrik Gertten, Margarete Jangård och WG Film, visar sig i 
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nyhetsrapporteringen i tidningarna Los Angeles Times och Sydsvenskan. Undersökningen 

ämnar även ta reda på hur tidningarna framställer karaktärerna i denna konflikt. Våra 

frågeställningar är:  
 

- Hur framställdes konfliktens karaktärer i Sydsvenskan jämfört med Los Angeles Times?	  

Vi anser konfliktens huvudkaraktärer vara Fredrik Gertten, Dole, Juan Dominguez och 

bananarbetarna. Vi vill undersöka hur dessa karaktärer framställdes i tidningarnas rapportering, 

i negativ eller positiv bemärkelse, för att se om det gjordes på olika sätt. 

 

- Kan Doles inramning ha påverkat tidningarnas fokus i rapporteringen kring Bananas!*, och 

i så fall hur?	  

Utifrån teorier om framing, med fokus på public relations, vill vi se vilket fokus 

nyhetsrapporteringen fick. Mot bakgrund av Doles stämningsansökan och brev finner vi det 

intressant att undersöka om dessa kan ha fått inflytande på rapporteringen. 

 

	  

3.	  BAKGRUND	  

3.1	  OM	  FILMEN	  

Filmen Bananas!* (2009) handlar om ett rättsligt fall mellan Dole Food Company och tolv 

arbetare från Nicaragua, vilka har arbetat vid Doles bananplantage i landet. Arbetarna hävdar 

att de blivit sterila av ett bekämpningsmedel som använts vid plantagen, och söker ekonomisk 

ersättning för de skador som drabbat dem. Till sin hjälp har bananarbetarna advokaten Juan 

Dominguez från USA, som har tagit sig an uppgiften.  

 

I filmen följs Juan Dominguez och bananarbetarna i den rättegång som utspelar sig vid 

tillfället, i Los Angeles Superior Court. Åskådarna får höra bananarbetarnas berättelser om 

dels deras liv, dels det som drabbat dem. Det som hävdas av bananarbetarna är att de blivit 

sterila efter flera år av arbete vid plantagen av de bekämpningsmedel som användes där, och 

framför allt bekämpningsmedlet DBCP. Det framkommer även att Dole fortsatte att använda 

sig av DBCP vid bananplantagen, trots kännedom om bekämpningsmedlets möjliga 

konsekvenser, där sterilitet var en potentiell risk. Detta är något som bananarbetarnas andra 

försvarsadvokat Duane Miller ställer sig frågande till i filmen. 
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Doles försvarsadvokat menar att det inte går att bevisa att männen som hävdar sterilitet, 

tidigare varit fertila. Det kommer även fram att en av männen berättat en annan historia vid 

tidigare förhör, än den som berättas under rättegången, vilket gör att Doles advokat 

ifrågasätter bananarbetarnas trovärdighet (Bananas!*, 2009). 

 

År 2011 kom en uppföljare till Bananas!*, kallad Big boys gone bananas!*. Den handlar om 

efterspelet som uppkom i och med lanseringen av Bananas!* (Big boys gone bananas!*, 

2011). 

	  	  

3.2	  HÄNDELSENS	  HISTORIA	  

Den långdragna konflikt som ligger till grund för filmen Bananas!* går tillbaka till 1970-

talet. Dole Food Company, då Standard Fruit, använde sig av ett bekämpningsmedel kallat 

DBCP, dibromochloropropane, vid olika bananplantage i Sydamerika, däribland i Nicaragua 

(Boix & Bohme, 2012:154-161). 

 

DBCP utvecklades i mitten på 1950-talet av Dow Chemicals och Shell (Torkelson et al., 

1961:545-559), och är ett bekämpningsmedel som tränger ner i jorden och tar död på 

mikroskopiska maskar, nematoder, vilka attackerar växters rotsystem (Clark & Snedeker, 

2007:215). Vid laboratorietester utsattes olika däggdjur, bland annat råttor, kaniner och apor, 

för DBCP. Försöken visade på testikelpåverkan, främst hos råttorna, med bland annat sänkt 

spermakoncentration, onormal utveckling av spermiernas anatomi samt att tubuli seminiferi, 

där en del av spermieutvecklingen sker, försämrades (Torkelson et al., 1961:545-559). 

 

DBCP visade sig vara ett kostnadseffektivt bekämpningsmedel som applicerades via 

injektioner direkt i marken runt plantor, och via besprutning genom flygplan (Yearout, et al., 

2008:127-134). 

 

År 1977 uppmärksammade en grupp arbetare, som hanterat DBCP vid en avdelning inom ett 

kemiföretag i Kalifornien, ofrivillig barnlöshet som ett gemensamt problem (Albin & 

Giwercman, 2009:2296-2297). Bekämpningsmedlet förbjöds år 1979 i USA, men fortsatte att 

exporteras, av bland andra Dole, till andra länder i världen i minst tio år framåt (Meistrich et 

al., 2003:263-271).  

 

År 1990 ansåg högsta domstolen i Texas, USA, att företagen Shell och Dow, vilka framställde 
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DBCP, hade ansvaret för de skador som åsamkats plantagearbetare från Costa Rica. Då Texas 

var en av få stater som inte skyddades av FNC, en lag som inte tillåter utländska medborgare 

rättslig prövning i USA (Rosenthal, 2004:177), riskerade Shell och Dow att åtalas för de 

skador som plantagearbetarna påstod sig ha. Detta ledde till en förlikning mellan företagen 

och arbetarna. Framgången för de costaricanska plantagearbetarna ledde till att tusentals fler 

bananarbetare runt om i världen följde detta exempel och krävde skadestånd för påstådda 

åkommor från DBCP (Rosenthal, 2004:180-184). 

 

3.3	  DOLES	  BREV	  &	  STÄMNINGSANSÖKAN	  	  
Den 8 maj 2009 fick regissören Fredrik Gertten, producenterna Margarete Jangård och Bart 

Simpson samt filmbolaget WG Film ett brev från Doles advokatbyrå, genom advokaten Scott 

Edelman. Brevet innehåller bland annat detta:  

	  

”THIS	  LETTER	  IS	  A	  FORMAL	  DEMAND	  THAT	  YOU	  IMMEDIATELY	  CEASE	  AND	  DESIST	  MAKING	  

FALSE	  AND	  DEFAMATORY	  STATEMENTS	  OF	  PURPORTED	  FACT	  REGARDING	  OUR	  CLIENTS,	  AND	  

THAT	  YOU	  IMMEDIATELY	  PUBLISH	  PROMINENT	  RETRACTIONS	  OF	  THE	  SAME.	  FAILURE	  TO	  DO	  

SO	  WILL	  SUBJECT	  YOU	  TO	  LEGAL	  ACTION.”	  (BILAGA	  3,	  BREV	  1)	  

  

Brevet var en begäran till Gertten, Jangård och WG Film att bland annat sluta med 

falska och ärekränkande uttalanden om Dole. Om inte detta skedde skulle Dole lämna in 

en stämningsansökan mot Gertten, Jangård och WG Film, vilket var det som inträffade 

två månader senare.  

 

Samma brev som skickats till Gertten, Jangård, Simpson och WG Film, skickades även 

till Los Angeles filmfestival och dess sponsorer. Där skulle Bananas!* premiärvisas i 

juni 2009. Dole ansåg att filmen innehöll fel som behövde korrigeras, och såg sig 

tvingade att ta till rättsliga åtgärder mot alla inblandade om den visades. Efter 

diskussioner fram och tillbaka beslutade festivalen att filmen skulle visas, men då utom 

tävlan, som ett ”case study” (Big Boys Gone Bananas!*, 2011). Två till brev skickades 

till Fredrik Gertten, Margarete Jangård, Bart Simpson och WG Film i maj och juni 

2009. Ytterligare ett brev skickades till den svenska ambassaden i Washington i början 

av juni samma år (Bilaga 3, brev 3). 
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Den 8 juli 2009 lämnade Dole in en stämningsansökan gentemot Fredrik Gertten, 

Margarete Jangård och WG Film. Dole hävdade att filmen Bananas!* byggde på en 

lögn, då advokaten Juan Dominguez och de bananarbetare som figurerar i filmen 

misstänktes för bedrägeri i fallet, enligt en domstol i Los Angeles (Bilaga 3, 

Stämningsansökan). Dominguez frikändes senare från anklagelserna av State bar of 

California (Bilaga 2, artikel 6). 

 

I oktober 2009 menade Dole att yttrandefriheten riskerades i och med målet, och 

stämningsansökan mot Gertten, Jangård och filmbolaget drogs tillbaka. Den 17 november 

2010 dömdes Dole att betala Gertten, Jangård och WG Film 200 000 dollar i 

advokatkostnader (Bilaga 2, artikel 2). 

 

3.4	  PUBLIC	  RELATIONS,	  NEWS	  MANAGEMENT	  &	  JOURNALISTIK	  

För att denna undersökning ska komma till sin fulla rätt ser vi det nödvändigt att ge en kort 

inblick i specifika områden, samt förklara vissa begrepp, som berör varandra. 

 

Journalistik är ett område som ofta kommer i kontakt med sådant som benämns public 

relations (PR) och news management, vilket diskuteras av Jesper Falkheimer (2012). Han 

menar att public relations och news management har skapat problem för journalistiken då 

mediernas innehåll har svårt att hålla PR-material på avstånd. Företag arbetar idag aktivt med 

att skapa föreställningar kring specifika händelser som ska ta sig in i mediernas rapportering 

för att sedan vinklas till än den enes, än den andres fördel. Även Weibull och Wadbring 

(2014) diskuterar journalistikens relation med public relations, och menar att yrkesgrupperna 

står i nära kontakt med varandra. Författarna menar att relationen främst består av public 

relations påverkan på journalistiken (2014:306).  

 

Public relations beskrivs som ett företags sätt att hantera sina externa relationer till de som har 

att göra med företaget, medan news management beskrivs som ett verktyg för att ”skapa, 

styra, förändra eller förstärka de föreställningar som förmedlas genom nyhetsjournalistiken” 

(Falkheimer, 2012:150).  

 

Falkheimer skriver att PR-branschen kom fram i USA under 1900-talet då journalistiken 

utvecklades allt mer, vilket ledde till att företag allt oftare kom att behöva konfronteras med 

journalistiska avslöjanden som kritiserade företags agerande i vissa frågor, och därför 
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behövde försvara sig emot denna kritik (Falkheimer, 2012:152). I Sverige utvecklades public 

relations under andra världskriget, och då under benämningen ”information” vilket användes 

av staten, och specifikt statsförvaltningen, som bland annat propaganda och 

försvarsinformation (Falkheimer, 2012:153). Branschen har ökat stadigt i tillväxt de senaste 

20 åren och Sveriges informationsförening har närmare 5500 medlemmar (Weibull & 

Wadbring, 2014:307) 

 

Falkheimer menar att journalistikens kamp med public relations och news management 

ständigt pågår på nyhetsredaktionerna, och att dagens teknik lett till en snabb utveckling, 

vilket diskuteras av Sigurd Allern (2012). Därigenom har det blivit svårt för journalister att 

kontrollera det innehåll som kommer ut i olika kanaler (Falkheimer, 2012; Allern, 2012). 

 

3.5	  OM	  SYDSVENSKAN	  

Sydsvenskan grundades år 1848 och ägs av Bonnier AB. Tidningen kallar sig själva 

”Sydsveriges ledande morgontidning”. Sydsvenskans kanaler når ut till sju av tio i regionen, 

som förutom Malmö och Lund även innefattar närliggande orter. Tidningen är oberoende 

liberal och är, enligt den egna hemsidan, ”fri från bindningar till politiska partier” 

(Sydsvenskan). 

 

3.6	  OM	  LOS	  ANGELES	  TIMES	  

Los Angeles Times grundades år 1881, och har förmedlat nyheter i Kalifornien under drygt 

132 år. Tidningen ägs av Los Angeles Times Media Group. Det är USA:s största 

storstadstidning med en upplaga på 1,4 miljoner läsare dagligen, och 2,5 miljoner läsare på 

söndagar. Webbupplagan har 22 miljoner läsare per månad (Los Angels Times). Uppgifterna 

om dess nuvarande politiska ställning går isär, men tidningen ändrade politisk inriktning från 

en konservativ till en mer liberal ställning, under ledning av redaktören Otis Chandler, mellan 

åren 1960 och 1980 (britannica). 

	  

	  

4.	  TIDIGARE	  FORSKNING	  

Mission accomplished? Framing of the Iraq War in the Elite Newspaper in Sweden and the 

United States är skriven av Daniela V. Dimitrova och Jesper Strömbäck (2005). Artikeln 

undersöker hur inramningen kring Irakkriget 2003 såg ut i Dagens Nyheter och New York 

Times. Undersökningens fokus är skillnaden i rapportering, genom inramning. Författarna 
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kom fram till att de amerikanska artiklarna var något mer neutrala i sin rapportering, samt att 

de svenska artiklarna hade fler negativa rapporteringar än de amerikanska. Resultaten kring 

inramningen visade att det finns både skillnader och likheter i användandet av ramar. De 

amerikanska artiklarna hade även använt sig mer av officiella källor (från staten och 

militären) än de svenska artiklarna. Dimitrova och Strömbäck menar att de olika 

mediesystemen och politiska systemen kan vara en förklaring till att de amerikanska 

artiklarna mer sällan har en anti-krigsram, än de svenska artiklarna. Vår undersökning ska 

också studera hur rapporteringen såg ut i Sverige och USA. Liksom Dimitrova och Strömbäck 

tittar vi på inramningen i dessa länders rapportering.  

  

Political public relations and election campaigning är skriven av Paul Baines (2011) som 

diskuterar användandet av PR vid valkampanjer i USA och i England. Baines pekar på vissa 

särskilda verktyg som används för att framställa en kandidat, eller ett parti, på bästa sätt. Han 

menar att PR inom politiken handlar om att vinna väljarstöd genom att påverka den allmänna 

opinionen. Detta med hjälp av bland annat manipulativ kommunikation. Medierna är enligt 

Baines en central kanal för förmedling av information. Han menar vidare att en annan viktig 

sak är att formulera ett klart och tydligt budskap kring partiet, eller kandidaten, och de frågor 

som anses vara av värde. Baines artikel avslutas med en slutsats av PR och dess värde för 

politiken inom en valkampanj, där han menar att PR är livsnödvändigt för ett parti vid en 

kampanj, utan PR riskerar man att förlora. Men han menar även att för mycket PR-material 

kan avslöjas av väljare, som därför kan vända partiet ryggen. Det är alltså, enligt Baines, en 

svår balansgång. Vi kommer ha nytta av denna artikel då vi ser till de tekniker som används 

inom PR för att få ut budskap. Skillnaden mot denna artikel är att vi undersöker ett företags 

inverkan på nyhetsrapportering. 

 

Election news in Sweden and the United States: A comparative study of sources and media 

frames är skriven av Daniela V. Dimitrova och Jesper Strömbäck (2012). Denna studie jämför 

rapporteringen kring valrörelserna i Sverige 2006 och i USA 2008, och hur olika ramar 

används för att framställa politik. Studien innefattar nyheter i olika tv-kanaler i de två 

länderna, där både kommersiella och public service-kanaler undersökts. Författarna kommer i 

denna studie fram till skillnader mellan länderna, där de svenska mediernas ramar fokuserar 

mer på de politiska sakfrågorna inför valet, medan de amerikanska medierna ramar in de 

politiska strategierna i valrörelsen. Dimitrova och Strömbäck menar att public service bidragit 

till de ramar som fokuserat på kunskap för väljarna i politiska sakfrågor, till skillnad från 
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kommersiella medier som inte haft samma inramning. Vår undersökning rör samma typ av 

jämförelse mellan länderna, där fokus ligger på de ramar som används. Dock skiljer sig vår 

undersökning från denna då vår syftar till att se hur dessa länders rapportering framställer 

inblandade karaktärer, i stället för framställningen av valrörelsen. 

 

Proximity As A Journalistic Keyword In The Digital Era är skriven av Laura Ahva och Mervi 

Pantti (2014). Undersökningen behandlar hur närheten, som begrepp i nyhetsvärdering, 

mellan händelser och publiken spelar roll för hur tidningar väljer nyheter. Författarna har 

intresserat sig för om närhetskänslan till vissa händelser har förändrats i en digital tidsålder, 

där tid och rum samt sociala relationer fått en ny innebörd. Författarna tar upp det faktum att 

närhet som begrepp är svårt att definiera på ett objektivt sätt. Flera saker spelar in, som till 

exempel relevans, lokalt samband, involvering och empati. Ahva och Pantti menar även att 

närhet är en del av journalistens arbete, där händelser som får utrymme i medierna oftast står 

nära åskådarna, både rumsligt och tidsmässigt. Undersökningen visade att det saknas empati 

för händelser som sker på distans då det finns brist på kulturell närhet, och detta anses 

blockera känslor och empati för det som förmedlas. Vår studie ämnar liksom denna att 

undersöka hur närhet kan kopplas till en händelse som speglas i mediebevakningen, och hur 

karaktärer som involveras i denna händelse framställs i mediebevakningen. Det vår 

undersökning inte kommer att studera är den kulturella närheten. Genom Ahva och Panttis 

studie kan vi, med insyn i deras slutsatser, se om deras upptäckter stämmer överens med våra. 

 

Mediebevakning av Koreakonflikten: en jämförande studie av pressbevakningen av 

Koreakonflikten, april 2013 är skriven av Erika Larsson (2013). Undersökningen berör 

artiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter med fokus på bland annat värdeladdade ord och 

nyhetsvärdering, vilket även vår undersökning har. Larsson kom fram till att den ena parten, 

Nordkorea, skrevs i samband med negativt laddade ord och blev därmed ”skurken” i 

konflikten. Sydkorea, den andra parten i konflikten, nämndes inte lika ofta men när landet 

nämndes målades det upp som offret. En förklaring till det, menar Larsson, var att 

källmaterialet om konflikten enbart kom från Sydkorea och USA. Ordval i artiklarna 

påverkade även läsarnas uppfattning av konflikten och de inblandade parterna. Denna uppsats 

behandlar ämnen som vi i vår undersökning kan dra nytta av - jämförelsen mellan två 

tidningar, samt framställning av inblandade karaktärer. Dock skiljer sig vår undersökning från 

denna, bland annat då vi berör tidningar från två olika länder. 
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5.	  TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	  

5.1	  FRAMING	  

Kirk Hallahan (2011) definierar framing, inramning, som att betona en aspekt eller en 

händelse för att lyfta fram ett specifikt perspektiv, vilket samtidigt innebär att något annat 

hamnar i skymundan och inte betonas. Till detta använder han uttrycken emphasize och 

deemphasize (2011:178). Även Robert Entman menar att inramning bland annat innebär att 

belysa någon specifik del eller några specifika delar av händelser, och genom detta främja den 

framträdande tolkningen av verkligheten (Entman, 2004:26). Och genom att välja en viss ram 

som fokuserar på något specifikt, riktas ”uppmärksamheten bort från andra aspekter” 

(Entman, 1993:54). 

 

Hallahan använder begreppet framing kopplat till public relations och diskuterar olika 

modeller som public relations använder sig av för att förmedla en viss vinkel av en händelse 

(Hallahan, 1999, 2011). Han beskriver bland annat framing by sources och framing by 

intermediaries, där framing by sources ligger till grund för att public relations ska kunna nå ut 

med sin information (Hallahan, 2011:179). Det är alltså källan som skapar en viss inramning 

kring en specifik händelse, detta genom till exempel framing of attributes vilket handlar om 

att genom språket tillskriva en viss karaktär eller ett visst objekt specifika attribut med hjälp 

av bland annat retoriska grepp (Hallahan, 2011:183-184). På så vis skapas en inramning av en 

händelse som sedan behöver kanaler för att nå ut med informationen. Här kommer medierna 

in i bilden, alltså framing by intermediaries. Enligt Hallahan delar medierna informationen 

som tillkommit genom källor och i vissa fall släpps denna information igenom utan att den 

redigeras. I andra fall släpper medierna fram alternativ information från olika källor, vilket då 

ställs i relation till originalkällan. Olika ramar kan då konkurrera (Hallahan, 2011:179). 

 

Hallahan diskuterar hur public relations på detta sätt tar sig in i journalistiken, och pekar på 

ett begrepp som kallas preferred framing vilket handlar om att vinkla en viss händelse till en 

aktörs fördel. Alltså hur ett företag, eller en klient, vill att deras historia ska berättas 

(Hallahan, 1999:228). Vi kommer i denna undersökning att använda oss av Robert Entmans 

defintion av framing för att beskriva hur ramar skapar olika perspektiv, och Hallahans 

modeller av framing inom public relations för att se hur Doles agerande påverkade i 

tidningarna. 
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5.2	  NYHETSRETORIK	  

Källor – Torsten Thurén menar att specifika saker som att framhålla positiva faktorer, och 

samtidigt dölja negativa, skapar en ofullständig bild av sanningen (2005:80-81). Thurén tar 

upp tre punkter som kan belysa om faktaurvalet är skevt. ”Ett urval är skevt om fakta 

undanhålls som är relevanta utifrån det valda perspektivet. Ett urval är skevt om den som har 

gjort urvalet har anledning att dölja hur urvalet är gjort. Ett urval är skevt om ytterligare 

information ändrar helhetsbilden” (2005:89). 

Språket & retoriska grepp – värdeladdade ord är ord som påverkar mottagaren att ”hysa en 

viss åsikt eller inta en viss hållning” inför det som skrivits (Andersson & Furberg, 1984:140). 

Det beskrivs även av Per Linell (1982:65) som menar att vissa skribenter är skickliga på att 

använda specifika ord eller uttryck som ger läsaren associationer till vissa känslor, utan att 

känslan uttryckligen beskrivs. Vi undersöker hur dessa positiva eller negativa uttryck skapar 

en hierarki i texten, och kan således se hur olika karaktärer framställs på diverse sätt. Maria 

Bolander (2005:33) tar upp det mentala lexikon som varje individ besitter. Där skapar vi dels 

de ord vi har en specifik bild av, dels hur de orden kopplas till verkligheten. Bolander tar även 

upp behovet av kontext för att skapa en förståelse av specifika ord. Hon menar att ord i ett 

större sammanhang, i en kontext, endast kan skapa det helhetsperspektiv som en text berättar 

(2005:40-41). Detta anser vi skapar en bild av hur tidningarna framställer karaktärerna. En 

annan viktig aspekt som berörs av Bolander är konnotation och denotation, där denotation står 

för ordets faktiska betydelse – som att vi vet att en sten är en sten. Konnotation är den 

betydelse som framkallar en känsla när vi hör ordet – en sten är hård och finns ute i naturen, 

till exempel (Bolander, 2005:37-38). 

 

Perspektiv & markörer – Peter Cassirer (2003) förklarar hur ord eller uttryck som berättar för 

läsaren om skribentens attityder, i text, kan visa sig. Han syftar då på talarattitydsadverbial, 

som även kallas perspektivmarkörer och visar vad skribenten tycker i en viss fråga. Det 

handlar då om dolda eller öppna perspektivmarkörer. Ord som ”tyvärr” eller 

”förhoppningsvis” är exempel på öppna markörer (2003:156-157). Genom att till exempel 

sätta en karaktär i förgrunden har skribenten således gett texten ett visst mönster, och 

skribenten avslöjar sitt perspektiv på detta sätt (Andersson & Furberg, 1984:73-74 & 78-79).  

Vi anser detta vara ett retoriskt grepp som enkelt kan visa på hur skribenten ser på det hen 

skriver om. Martin Conboy (2007) menar att skribentens val av protagonist i en berättelse, 

alltså textens huvudkaraktär, och hur denne framställs, visar på det perspektiv som valts för 
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läsaren eller mottagaren. Valet av källa i texten är en viktig del för historien, och bidrar till ett 

visst perspektiv. Den eller de som får uttala sig skapar därmed en vinkel i texten. Conboy 

menar att de källor som används på så sätt skapat ett specifikt perspektiv av skribenten, som 

då inte blir helt objektivt (2007:20). 

	  

5.3	  NYHETSVÄRDERING	  

Nyhetsvärdering handlar om de egenskaper som vissa händelser innehar vilka påverkar om de 

hamnar i medierapporteringen eller inte (Weibull & Wadbring, 2014:281). Weibull och 

Wadbring belyser tre faktorer, enligt Prakkes modell, som är betydande inom 

nyhetsvärderingen. Två av dessa kommer användas i denna undersökning, vilka är rumsligt 

och tidsmässigt avstånd. Ju närmare en händelse inträffar (rumsligt avstånd) och ju närmare i 

tiden händelsen inträffat (tidsmässigt avstånd), desto troligare är det att händelsen blir till en 

nyhet (Weibull & Wadbring, 2014:282). 

	  

	  

6.	  METOD	  &	  MATERIAL	  

För att undersöka hur rapporteringen såg ut i Los Angeles Times och Sydsvenskan kommer en 

kvalitativ innehållsanalys att genomföras. Innehållsanalysen anammas på ett urval av artiklar 

från respektive tidning. Den kvalitativa innehållsanalysen använder vi då det varit 

problematiskt att finna ett större urval av artiklar i samband med denna händelse i de 

amerikanska tidningarna. En kvalitativ metod gör det därför möjligt för oss att undersöka 

artiklarna på djupet och således få fram ett, enligt oss, mer relevant resultat, i jämförelse med 

en kvantitativ metod.  

 

Vi kommer även att göra en kvalitativ innehållsanalys av de brev och den stämningsansökan 

som skickades från Dole till Fredrik Gertten, Margarete Jangård och WG Film. Detta för att 

kunna undersöka hur Dole uttryckte sig om Bananas!*, och för att sedan se om 

rapporteringen i de ovanstående tidningarna på något sätt påverkades av Doles påståenden. 

 

Johanna Ledin och Ulla Moberg beskriver textanalys i Metoder i kommunikationsvetenskap 

(2010). De menar att textens olika delar studeras på olika nivåer (2010:155). Vid textanalys 

ställs frågor till texten som stöd för att kunna bryta ner texten i delar. Frågorna kan till 
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exempel vara: ”Vad händer i texten?”, ”Hur riktar sig texten till sin läsare? Hur bjuder den in 

och utestänger läsaren?” eller ”Vilka röster hörs i texten?” (Ledin & Moberg, 2010:160-161). 

 

6.1	  URVAL	  &	  AVGRÄNSNING	  

Tidningarna Sydsvenskan från Sverige och Los Angeles Times från USA valdes då båda har 

en viss anknytning till de inblandade i konflikten. Dokumentärfilmaren Fredrik Gertten 

kommer från Malmö, och filmbolaget WG Film har sitt säte i staden (Bilaga 3:1). 

Sydsvenskan ges ut i Malmö och kringliggande orter, och har således en lokal anknytning till 

Gertten. Los Angeles Times har sitt säte i Kalifornien liksom Dole Food Company (Big boys 

gone bananas!*, 2011), och har därigenom geografisk närhet. Tidningen var även en av de 

sponsorer till den filmfestival, Los Angeles Film Festival, som Dole såg sig tvingade att 

stämma om filmen Bananas!* visades (Ibid). Advokaten Juan Dominguez verkar till stor del i 

Los Angeles, och rättegångarna i Bananas!* utspelar sig i staden (Ibid). 

 

Vi har i denna undersökning använt oss av mediearkivet Retriever research för att hitta det 

material vi vill undersöka. 

 

Söksträngen som användes för Sydsvenskan var: filmar* AND dole* AND (bananas!* OR 

dokumentär* OR stämning* OR dominguez* OR bekämpningsmed* OR bananarbetar*) OR 

gertten* AND dole* AND (bananas!* OR dokumentär* OR stämning* OR dominguez* OR 

bekämpningsmed* OR bananarbetar*) 

 

Söksträngen som användes för Los Angeles Times var: filmmaker* AND dole* AND 

(bananas!* OR documentar* OR lawsuit* OR dominguez* OR pesticide* OR banana 

worker*) OR gertten* AND dole* AND (bananas!* OR documentar* OR lawsuit* OR 

dominguez* OR pesticide* OR banana worker*) 

 

Asterix efter ordet innebär att resultatet av sökningen tar med ord som har olika ändelser efter 

den del av ordet som kommer innan asterixen (filmar* kan ge resultat för filmar, filmare, 

filmaren m.m.). Orden inom parentes tas också med i sökningens resultat, men det räcker med 

att ett ord finns med i artiklar för att sökningen ska ge resultat på det. Alla ord inom 

parentesen behöver alltså inte finnas med för att sökningen ska ge utslag men något av orden 

ska finnas med i kombination med de orden som står innan, och alltså utanför, parentesen. 
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Avgränsningen i tid avsatte vi från maj 2009 till december 2012, då denna konflikt höll på 

under en längre tid och inte omfattade ett tillräckligt stort material, under en kortare 

tidsperiod, i de två tidningar vi valt ut. Det var även inom den tidsramen som Bananas!* hade 

premiär och konflikten tog fart, samt att den andra filmen Big Boys Gone Bananas!* hade 

premiär. 

 

Vi fann 16 artiklar i Los Angeles Times som stämde in med den söksträng vi använde, och av 

dessa var sju stycken inte direkt relaterade till vår undersökning. Detta blev då ett internt 

bortfall, och kvar blev nio artiklar. I Sydsvenskan fann vi 92 artiklar, och valde därefter 

slumpmässigt bort 83 stycken av dessa för att få ett lika stort material av de svenska som de 

amerikanska artiklarna. Det slumpmässiga urvalet gjordes genom att numrera Sydsvenskans 

samtliga artiklar. Sedan skrevs numren ner på lappar och utav dessa lottades nio stycken fram. 

Hela undersökningen görs på 18 artiklar. 

 

Något som kan vara problematiskt med detta tillvägagångssätt är att så pass många artiklar 

valdes bort från Sydsvenskan, vilket kan ha påverkat representativiteten då texttyper som till 

exempel opinionsartiklar kan ha gallrats bort. 

	  

6.2	  MASSMEDIERETORISK	  ANALYSMODELL	  

I boken Nyheter – att läsa tidningstext förklarar Lundgren et al. (1999) en massmedieretorisk 

analysmodell av text, vilken vi kommer att använda oss av. Utifrån denna metod undersöker 

vi djupgående hur texterna är skrivna och använder oss av olika frågor som vi ställer till 

artiklarna. Lundgren et al. menar att frågorna man ställer till texten beror på vad för typ av 

artikel som analyseras samt vilket ämne som behandlas (1999:57). Vi har valt att ställa 

följande frågor till artiklarna: 

• Textens handling – Vad handlar texten om? Vad sätter skribenten i förgrunden 

respektive bakgrunden? Med förgrunden menas det som texten fokuserar på, och med 

bakgrunden menas det som texten tar upp men som inte får speciellt mycket utrymme. 

• Källor – Vilka källor ges utrymme av skribenten i texten? Vem eller vilka får mest 

fokus?  
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• Språket & retoriska grepp – Används värdeladdade ord, bildspråk eller förstärkningar? 

Hur framställs textens karaktärer genom dessa typer av grepp? Blir det negativt eller 

positivt för respektive karaktär?   

• Perspektiv & perspektivmarkörer – Anger skribenten öppna eller dolda 

perspektivmarkörer som kan avslöja vilket perspektiv denne har? 

	  

6.3	  METODDISKUSSION	  

Som en potentiell felkälla bör vi nämna en eventuell brist i språkkunskap vad gäller det 

engelska språket. Vi anser oss ha en god kännedom om engelskan som skriftspråk, men vi är 

medvetna om att det finns ord och uttryck som kan ha kulturell betingelse och på så sätt 

förbises omedvetet. De strukturella grammatiska skillnader som finns i svenskan och 

engelskan kan möjligen påverka vissa uttryck.  

 

Vad gäller val av material då det kommer till jämförelsen mellan tidningarna Sydsvenskan och 

Los Angeles Times är vi medvetna om svårigheten i att jämställa två tidningar från olika 

länder. Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till i och med detta. Men vi anser att 

tidningarnas anknytning till konflikten, och då främst genom geografisk närhet till 

karaktärerna, gör det relevant för oss att undersöka dessa.  

 

Vi hade gärna gjort en undersökning av Sydsvenskans hela material, men tiden för denna 

uppsats var begränsad, och har således påverkat vårt beslut om att göra en avgränsning och 

endast välja en del av materialet. Även det faktum att det var svårt att hitta en större mängd 

artiklar kring händelsen i Los Angeles Times, som kunde ställas emot ett större urval i 

Sydsvenskan, påverkade antalet undersökta artiklar. 

 

Vi anser även att det skulle vara intressant att undersöka en sydamerikansk eller en 

nicaraguansk tidning då de bananarbetare vi refererar till i undersökningen kommer därifrån. 

Tyvärr är våra språkliga kunskaper inte tillräckliga för att göra en rättvis bedömning av sådan 

nyhetsrapportering under tidsperioden för den här undersökningen. 

 

6.4	  ETISKA	  ÖVERVÄGANDEN	  

Huvudkaraktärerna som behandlas i denna uppsats är Fredrik Gertten, Dole, Juan Dominguez 

och bananarbetarna. Vi har valt att benämna dessa då de får mest utrymme i medierna. Vi är 



	   15	  

medvetna om att det finns fler enskilda inidivider som har berörts av denna konflikt, till 

exempel Margarete Jangård och Bart Simpson, men dessa nämns endast flyktigt i 

nyhetsrapporteringen och inkluderas i Fredrik Gerttens karaktär. Vi är även medvetna om att 

definitionen av ”bananarbetarna” är betydligt mer komplex än vad benämningen berättar. 

Personerna som innefattar denna grupp är enskilda individer som på detta sätt inte får synas 

på ett rättfärdigat sätt, men brist på utrymme gör det svårt för oss att behandla var individ för 

sig.  

 

 

7.	  RESULTAT	  &	  ANALYS	  

7.1	  SYDSVENSKAN	  

Bananjätte stämmer filmare för förtal är skriven av Arvid Jurjaks den 10 juli 2009.  

 

Texten handlar om att fruktbolaget Dole stämmer dokumentärfilmaren Fredrik Gertten, 

producenten Margarete Jangård och filmbolaget WG Film för filmen Bananas!*. Texten 

berättar att Dole vill förbjuda filmen. Det som blir denna texts fokus är att Dole stämmer 

Fredrik Gertten, Margarete Jangård och WG Film. Det som hamnar i bakgrunden är 

anledningen till Doles stämningsansökan. 

 

Fredrik Gertten är den enda som får komma till tals (samt hans advokat), och får då uttrycka 

känslor och åsikter i texten, och genom pratminus får han ge sin syn på händelsen. På detta 

sätt ges han utrymme att försvara sig och texten målar upp en bild av honom som ett offer.  

 

Dole får inte uttala sig i texten vilket gör att deras röst inte blir hörd. Det framkommer inte 

heller i texten varför Dole stämmer Fredrik Gertten, endast att Dole anser att filmen är en 

”bluff”. Tillsammans med de negativt värdeladdade orden som kopplas till dem i texten 

förstärks den negativa bilden.  

 

Juan Dominguez för i denna text en ”strid mot Dole”, vilket i sammanhanget blir positivt för 

Dominguez, då texten i sin helhet är negativ för Dole. Men Dominguez anklagas sedan för att 

ha använt falska vittnesmål, vilket blir negativt för honom då han tycks ha agerat fel som 

advokat. Dominguez nämns inte särskilt mycket, och bilden av honom blir relativt neutral i 

denna text då han nämns i samband med både positiva och negativa ordalag. 
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Bananarbetarna nämns i denna text väldigt kort, där de har blivit ”skadade” av 

bekämpningsmedel som Dole använt. På detta sätt får läsaren sympatier med dessa arbetare, 

även om det inte framgår helt och hållet i texten att de faktiskt blivit skadade då Dole endast 

”anklagas” för att ha använt de bekämpningsmedel som texten tar upp. 

 

 

Bananbråket ”ett rent pr-trick” är skriven av Alexander Vickhoff, Arvid Jurjaks och Eva-

Maria Björk den 30 juli 2009.  

 

Texten handlar om Gerttens advokat Lincoln Bandlows åsikter i fallet, och att det i grund och 

botten handlar om att få bort fokus från filmens handling. Det som hamnar i förgrunden är 

Lincoln Bandlows åsikter om fallet och att man inte kan, eller ska, ta stämningen på allvar 

utan att det mer handlar om ett PR-trick för att rikta fokus på annat än filmens innehåll. I 

bakgrunden hamnar anledningen till Doles stämningsansökan. 

 

Fredrik Gerttens advokat Lincoln Bradlow hörs med sina åsikter och sitt perspektiv, och 

talar för Fredrik Gerttens sida. ”Jag tycker inte att Doles stämning har någonting att göra 

med vad filmen innehåller. Det är ett rent pr-trick från Dole för att rikta uppmärksamheten 

från det de gjort i Nicaragua och på andra platser.” I och med att Lincoln Bandlow är den 

enda som uttalar sig i texten blir det positivt för Fredrik Gertten, då hans ”sida” får komma till 

tals. Gertten benämns i texten som ”Malmöfilmaren” som står emot det stora företaget – 

”fruktjätten”. Lincoln Bandlow beskriver honom som en ”kritisk röst” vilken Dole försöker 

”tysta”. Detta gör att Gertten ges en positiv vinkel i texten.  

	  

Dole får inte höras i texten och ges därmed inget utrymme att få försvara sig. Det retoriska 

greppet ”ett rent pr-trick” används, om Doles stämningsansökan gentemot Gertten vilket 

skapar en negativ bild av händelsen där Dole antas rikta uppmärksamheten från filmens 

innehåll. Ett bildspråk som ”tysta en kritisk röst” används för att beskriva det som Gertten nu 

utsätts för av Dole, och syftar på att filmen och Gertten inte ska få synas eller höras. 

Skribenterna använder bildspråk som ”bananjätte” och ”fruktjätte” om Dole vilket sedan 

jämförs med ”Malmöfilmaren Fredrik Gertten” och ”filmaren Fredrik Gertten”. Det skapar en 

stor kontrast – David mot Goliat. Dole anses även försöka ”sätta munkavle” på Gertten, vilket 

förstärker den negativa bilden.  

 



	   17	  

Juan Dominguez syns i denna text i samband med orden ”anklagades” och ”anklagelserna”, 

vilket blir negativt för honom. Texten berättar att han använt ”falska vittnesmål” varefter ett 

ärende lagts ner. Detta får stå oemotsagt från Dominguez sida. Det positiva för Dominguez 

blir att han nämns i samband med att han ställer upp för bananarbetarna, i en tidigare rättslig 

konflikt med Dole.  

 

Bananarbetarna nämns i denna text endast i samband med filmen Bananas!* där 

skribenterna förklarar filmens innehåll och de beskrivs som att ha blivit skadade av Doles 

kemikalier. Detta sätt att skriva om arbetarna gör dem till offer som åsamkats skada av Dole. 

 

 

Filmare stöttar Fredrik Gertten är skriven av Arvid Jurjaks, Henrik Rosenqvist, Jordi Belver 

och Brad Swonet den 10 augusti 2009. 

  

Texten handlar om att Fredrik Gertten får stöd av andra dokumentärfilmare som hörs i texten 

genom citat. Den övergripande bilden av åsikterna är att Gerttens film är viktig och att stora 

företag som Dole inte ska kunna tysta honom på detta sätt. Det som hamnar i förgrunden blir 

att fler röster ger Gertten stöd och förkastar Doles agerande gentemot honom. Det som 

hamnar i bakgrunden är filmens handling samt en förklaring till Doles stämning. 

 

Fredrik Gertten får uttala sig i denna text i form av ett pratminus, samt att andra filmare får 

genom citat höras i texten och uttrycka sitt stöd till Gertten. Han säger även att de som sett 

filmen har ”otroligt mycket” att säga och ger ”väldigt starka reaktioner”. Dessa förstärkningar 

ger läsaren en positiv bild av Gertten och Bananas!*. De andra filmarna som får höras i texten 

är också positiva till filmen och Gertten. Han framställs i texten som en god karaktär och syns 

i samband med värdeladdade ord som ”stötta”, ”stöd” och får tillrop som ”bravo” för att ha 

gjort filmen. Han har även ”skrämt” företaget Dole vilket i denna kontext blir positivt för 

hans del.  

 

Dole får flera negativa åsikter emot sig i denna text. Dessa kommer från de tre 

dokumentärfilmarna som stöttar Gertten i texten. De får uttrycka sig om konflikten och 

beskriver Dole som ”ett väldigt mäktigt multinationellt företag”, som försöker ”avskräcka” 

Gertten. Dole får inte höras i denna text, och kan därför inte ge sitt perspektiv på det som 

yttras. En röst uttrycker att allmänheten genomskådar Doles sätt att hantera kritik, och 
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fortsätter med att ge sitt stöd till Gertten. Några retoriska grepp används för att spä på en 

negativ bild av Dole, bland annat i värdeladdade ord som ”alarmerande”, ”avskräcka” och 

”fara” vilka alla syftar på att Doles agerande är oetiskt och inte anses vara passande. Även 

förstärkningar som ”stort bekymmer” anspelar på att Doles agerande är felaktigt. En röst 

uttrycker att ”det är alarmerande hur mycket makt de har” och syftar på stora företag där Dole 

inkluderas. Bilden av Dole blir därigenom väldigt negativ. 

 

Juan Dominguez förekommer inte i denna text. 

  

Bananarbetarna nämns i denna text då skribenterna redogör för filmens handling och får en 

något positiv vinkel då de sägs föra en ”rättslig kamp” gentemot Dole, som anses ha använt 

”skadliga kemikalier” vid plantagen där arbetarna arbetat. Det värdeladdade ordet ”kamp” blir 

i sammanhanget en beskrivning av något som ska utkämpas, och även en dold 

perspektivmarkör. Det anses vara bananarbetarnas kamp mot Dole, inte Doles kamp mot 

bananarbetarna, där skribenterna ger bananarbetarna den rollen. 

 

 

Fem röster om ”Bananas!*” - Gertten får stöd från höger och vänster är skriven av Maja 

Suslin den 2 oktober 2009. 

 

Texten handlar om att Gertten får stöd från svenska politiker. Alla som hörs i texten är 

enhälligt överens om att Doles stämningsansökan är fel och inskränker på yttrandefriheten. 

Politikerna tycker även att Bananas!* är en bra film som tar upp viktiga frågor. Det som 

hamnar i förgrunden blir att Doles agerande är felaktigt och att stämningsansökan borde dras 

tillbaka, samt att film (i det här fallet Bananas!*) är ett viktigt sätt att få uttrycka tankar och 

åsikter. I och med det får Fredrik Gertten stöd. I bakgrunden hamnar filmens handling samt 

förklaringen till Doles stämningsansökan. 

 

Fredrik Gertten får pratminus och får uttrycka sina åsikter kring Doles agerande. Olika 

politiker hörs i texten. Helene Petersson (S) anser att filmen ”är fantastisk” och att den 

behandlar yttrandefrihetsfrågan, vilket hon anser är en viktig del i demokratin. Hans 

Wallmark (M) tycker att filmen är bra och att man borde gå och se den för att det ”är ett 

ställningstagande för yttrandefriheten”. Alla källor som hörs i texten är positiva till Gertten, 

och texten är skriven ur ett perspektiv som blir till hans fördel. Värdeladdade ord och 
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förstärkningar som ”fantastisk”, ”jätteviktigt”, ”väldigt spännande” och ”glad” kopplas ihop 

med Gertten.  

 

Dole får inte höras i denna text genom citat eller pratminus. De får endast åsikter emot sig, 

bland annat i uttryck som ”snäva in den” i fråga om yttrandefriheten. Politikerna påpekar att 

Doles agerande är ett försök till att ”inskränka yttrandefriheten”, och beter sig på ett ”sätt som 

inte är acceptabelt”. Göte Wahlström (S) tycker att man måste få framföra sina tankar och 

åsikter. Det finns även många värdeladdade ord, som direkt skapar negativa associationer till 

Dole, bland annat ”skrämma”, ”hot” och ”fruktansvärt” kopplas ihop med Doles agerande och 

visar på de åsikter som får höras i denna text. ”Ekonomiska muskler” är ett annat bildspråk 

som är ett sätt att förklara Doles användande av sin ekonomi till att försöka påverka. 

Bildspråket ”möta draken”, kan ses som en metafor där ”draken” syftar på Dole i detta fall. 

Jämförelsen ”lilla människan mot /…/ de stora företagen” skapar kontrasten det lilla mot det 

stora. 

 

Juan Dominguez och bananarbetarna förekommer inte i denna text. 

 

 

Sneda bananer är skriven av Per Tedin den 16 oktober 2009.  

 

Det är en opinionsjournalistisk artikel som handlar om att Dole dragit tillbaka sin 

stämningsansökan mot Fredrik Gertten. Skribenten menar att ett försök till att tysta en kritisk 

röst inte hör hemma i ett öppet samhälle. Vidare berättar texten att det är protesterna från 

bland annat politiker och matvarubutiker som har fått Dole att dra tillbaka sin 

stämningsansökan. Det som hamnar i förgrunden är att skribenten tycker att Dole har handlat 

fel i och med stämningsansökan gentemot Fredrik Gertten. I bakgrunden hamnar Doles 

anledning till att stämningsansökan har dragits tillbaka. 

 

Fredrik Gertten hamnar i ett sammanhang där skribenten tar Gerttens parti. 

Tillbakadragandet av stämningsansökan ses, av skribenten, som ”en framgång för 

yttrandefriheten” och även ”…en framgång för /…/ Gertten”. Således tar denna text ställning 

för Gertten, vilket blir positivt för honom. 

 

Dole nämns i denna text i samband med en rad negativa retoriska grepp. Skribenten inleder 
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med att kalla Doles stämningsansökan för huvudlös. Vidare använder skribenten begrepp som 

att Dole försökt ”tysta en kritisk röst”. Skribenten skriver även att detta är ett arrogant 

beteende, vilket ytterligare spär på den negativa bild som målats upp av Dole. 

Perspektivmarkörerna ”med rätta” och ”knappast” blir också negativa för Dole. 

 

Juan Dominguez och bananarbetarna nämns inte i denna text. 

 

 

Doles värde halverat inför börsstarten är skriven av Niclas Ericson den 16 oktober 2009. 

 

Texten handlar om att Doles marknadsvärde har sjunkit på börsen. Den inleds med att 

skribenten tar upp Doles ”bråk” med Fredrik Gertten, vilket hamnar i bakgrunden. Texten 

fortsätter med att Doles försäljning har gått ner. Det som hamnar i förgrunden är att Doles 

värde på börsen gått ner sedan David H. Murdock tog över som ägare. Läsaren ges en bild av 

Dole som ett företag med problem, och lämnas med den bilden efter en läsning av texten. 

 

Fredrik Gertten nämns endast kort i denna artikel. Dels i inledningen, dels i slutet som en 

puff för en annan artikel som rör honom och Dole. I inledningen väljer skribenten att använda 

orden ”inte bara” och ”huvudvärk” när han skriver om Gertten och Dole, och då i samband 

med artikelns handling, som berättar att Dole visat ekonomisk minusstatistik. Skribenten 

menar att Gertten är en av dem som ger företaget ”huvudvärk” vilket visar för läsarna att Dole 

har problem, och det är skribentens egna åsikter. Intrycket läsaren får är att Dole störs av 

”bråket” med Gertten, vilket man sedan kan läsa mer om i en annan artikel i tidningen som 

hänvisas till genom en puff i samband med huvudartikeln. 

 

Dole nämns i denna text i samband med några retoriska grepp som till exempel de 

värdeladdade orden ”rasat”, ”miljardären”, ”blygsamma”, ”miljonskulder” och 

”misslyckade”, som ger läsaren intrycket av att Dole är ett företag med problem där ekonomin 

försämrats de senaste åren. Även bildspråken ”resultatet befinner sig i utförsbacke” och 

”ingen munter läsning” förstärker det intrycket av att Dole har ekonomiska problem. 

Skribenten hänvisar även till konflikten med Fredrik Gertten och filmen Bananas!* vilket han 

benämner ”bråket” i slutet av texten. Ordet ”bara” används av skribenten och blir 

perspektivmarkör. I samband med en beskrivning av Doles värde, där företaget ”bara” är 
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”värt hälften så mycket som för sex år sedan”, blir det negativt för Dole och visar på ur vilket 

perspektiv skribenten ser Dole. 

 

Juan Dominguez och bananarbetarna nämns inte i denna text. 

 

 

Rädslan för en nätlynchmobb fick Dole att ge sig är skriven av Thomas Frostberg den 16 

oktober 2009. 

 

Texten, som är en opinionsartikel, handlar om att Dole dragit tillbaka sin stämningsansökan 

gentemot Fredrik Gertten. Skribenten ställer sig frågande till motivet för detta, och anser att 

det finns andra förklaringar än att yttrandefriheten kan riskeras. Det som hamnar i förgrunden 

är Doles motiv, som skribenten i detta fall inte tror på. Han tar upp andra anledningar så att 

läsaren får andra motiv av fallet än det Dole hävdar. I bakgrunden hamnar Doles anledning till 

varför stämningsansökan dras tillbaka. 

 

Fredrik Gertten får inte höras genom citat eller pratminus i denna text, men målas upp som 

”den lille mannen” och hans ”friheter”, som det sätt Gertten har gjort filmen på. I texten står 

det att Dole har tvingat Gertten att ”lägga tid och pengar på att försvara sig”. Med det 

retoriska greppet får man som läsare sympatier för Gertten, som har behövt offra sin tid och 

sina pengar på att försvara sig mot Dole. Skribenten tar ställning och visar att han är på 

Gerttens sida. Allt som hör till Dole blir negativt i denna text, och allt som hör till Gertten blir 

positivt. 

 

Dole får inte höras genom citat eller pratminus i denna text, men skrivs i samband med flera 

negativt värdeladdade ord som ”märkliga”, ”rädslan”, ”angrepp”, ”skrämselattack” och 

”bakslag”. De syftar alla till att konflikten mellan Dole och Gertten, i och med den 

tillbakadragna stämningsansökan, har varit ett sätt för Dole att vinna mark trots att deras 

agerande varit felaktigt i skribentens ögon. Det blir negativt för Dole i den här texten. 

Perspektivmarkörerna ”uppenbart”, ”tvingat” och ”inte ens” visar att skribenten inte är på 

Doles sida. 

 

Juan Dominguez och bananarbetarna nämns inte i denna text. 
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Dole vill inte betala Gertten är skriven av Arvid Jurjaks den 29 oktober 2009. 

 

Texten handlar om att Dole dragit tillbaka sin stämningsansökan mot filmen Bananas!*, men 

att Dole samtidigt menar att filmen innehåller ”falska påståenden”. Doles vd Michael Carter 

tycker att företaget tar hänsyn till Sveriges oro inför yttrandefriheten, och att Fredrik Gertten 

bör dra tillbaka sin motstämningsansökan, medan Gertten inte bestämt om han ska göra det. 

Det som hamnar i förgrunden blir Doles beslut om att dra tillbaka stämningsansökan, och 

varför de gör det. Även Gerttens motstämningsansökan tas upp och får en framstående roll. 

Det som hamnar i bakgrunden är anledningen till varför Dole inte vill betala Gertten. 

 

Fredrik Gertten hörs i texten genom pratminus och via sin advokat Lincoln Bandlow. Även 

Gertten får ge sin syn på de kostnader som konflikten orsakat honom. Dole och deras vd 

Michael Carter uttrycker värdeord som ”felaktig”, ”falska (påståenden)”, ”förtalar”, ”vägrat” 

och ”ärekränkande” för att belysa företagets ställning i konflikten, där Bananas!* (och 

Gertten) har gjort fel, vilket blir negativt för Gertten i viss mån. Gertten får å andra sidan 

uttrycka ord som ”rent känslomässigt” och att Dole ”borde ta sitt ansvar” i och med de 

ekonomiska kostnader som Gertten dragit på sig, vilket väger upp det negativa, och han får på 

så sätt en offerroll. 

 

Dole hörs i texten via pratminus genom vd:n Michael Carter och får berätta sin version av det 

som inträffat, samt att de inte vill ”betala filmarens [Gerttens] advokatkostnader”. På så sätt 

får läsaren en större förståelse för vad som hänt, som till exempel i ”Vi har tagit den oro som 

uttryckts i Sverige angående den friheten på allvar genom att dra tillbaka vår stämning”. Det 

som blir negativt för Dole i och med Gerttens uttalanden är: ”Dole har orsakat oss enorma 

kostnader och jag tycker de borde ta sitt ansvar för det”. Det som väger över till en något 

negativ bild av Dole, är skribentens egna uttryck och värdeladdade ord, vilka tar ställning för 

Gertten, vilket man kan se i meningen ”… trots den kovändning företaget gjort” mot slutet av 

artikeln. Samt att läsaren inte får reda på varför Dole stämde Fredrik Gertten, Margarete 

Jangård och WG Film från första början. Information väljs alltså bort av skribenten, och för 

läsaren blir bilden således ofullständig. Det blir därigenom negativt för Dole.    

 

Juan Dominguez och bananarbetarna nämns inte i denna text. 
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Nu vill Gertten ha banandebatt är skriven av Alexander Kuprijanko den 13 april 2010. 

 

Texten handlar om Fredrik Gerttens syn på den konflikt som tidigare utspelat sig mellan 

honom och Dole. Gertten vill nu att debatten kring filmen ska handla om själva innehållet i 

filmen, bland annat om de människor som producerar maten vi äter och hur dessa personer 

behandlas. Gertten anser att det tidigare har fokuserats mer på yttrandefriheten, 

stämningsansökan och hans rätt som filmare. Det som hamnar i förgrunden är Gerttens 

åsikter, främst om filmens innehåll. I bakgrunden hamnar den konflikt mellan Dole och 

Gertten som utspelade sig 2009. 

 

Fredrik Gertten är den enda som får uttala sig, och han vill skapa en ny debatt kring 

Bananas!*. Han får uttrycka positiva saker som ”hoppas”, ”omtalade” och ”lyckats”, 

angående filmen. Han framstås även som ödmjuk då han vill berätta om människor som sällan 

får uppmärksamhet. Två negativt laddade uttryck kopplas till filmen Bananas!*, ”stor bluff” 

och ”falska vittnesmål”, vilket blir negativt för Gertten. Som en helhet blir texten positiv för 

Gertten. 

 

Dole kopplas ihop med många negativa uttryck i denna text, bland annat ”stoppa”, 

”anklagas”, ”skadat”, ”ljugit” och ”falska”. Även om texten är relativt neutral och fokuserar 

på annat än just Doles agerande, i den tidigare konflikten med Gertten, smyger det sig in ord 

och uttryck som blir negativa för Dole. Bildspråket ”fruktjätten” används två gånger för att 

beskriva Dole. Det blir i det kontextuella sammanhanget negativt då man benämner dem med 

ett bildspråk i stället för att använda företagets namn. 

 

Juan Dominguez nämns i positiv bemärkelse i denna text. Dominguez blir den som ”vinner 

en rond” och för en ”kamp” mot Dole som ”anklagas” för att ha ”skadat /…/ fruktarbetare”. 

 

Bananarbetarna nämns i samband med att de går igenom en ”strid” med Dole, vilket blir 

relativt neutralt, men man får sympatier med bananarbetarna då texten lutar över mot en 

negativ bild av Dole. Vidare tar skribenten upp att arbetarna ”blivit skadade” av Dole, då 

Dole står ”anklagade” för att ”medvetet ha använt giftiga och olagliga bekämpningsmedel”. 

Dessutom handlar texten i sin helhet om att Gertten vill berätta om de människor som 
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producerar maten vi äter och hur de människorna behandlas. På så vis sympatiserar man med 

bananarbetarna.  

 

 

7.2	  LOS	  ANGELES	  TIMES	  

Dole Food Co. dislikes ’Bananas!’ är skriven av Reed Johnson den 16 juni 2009. 

 

Texten bygger på att Dole anser att filmen Bananas!* bygger på en bluff. Den tar upp 

bakgrunden till filmen, och berättar för läsaren om de rättegångar som pågått mellan Dole och 

sydamerikanska plantagarbetare under ett antal år. Den berättar om Fredrik Gerttens åsikter 

om sin film, och tar även upp Doles syn på saken. Samt att den beskriver vad Bananas!* 

handlar om. Doles åsikter om Bananas!* hamnar i förgrunden, samt Juan Dominguez och 

dennes påstådda ”bedrägeri”. Det som hamnar i bakgrunden är filmens innehåll, då det inte 

ges något större utrymme. 

 

Fredrik Gertten får i denna text höras genom citat. Fredrik Gertten får uttrycka sin syn på 

sin egen film: hur den är gjord och vad den berättar. Han citeras inte direkt mot Doles åsikter, 

men får försvara sin film utan att tillskriva Dole något negativt. De värdeladdade orden och 

bildspråken som till exempel ”balanced (balanserad)”, ”nuanced (nyanserad)”, ”valid (giltig)” 

och ”David-Goliath story” visar på detta och skapar en ödmjuk bild av Gertten. Även positiva 

ord som ”intriguing (fängslande)”, ”important questions (viktiga frågor)” och ”good faith 

(god tro)” sägs om Gertten och Bananas!*. Det som blir negativt för Gertten är Doles egna 

ord om hans film Bananas!*, till exempel ”egregiously (flagrant)”, ”flawed (bristfällig)”, 

”phony (falsk)”, ”discredited (vanhedrad)”, ”defamation (ärekränkning)”, ”factual distortion 

(snedvridna fakta)”, ”travesty (parodi)” och ”wrong (fel)”. Bilden av Gertten blir ödmjuk, och 

således positiv, trots Doles negativa ord.  

 

Dole får i denna text inte mycket sagt emot sig som kan kopplas till något negativt. Gerttens 

uttryck blir positiva för honom, men inte så negativa för Dole. Det som i stället blir till Doles 

nackdel är de meningar som skribenten lägger in mot slutet av texten, i samband med Doles 

uttalanden om att filmen bör skrivas om. Där avslöjar skribenten att Dole och dess 

representant, advokat Scott Edelman inte har sett filmen Bananas!* som de upprepade gånger 

uttrycker vara en ”false (falsk)” och ”phony (påhittad)” historia. Detta placeras in mellan 

citatet från Edelman och citat från filmfestivalens advokat Michael Donaldson som 
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välkomnar Dole att se filmen på visningen och sedan få uttrycka om något är fel i filmen. Det 

skapar återigen en ödmjuk bild av den sida som Dole ”lovar att stämma”, och en ganska 

negativ bild av Dole.  

 

Juan Dominguez syns i denna text, och då målas en negativ bild upp av honom. Han nämns i 

samband med uttryck som ”false work histories (falska berättelser)”, ”falsified medical lab 

reports (falska läkarrapporter/intyg)”, ”payouts (utbetalningar)”, ”victims (offer)” och 

”perverted (förvanska)”. Skribenten nämner att han ”förnekade” att han har ”gjort fel”. 

Dominguez beskrivs vidare som att ha ”misskrediterat” historien i Bananas!* genom att stå 

anklagad för ”påstådda bedrägerier”. En stor del av texten tar upp historien bakom filmen 

Bananas!*, och varför Dole ”ogillar den”. Där spelar Juan Dominguez en ledande roll då han 

anses ha ”rekryterat och tränat” vittnen som senare ska ha ljugit om att ha arbetat vid 

bananplantagen. Då Dominguez knappt får uttala sig in texten, och på så sätt ge sin version av 

det som skrivs och påstås om honom, blir bilden av honom negativt laddad där han målas ut 

till en bedragare. Skribenten nämner dock att Dominguez inte vill uttala sig vidare om det han 

anklagats för. 

 

Bananarbetarna nämns i samband med negativa associationer som ”fraud (bedrägeri)” och 

”permeates (genomsyrar)”, i citat från den domare som dömde till Doles fördel i och med att 

vissa av bananarbetarnas historier om vad som hänt, ansetts ha varit falska. Några arbetare 

nämns inte vid namn, utan hela massan nämns i samband med negativa utryck som skapar en 

väldigt negativ bild av dem. 

 

 

Pesticide cases could be upended är skriven av Victoria Kim & Alan Zarembo den 12 juli 

2009.  

	  

Texten handlar om att flera olika ärenden som rör användandet av bekämpningsmedlet DBCP 

kan ifrågasättas, stängas ner eller ”vändas upp och ner” då en domare anser att det som 

föregått rättstvisterna kan vara bedrägerier. I förgrunden hamnar de misstankar om bedrägeri 

som anses ha utförts av olika advokater. Det som hamnar i bakgrunden är Doles agerande i 

den tidigare konflikten med bananarbetarna. Fredrik Gertten och Bananas!* nämns endast 

kort.	  
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Fredrik Gertten nämns kort i denna text, i negativ bemärkelse då skribenterna använder ord 

som ”sued (stämde)”, ”slander and libel (förtal och ärekränkning)” och ”inaccurate and 

defamatory (felaktig och ärekränkande)”. Hans film Bananas!* får inte försvaras vid dessa 

uttryck vilket bidrar till att bilden av honom blir negativt associerad. 	  

 

Doles generella bild i denna text blir positiv då de flesta uttryck refererar till att skapa ett 

försvar till Dole, vilket bland annat syns i: ”reduced (reducerad)”, ”on appeal (överklagan)”, 

”probably be thrown out (troligtvis kastas ut)”, ”defendants, such as Dole, must deposit 

millions of dollars in a trust for the right to defend themselves (försvaranden, som Dole, 

måste lägga miljontals dollar i en fond för att ha rätten att försvara sig själva)” och ”the $97-

million judgment in Nicaragua was a sham (97-miljonersdomen i Nicaragua var en bluff)”. 

 

Juan Dominguez	  behandlas i texten då han misstänks för bedrägeri i rättsfallen. Ord som	  

”concocted (ihopdiktad)”, ”audacious fraud (fräckt bedrägeri)”, ”training them to lie (tränat 

dem att ljuga)”, ”intimidation to prevent (skrämsel för att förebygga)”, ”scheme (komplott)”, 
”a thriving industry (en blomstrande industri)” och ”manufacturing plaintiffs (tillverkade 

målsägare)” visar i hög grad på det negativa perspektiv som Dominguez ges av skribenterna. 

Dominguez nämns även i samband med ett par dolda perspektivmarkörer som visar vilket 

perspektiv skribenterna har. Med uttrycket ”international industry (internationell industri)” 

berättar skribenterna att rättsfallen kring DBCP har blivit en industri som ger pengar, vilket 

ses som negativt. Ihop med ”competing for clients (tävlar om klienter)” tycks dessa 

advokater, Dominguez inkluderad, framstå som smått giriga. ”Spearheaded by Juan 

Dominguez (med Juan Dominguez i spetsen)” visar på att Dominguez varit den mest drivande 

i denna ”industri”. Han framställs även med meningen ”best known for his ads on Los 

Angeles buses (mest känd för sina annonser på bussar i Los Angeles)” vilket är en 

återkommande beskrivning av honom i de amerikanska texterna. Han blir därigenom lite av 

en karikatyr, som inte är känd för sina rättsliga insatser, utan mer för reklamen av sig själv. 

Bilden som skribenterna målar upp blir negativ och inte särskilt objektiv, speciellt då 

Dominguez inte får försvara sig. 

 

Bananarbetarna blir i denna text associerade till flertalet negativa ordval som	  ”fraud 

(bedrägeri)”, ”dismissed (avfärdade)”, ”affect hundreds of similar claims (påverka hundra 

liknande fall)”, ”upended (vändas upp och ner)”, ”dissuade (avskräcka)”, ”skeptical 

(skeptisk)” och ”sperm damage (skadade spermier)”. Skribenterna använder ordet 
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”sympathetically” för att beskriva på vilket sätt de anser att medierna tidigare skrivit om 

bananarbetarna, och på vilket sätt Fredrik Gertten visar upp dem i sin film Bananas!*. Taget 

ur sitt sammanhang är ordet inte speciellt anmärkningsvärt, men i och med den bild som 

texten målar upp av Dominguez och bananarbetarna finns det egentligen ingen anledning att 

använda ett sådant ord. Det skapar endast associationen till något negativt. Framför allt då 

följande meningar tar upp att Gertten blivit stämd av Dole, och att Dole hävdar att filmen är 

”förtal” och ”ärekränkande” enligt de bedömningar som domaren Victoria Chaney gjort i de 

rättsliga fallen.  

 

 

L.A. lawyer accused of fraud in pesticide litigation är skriven av Alan Zarembo & Victoria 

Kim den 5 augusti 2009. 

	  
Texten handlar om historien bakom filmen Bananas!* och Doles förnekande av den, samt 

bakgrund till rättsfallet – hur Dominguez kom att ta sig an dessa fall som Fredrik Gertten 

sedan gjorde en film om. I förgrunden hamnar historien om hur Dominguez tog sig an fallet 

och trovärdigheten till honom, som ifrågasätts. Det som hamnar i bakgrunden blir 

anledningen till varför Gertten blir stämd samt filmens innehåll. 

 

Fredrik Gertten hörs i texten genom citat, och då i samband med Dominguez. Skribenten 

nämner kort att Gertten blivit ”stämd” av Dole för Bananas!*, vilket Gertten inte ges 

utrymme att uttala sig om. Detta blir i det kontextuella sammanhanget negativt för Gertten. 

 

Dole får höras vid ett tillfälle då deras advokat uttalar sig negativt om Dominguez och 

bananarbetarna. Det som blir negativt, till viss del, för Dole är uttalanden från en 

nicaraguansk man som menar att en kvinnas svullna knän beror på bekämpningsmedel: ”’See 

the deformities /…/ it´s the pesticide.’”, säger han. Taget ur sitt sammanhang så ser uttalandet 

negativt ut för Dole, men skribenterna har innan detta citat underminerat bananarbetarnas 

trovärdighet genom att måla upp en något negativ bild av deras sätt att skylla alla sorters 

sjukdomar på bekämpningsmedlet. Det gör att uttalandet inte blir särskilt negativt för Dole. 

Dole nämns vid några tillfällen i samband med skribenternas egna ord som kan ses som 

negativa, bland annat ”blames (skyller på)”, ”disagrees (misstycker)”, ”accused (anklagad)”, 

”continued to spray (fortsatte bespruta)”, ”the evidence remains mysterious (bevisen är 

fortsatt mystiska)” och ”kept secret (hemlighållits)”. I sammanhanget blir de dock inte 
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speciellt negativt värdeladdade. Deras agerande i konflikten berörs endast svagt och utvecklas 

inte i texten. Det är till exempel inte Dole som direkt hålls ansvariga, av skribenten, som de 

som använt sig av 27 hemliga vittnen utan det är i stället domaren Chaney som blir ansvarig 

för att ha fastställt en dom genom dessa vittnen. Detsamma gäller när detta tas upp tidigare i 

texten, och även där väljer skribenterna att göra Chaney ansvarig för detta. 

 

Juan Dominguez hörs mest i texten då han även förekommer mest. Han beskrivs som den 

”mustaschprydde personskadeadvokaten med sin annonsbild på bussar i Los Angeles”. Redan 

där har skribenterna målat upp ett något oseriöst intryck av Dominguez. Han får försvara sig 

genom att säga att det är lätt att göra honom till monstret och att det hela är en mardröm för 

honom, vilket skapar positiva associationer för honom. Även hans arbetspartner, Antonio 

Hernandez Ordenana, får uttala sig och ge ett försvar till dem båda genom att säga att de inte 

förberedde någon. Uttalandet som nämns om honom blir negativt, ”’I told him ’No. I wasn’t a 

banana worker’ /…/ ’He said, ’It doesn’t matter’ (’Jag sa till honom ’Nej, jag är ingen 

bananarbetare /…/ ’Han sa ’Det spelar ingen roll’)”, vilket tyder på att Dominguez är skyldig 

till det han anklagas för. Även Fredrik Gerttens uttryck ”Han älskade att ha kamerateamet 

runt omkring sig” och att ”det gjorde honom till Mr. Something”, skapar en bild av 

Dominguez som en person som söker uppmärksamhet. Domaren Victoria Chaney hörs via 

citat i texten vid ett flertal tillfällen, där alla uttalanden är negativa mot Dominguez, och i viss 

mån mot bananarbetarna. Hon anser bland annat att hans agerande är ”bedrägeri” och 

”mänsklig girighet”. Trovärdigheten kring Dominguez undermineras mycket i denna text. 

Han får uttala sig gentemot de anklagelser han står inför, men helhetsperspektivet blir i stort 

negativt för honom då textens genomgående fokus ligger på att han står anklagad för 

bedrägeri.  

 

Bananarbetarna får uttala sig, men deras uttalanden blir i sammanhanget inte trovärdiga då 

skribenterna vid flertalet tillfällen skriver saker som underminerar deras trovärdighet. De får 

höras, och det är positivt, men det som sägs blir vagt och låter, för läsaren, som att arbetarna 

själva är förvirrade. Skribenterna tar vid flertalet tillfällen upp det faktum att många av 

bananarbetarna är fattiga, och det visar sig på olika sätt i texten vilket ställs emot krav på 

pengar och värdeladdade ord som ”girighet”. Skribenterna berättar vidare om hur över 20 000 

män och kvinnor i huvudstaden Managua har skrivits upp bland olika advokatbyråer, och att 

många blivit ditplockade av fackliga chefer, aktivister och betalda rekryterare för att hävda 

sina skador. Helhetsbilden av bananarbetarna blir negativ. 
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L.A. County judge orders Dole to pay filmmaker $200,000 är skriven av Alan Zarembo den 

2 december 2010. 

 
Texten berättar om att Dole döms till att betala Fredrik Gerttens rättskostnader i den konflikt 

som pågick under år 2009. En domare i Kalifornien anser att filmen Bananas!* inte ger den 

negativa bild om företaget, som Dole själva ansett. Både Gertten och Dole får höras i texten 

och ge sin bild av det som inträffat. Det som hamnar är förgrunden i denna text är Gerttens 

rätt till skadestånd, och att Dole bedöms ha agerat felaktigt i och med händelsen. I 

bakgrunden hamnar innehållet i filmen, som berörs kort men ingen förklaring ges till varför 

Dole tycker som de gör om filmen. 

 

Fredrik Gertten hörs i texten genom citat från ett uttalande som är taget från någon annan 

källa. Där får han uttrycka sina åsikter i fallet och får genom detta utrymme att ses som en 

vinnare, och att detta var ”en större seger för filmskapare”. Han får även uttrycka sig negativt 

gentemot Dole då han menar att företaget inte ska kunna påverka yttrandefriheten eller 

pressfriheten så som de har gjort. Han syns i samband med ord som ”allegations 

(anklagelserna)” och ”still false (fortfarande falska)” där skribenten själv valt uttrycken, och i 

Doles uttalande på slutet med ”unfairly demonizing (orättvist framställa som ondsint)”. Där 

blir han kopplad till negativa associationer, men helhetsbilden av honom blir inte speciellt 

negativ, och han får själv säga saker som ”wider victory (större vinst)”, ”uncover the truth 

(avslöja sanningen)” och ”defend ourselves (försvara oss själva)” om domen som fallit, vilket 

i sig visar på att han fått rätt i konflikten.  

 

Dole får i denna text ganska många värdeladdade ord mot sig. Uttryck som: ”suppressing free 

speech (förtrycka yttrandefrihet)”, ”must respect freedom of speech /…/ freedom of the press 

(måste respektera yttrandefrihet /…/ pressfrihet)” och ”under attack (under attack)” visar på 

detta. Skribenten själv skriver ett antal ord som blir värdeladdade på ett negativt sätt gentemot 

Dole, som ”stifle free speech (kväva yttrandefriheten)”, ”harmed (skadade)”, ”as punishment 

(som straff)”, ”ordered (beordrade)” och ”banned (förbjudna)”. Dole får dock höras genom ett 

citat: ”The ruling in no way endorses the claims made in the film (Domen stöder inte på något 

sätt påståenden i filmen)”, vilket kan ses som ett försvar trots den dom de nu fått mot sig, men 

de får inte utrymme att agera mot det som Gertten uttryckt.  

 



	   30	  

Juan Dominguez syns i denna text, inte speciellt mycket men då på ett negativt sätt som i 

uttrycken ”accused (anklagade)”, ”training them to lie (tränade dem att ljuga)” och ”fraud 

(bedrägeri)”. Skribenten använder inte dessa ord själv, utan citerar den domare som i sin tur 

menar att Dominguez tidigare gjort sig skyldig till dessa saker. En positiv sida av honom syns 

inte i denna text. 

 

Bananarbetarna nämns kort i denna text, och då med blandat positiva och negativa 

associationer. De nämns i samband med det bedrägeri som anses ha påverkat ett av målen mot 

Dole, och på så sätt nämns de i samband med värdeladdade ordet ”fraud (bedrägeri)” och 

förstärkningen ”massive fraud (massvist bedrägeri)”. Men skribenten ger även en något 

positivare sida i och med uttrycken ”sympathizing (sympatisera)” och ”partial victory (delvis 

seger/delseger)”. 

 

 

Energy group targets ’Gasland’ documentary är skriven av Rebecca Keegan den 15 februari 

2011.	  

 

Texten handlar om att ett amerikanskt förbund för olje- och naturgasproducenter tycker att 

dokumentärfilmen Gasland inte borde få vara med och tävla om att vinna Oscars, och 

förbundet har därför skickat ett brev till filmakademin som delar ut Oscars, the Academy of 

Motion Picture Arts and Sciences. Det som hamnar i förgrunden är innehållet i 

dokumentärfilmen Gasland, där skribenten menar att det finns en kontrovers kring det som 

filmen behandlar. I bakgrunden hamnar Bananas!* som endast nämns som ett exempel. 

 

Fredrik Gertten nämns inte i denna text, men Bananas!* nämns i samband med kritiken mot 

Gasland, vilket ger läsaren en referens till denna konflikt. På detta vis kan man koppla ihop 

filmerna och det som hänt, där skribenten alltså väljer att likställa dessa händelser. Filmen 

Sicko nämns också som en referens. Den ansvarige kommunikatören, som hjälpte till i 

kampanjen mot Sicko, får uttala sig. Han menar att uppmärksamheten som Gasland fick i och 

med brevet ”may have only increased that awareness (kanske bara ökade medvetenheten)” 

hos allmänheten. Eftersom skribenten likställer Gasland med Bananas!* uppfattas det som att 

detta även gäller för fallet med Bananas!* och Dole, att uppmärksamheten och 

medvetenheten kring Bananas!* ökade efter att Dole hade vänt sig till filmfestivalen för att de 
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inte ville att filmen skulle få delta i tävlingen eller visas. Det blir positivt för Bananas!* och 

därmed även för Gertten. 

 

Dole nämns i samband med "challenged (utmanade)", där det var Dole som utmanade 

dokumentärfilmen Bananas!*. Det värdeladdade ordet ”discredit (misskreditera)” skrivs i 

samband med Bananas!* och syftar till att Dole startade en PR-kampanj för att misskreditera 

dokumentärfilmen. Detta ses som negativt för Dole då det anses vara ett PR-trick, och att 

deras motiv därmed inte var att stämma filmen för förtal. 

 

Juan Dominguez och bananarbetarna nämns inte i denna text. 

 

 

Oscar voters tackle gas 'fracking' controversy är skriven av Rebecca Keegan den 16 februari 

2011. 

 

Texten handlar om att representanter från ett olje- och naturgasbolag har skickat in ett brev till 

filmakademin som delar ut Oscars, the Academy of Motion Pictures Arts And Science, om att 

den Oscarsnominerade dokumentären Gasland innehåller felaktigheter och därför inte bör få 

vara med och tävla. Det som hamnar i förgrunden i denna text är filmen Gasland och dess 

innehåll, samt vad representanterna från olje- och naturgasbolaget anser om den. Bananas!* 

tas upp som ett exempel men det hamnar i bakgrunden då det endast nämns kort. 

	  

Fredrik Gertten nämns inte vid namn men Bananas!* nämns i texten, vilket kan kopplas till 

Gertten. Bananas!* tas upp, tillsammans med en annan dokumentärfilm vid namn Sicko, och 

skribenten menar att dessa kan relatera till Gasland-problematiken. Bananas!* och Sicko tas 

upp som exempel där det gått till på liknande sätt, att ett företag har försökt stoppa en 

dokumentärfilm. För Gerttens del så blir han ett offer, likt regissören för Gasland som texten 

behandlar. 

 

Dole nämns i samband med Bananas!* och det värdeladdade ordet "challenged (utmanade)", 

där det var Dole som utmanade dokumentärfilmen Bananas!*. Denna text handlar inte direkt 

om Bananas!* och konflikten kring den, men filmen nämns i samband med kritiken mot 

Gasland, vilket ger läsaren en referens till konflikten. På detta vis väljer skribenten att 

likställa dessa händelser. Det blir negativt för Dole som framställs som ett företag som är ute 
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efter att stoppa en dokumentärfilm. 

 

Juan Dominguez och bananarbetarna nämns inte i denna text. 

 

 

State Bar of California won’t discipline attorney in fraud är skriven av Victoria Kim den 24 

mars 2011. 

 

Texten handlar om att ett amerikanskt advokatsamfund, State bar of California, inte kommer 

att straffa Dominguez för bedrägeri. Domare Victoria Chaney anklagade Dominguez för att 

ha fått bananarbetarna att ljuga om att de blivit sterila av bekämpningsmedlet på Doles 

bananplantage i Nicaragua. Det som hamnar i förgrunden är de anklagelser som Dominguez 

står inför samt Chaneys uttalanden i frågan. Det som hamnar i bakgrunden är att Dominguez 

inte kommer att straffas. 

 

Fredrik Gertten syns i den här texten vid ett tillfälle, där han benämns som ”a Swedish 

filmmaker (en svensk filmskapare)” i samband med att Dominguez ”was featured in a 2007 

documentary by a Swedish filmmaker on the workers’ cases (var med i en dokumentärfilm 

från 2007 av en svensk filmskapare som handlar om arbetarnas fall)”. Att skribenten väljer att 

referera till Gertten med ”en svensk filmskapare” blir negativt för honom då han inte får synas 

med sitt namn. Skribenten ser möjligen inget värde i att nämna den svenska filmskaparens 

namn i denna text. 

 

Dole får höras genom sin advokat Scott Edelman. Han uttalar sig om nedläggningen av fallet 

mot Dominguez och menar att ”the /.../ decision was not an exoneration of Dominguez 

(beslutet var inte ett frikännande för Dominguez)”. Uttalandet blir därmed negativt för 

Dominguez. I resten av texten nämns Dole av skribenten i samband med bananplantagen som 

tillhör dem, ”Dole-affiliated banana farms”, samt när skribenten skriver om hur Dominguez 

hörs i nicaraguansk radio där han ”pratar om stämningar mot Dole”. De uttalanden blir något 

negativa för Dole som dels har bananplantage där arbetarna påstås ha blivit sterila, dels blir de 

stämda av bananarbetarna genom Dominguez. 

 

Juan Dominguez får höras i texten, då han uttalar sig om hur han ser på Chaneys anklagelser 

mot honom. Dominguez säger bland annat att han kände att han blivit ”’unjustly framed’ 
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(orättvist ditsatt)”. Juan Dominguez egna uttalanden blir positiva för honom då han får 

försvara sig och hävda att rättssystemet har gjort fel som anklagat honom. De värdeladdade 

orden ”designed (utformat)”, ”executed (utfört), ”funded (betalt)”, ”fraud (bedrägeri)” och 

”tampered (manipulerat)” uttrycks av Chaney och blir negativa för Dominguez då de riktas 

mot honom. Skribenten beskriver Juan Dominguez som ” a personal injury lawyer whose ads 

are ubiquitous on Los Angeles buses (en personskadeadvokat vars annonser är överallt 

närvarande på bussar i Los Angeles)”. Att Dominguez nämns genom hans annonser på 

bussarna, och som är ”överallt närvarande”, samt att skribenten nämner honom som ”cuban-

born (kubanskfödd)” vilket inte är väsentligt i sammanhanget, gör att skribenten ger en 

specifik bild av Dominguez. Det är på det sättet som skribenten menar att Dominguez känns 

igen. Helhetsbilden blir att Dominguez framställs på ett negativt sätt, och detta genom att 

skribenten tar ställning i texten. 

 

Bananarbetarna syns vid några tillfällen i texten, dels som ”Nicaraguan banana workers 

(nicaraguanska bananarbetare)” och dels som ”plaintiffs (målsäganden)”. I samband med att 

bananarbetarna nämns i texten tar skribenten upp att Dominguez anklagades för att ha fått 

falska målsäganden att ljuga, där de ”falska målsäganden” är bananarbetarna. Även meningen 

”The plaintiffs alleged that a pesticide used on the farms in the 1970s had made them sterile 

(Målsäganden påstådde att bekämpningsmedlet som använts på plantagen på 1970-talet hade 

gjort dem sterila)” blir negativ för bananarbetarna som anses vara ”falska” och att de ”påstod” 

att bekämpningsmedlet gjort dem sterila. Genom dessa ord framställs bananarbetarna som 

opålitliga. Chaney beskriver Dominguez och bananarbetarnas påstådda komplott som 

”’heinous’ (avskyvärd)” på grund av ”’human greed and avarice’ (mänsklig girighet och 

snikenhet)”. Detta blir negativt för bananarbetarna som anses vara giriga och göra detta för 

pengarnas skull. 

 

 

Critic Kenneth Turan spies som films to watch är skriven av Julie Makinen den 19 januari 

2012.  

 

Texten beskriver Sundance filmfestival och några av de filmer som kommer att visas vid 

festivalen. Skribenten beskriver ett antal filmer, vad de handlar om, och vilka som har roller i 

filmerna. Hon tar upp filmen Big Boys Gone Bananas!* och beskriver den kort i samband 

med andra filmer. Därav hamnar den i bakgrunden. Det som hamnar i förgrunden är de olika 
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filmernas handling, och för Big Boys Gone Bananas!* del så nämns den i samband med 

filmer vars handlingar har skapat uppmärksamhet. 

 

Fredrik Gertten nämns kort i denna text. Inga citat eller pratminus används i samband med 

honom. Skribenten antyder att Gerttens förra film, Bananas!*, mötte motstånd på ett tufft sätt 

ifrån Dole, vilket den nya filmen handlar om. Skribenten tar tidigt upp det faktum att de 

filmer som visas på festivalen inte har lyckats hitta någon distributör till sina filmer, och att 

det bland annat kan bero på det kontroversiella innehåll dessa filmer har. Detta kopplas till 

Big Boys Gone Bananas!* som handlar om föregångaren Bananas!*. Gertten tillskrivs inga 

attribut mer än att han är regissör, och framställs neutralt, utöver att han fick en 

”företagsjätte” emot sig. 

 

Dole nämns kort i denna text, och har inga citat eller pratminus knutna till sig. De benämns av 

skribenten som en ”corporate giant (företagsjätte)” som tog emot Fredrik Gerttens film 

Bananas!* på ett tufft sätt. De beskrivs som att ha ”played hardball with a vengeance (gått 

hårt åt med besked)”, och använt alla möjliga medel för att vinna över filmen. De framställs 

kort på ett negativt sätt, och ingen förklaring ges till varför de agerade så. 

 

Juan Dominguez och bananarbetarna nämns inte i denna text. 

 

 

Legal battles continue in ’Big Boys Gone Bananas!*’ är skriven av Sheri Linden den 3 

augusti 2012. 

	  
Texten är en recension av Gerttens andra film Big Boys Gone Bananas!* och tar upp filmens 

innehåll, och nämner då den tidigare filmen Bananas!*. Den beskriver de händelser som 

föregick denna nya film. Skribenten tar upp den makt och det försvar som stora företag 

använder sig av för att skydda sina varumärken, och att Gertten berättar detta i sin film.  

Det som hamnar i förgrunden blir Doles agerande mot Gertten, inte bara ur filmens perspektiv 

utan även genom skribentens egna ord och åsikter om det som hände. I bakgrunden hamnar 

filmen Bananas!* då innehållet nämns kort men inte i ett vidare perspektiv. 

 

Fredrik Gertten framställs av skribenten på ett ganska positivt sätt. Skribenten väljer ut ett 

citat från filmen Bananas!* där filmfestivalen i Los Angeles kallade filmen ett ”case study”, 
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vilket skribenten menar blev negativt för Gertten. Men hon tar sedan upp sina egna åsikter i 

frågan med orden ” … the festival and its sponsors screened it, bizzarely, as a ”case study”, 

essentially questioning its veracity.”. Det blir således positivt för Gertten, i och med 

skribentens egna ord. Även användandet av många värdeladdade ord och uttryck blir positiva 

för Fredrik Gertten i denna text. Bland annat ord som ”fight (kamp)”, ”delight (förtjusning)” 

och ”the right (rättigheten)” belyser hans upplevelser av konflikten i samband med den förra 

filmen Bananas!*. Och skribenten ställer sig även på Gerttens sida i och med uttryck som 

”calling the film false and defamatory, sight unseen (kallade filmen falsk och ärekränkande, 

trots att de inte sett den)”, ”bizarrely (bisarrt nog)” och ”absurd events (absurda händelser)” i 

fråga om det som hände honom vid denna konflikt. Helheten blir övervägande positiv för 

Gertten, som av skribenten görs till ett offer.  

 

Dole blir negativ associerade genom de källor som skribenten refererar till i filmen. Bland 

annat två citat som skribenten kommenterar som ett nytt ”kyligt” sätt att använda sig av 

strategisk marknadsföring och kommunikation i meningen; ”a chilling look at the brave new 

field of strategic communication …”. Vidare beskrivs Doles agerande som ”en era av extrem 

ryktesångest” vilket yttras av en ”specialist” som menar att Doles agerande gentemot Gertten 

är ett sätt att försvara sig. Det blir negativt för Dole. Vidare kopplas företaget till negativa 

associationer. Bland annat i ”relentlessness (oförsonlighet)”, ”disturbing (störande)”, ”eye-

opening (ögonöppnande)”, ”cease-and-desist letter (kravbrev på att upphöra)”, ”threat of 

lawsuit (hot om stämning)” och ”covert operatives (hemliga agenter)”, vilka visar på de saker 

som skribenten anser att företaget Dole står för i konflikten med Gertten, som tas upp i filmen 

Big Boys Gone Bananas!*. Orden ger en negativ bild av Dole. 

 

Bananarbetarna nämns kort i denna text och finns med vid beskrivningen av filmen 

Bananas!* som ligger till grund för Big Boys Gone Bananas!*. Skribenten nämner arbetarna i 

samband med uttrycket ”legal fight (rättslig kamp)” vilket ger bananarbetarna en fördel och 

positiv association då det är de som för en ”kamp” mot Dole, och inte Dole som för en 

”kamp” mot bananarbetarna.  

 

Juan Dominguez nämns inte i denna text. 
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7.3	  DOLES	  BREV	  OCH	  STÄMNINGSANSÖKAN	  

Tillsammans innehåller breven och stämningsansökan generellt ett liknande innehåll, där 

Fredrik Gertten och Bananas!* beskylls för att vara falsk, byggd på ett bedrägeri och 

framställa Juan Dominguez som en stjärna. Dominguez i sin tur beskrivs genomgående som 

en dömd bedragare och en ohederlig advokat som försökt pressa Dole på pengar. Breven och 

stämningsansökan är skrivna av Doles representanter och texterna är således skrivna ur Doles 

perspektiv. Det genomgående temat i texterna är att Dole blivit till offer, och det som de anses 

bli anklagade för i Bananas!* och av Dominguez har en domare avvisat som ett bedrägeri. 

Bananarbetarna nämns inte i vidare bemärkelse, men bilden av dem blir negativ. 

	  
	  
Fredrik Gertten anklagas för att ha gjort en ”falsk” film som bygger på ett ”massivt 

bedrägeri”. Dole och dess representanter vill att Gertten ska ”sluta helt” med det filmen 

Bananas!* gör gentemot Dole. Filmen anses vara ”uppenbart falsk” och ”ärekränkande 

bortom räddning”. Han får genomgående mottaga väldigt många negativt värdeladdade ord 

och uttryck som framställer honom på ett väldigt negativt sätt. Han anses även göra advokaten 

Juan Dominguez till filmens ”’stjärna’”, men skribenterna menar att Dominguez snarare är en 

”bedragare” än en stjärna. Skribenterna använder även citattecken vid ordet stjärna. Gertten 

framställs också som icke ödmjuk då han ”vägrat” göra ändringar i Bananas!* efter Doles 

”vädjan”. Han blir även ifrågasatt som journalist då han väljer att göra och visa en film som är 

”falsk” och som ”undviker sanningen”. Den totala framställningen av honom blir negativ, 

men framför allt blir filmen Bananas!* associerad med väldigt mycket negativa ord och 

uttryck.  

 

Dole nämns inte vid så många tillfällen i dessa texter. Då de kommer till uttryck är det som 

offer för andra karaktärers ”uppenbara” agerande och ”bedrägerier”. Bilden av dem blir 

ödmjuk då de ”vädjat” till Gertten om att ändra i hans ”uppenbart falska” film. De anses även 

ha blivit påhoppade av en ”bedragare” i Juan Dominguez. I sin helhet blir Dole framställda 

som ett offer i dessa texter. 

 
Juan Dominguez blir genomgående framställd på ett väldigt negativt sätt, och främst som en 

”bedragare” som genom sin ”konspiration” arrangerat, eller ”förfalskat bevis”, på ett 

”skandalöst” sätt. Han anses vara en av huvudaktörerna i ett ”massivt bedrägeri” gentemot 

Dole och rättsväsendet i USA, där han försökt ”pressa” Dole på pengar genom att ha utnyttjat 

”fattiga” och ”outbildade” människor. Han blir i dessa texter framställd på ett väldigt negativt 
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sätt genom de formuleringar som uttrycks om honom. Han framställs även som en kriminell 

person som antyds ska ha ”hotat” personer ”till livet” och ”importerat” personer som i sin tur 

ska bli hjälpta med skadestånd. 

 

Bananarbetarna blir i dessa texter framställda på ett negativt sätt. De ska bland annat ha 

”utgett sig för” att ha blivit sterila och på så sätt begått ”bedrägeri”. De ska även ha deltagit i 

en ”genomarbetad konspiration” och gett ”falska vittnesmål” vid de rättegångar som tidigare 

ägt rum. Men de blir också benämnda som offer vilka blivit ”utnyttjade” av Dominguez i 

dennes ”konspiration”. Men helhetsbilden av dem blir generellt negativ då de framställs som 

att ha försökt lura Dole på pengar genom sitt ”bedrägeri”.  

 

 

8.	  SLUTSATS	  &	  DISKUSSION	  

8.1	  FRÅGESTÄLLNING	  1	  

	  

Hur framställs konfliktens karaktärer i Sydsvenskan jämfört med Los Angeles Times? 

 

Resultatet av denna undersökning visar att framställningen av karaktärerna skiljer sig åt i de 

två tidningarna. I Sydsvenskan är den generella framställningen av Fredrik Gertten positiv och 

av Dole negativ, medan framställningen av bananarbetarna och advokaten Juan Dominguez 

blir något positiv. Los Angeles Times framställer Dominguez, och delvis bananarbetarna, på 

ett negativt sätt, medan Dole och Gertten till stor del blir neutrala i dessa artiklar. 

 

Fredrik Gertten beskrivs på ett positivt sätt i Sydsvenskan, i samband med positivt 

värdeladdade uttryck. Resultatet visar att Gertten på olika sätt och vis får stöd i konflikten. 

Dels genom de personer som får uttala sig, som politiker och andra dokumentärfilmare, dels 

genom skribenternas egna uttryck såsom i opinionsjournalistiska texter, vilka tydligt tar 

ställning för Gertten. Andersson och Furberg menar att värdeladdade ord förmedlar en viss 

känsla genom den språkliga betydelsen ”hos uttrycket” (1984:140). Fredrik Gertten blir därför 

positivt associerad. Dole kopplas däremot ihop med många negativt värdeladdade ord i 

Sydsvenskan, vilket bidrar till tidningens negativa framställning av företaget.  

 

Detta kan jämföras med artiklarna i Los Angeles Times där Dole och Gertten framställs på ett 

mer neutralt sätt, till skillnad från Dominguez som framställs på ett väldigt negativt sätt, 
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genom att många negativa retoriska grepp är kopplade till honom. Enligt Linell (1982:65) 

skapas på detta sätt en negativ association till karaktären, vilket vårt resultat visar på i 

Dominguez fall. 

 

I resultatet kan man se att bananarbetarna inte nämns i någon vidare utsträckning vad gäller 

Sydsvenskans rapportering. Bilden av dem blir därigenom vag, men de framställs som offer 

vilka har utsatts för Doles ”felaktiga” agerande, medan man i Los Angeles Times framställer 

dem som ”ohederliga” och ”giriga” genom olika retoriska grepp. 

 

Erika Larsson (2013) har kommit fram till liknande resultat, där hon i sin undersökning om 

Koreakonflikten kom fram till att tidningarnas framställning av Nord- och Sydkorea skiljdes 

sig då värdeladdade ord påverkade framställningen av de två länderna (Larsson, 2013:23-24). 

 

Att varken bananarbetarna eller Juan Dominguez får så stort utrymme i den svenska 

rapporteringen kan kopplas till Prakkes modell om geografisk närhet (Weibull & Wadbring, 

2014:282). Då bananarbetarna kommer från Sydamerika kan det för oss i Sverige anses vara 

distanserat och således anses det inte vara av lika stort värde att skriva om. Dominguez 

begränsade utrymme i Sydsvenskans rapportering kan förklaras genom kriteriet om 

tidsmässigt avstånd i Prakkes modell (Weibull & Wadbring, 2014:282) då stämningsansökan, 

och därmed konflikten mellan Gertten och Dole, ligger närmare i tid. Att Fredrik Gertten är 

svensk och från Malmö förklarar att han syns och hörs mer i Sydsvenskans rapportering, samt 

att stämningsansökan ligger närmare tidsmässigt för svensk del, vilket visar på att Prakkes 

modell i detta fall stämmer. I Los Angeles Times kan man se liknande resultat, där Gertten får 

begränsat med utrymme och Dominguez diskuteras i större utsträckning. Det beror på den 

rumsliga och tidsmässiga närheten, då den delen av historien pågår i Los Angeles i form av 

rättsliga prövningar. Laura Ahva och Mervi Panttis (2014) undersökning visade på liknande 

resultat där de menar att vissa känslor blockeras, och empati saknas då händelser sker på 

distans. Detta visar alltså på att närheten i nyhetsvärdering är av stor vikt för vad som blir 

eller inte blir nyheter. 

 

Conboy menar att de som får uttala sig skapar en vinkel i texten. Han menar att de källor som 

används på så sätt skapar ett specifikt perspektiv av skribenterna, som då inte blir helt 

objektivt vad gäller framställningen av karaktärer (2007:20). I Sydsvenskans artiklar kan man 

se att skribenterna valt Fredrik Gerttens perspektiv då han och hans advokater får mycket 
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utrymme att uttrycka sina åsikter, medan Dole i mindre utsträckning hörs genom citat och 

pratminus. Det gör att Gertten blir framställd på ett mer positivt sätt och Dole mer negativt. I 

Los Angeles Times artiklar får Gertten och Dole ett mer likvärdigt utrymme att diskutera 

konflikten, vilket bidrar till ett mer objektivt perspektiv vad gäller dessa karaktärer. 

 

Juan Dominguez får inte uttala sig i Sydsvenskans artiklar, men han nämns inte heller i vidare 

utsträckning då han inte är i rapporteringens fokus. I Los Angeles Times är han däremot ofta i 

rapporteringens fokus men hans utrymme i form av uttalanden väger inte upp bilden av 

honom. På så vis bekräftas även här Conboys teori om perspektiv (2007:20), då utrymmet 

Dominguez ges är förhållandevis svagt jämfört med de källor som får mer utrymme att rikta 

negativa uttryck mot honom. 

 

Torsten Thurén diskuterar hur skevt urval uppkommer, bland annat genom att fakta 

undanhålls (2005:89). I Sydsvenskans artiklar blir det tydligt där skribenterna i stor grad 

lämnar läsarna oförstående till varför Dole vill stämma Gertten. Doles agerande saknar 

därigenom grund och skribenterna har på detta sätt valt att inte ge läsarna en fullständig 

förklaring, vilket förstärker den negativa framställningen av Dole som skapats. Detsamma kan 

ses i Los Angeles Times framställning av Dole där företagets agerande, som lett fram till 

stämningsansökningar från bananarbetarna och på så vis legat till grund för filmen 

Bananas!*, inte nämns i vidare utsträckning. En av anledningarna till bananarbetarnas 

stämningsansökningar gentemot Dole tas upp i Bananas!* där det framkommer att Dole 

fortsatt att använda sig av DBCP trots vetskapen om dess potentiella konsekvenser. 

	  

8.2	  FRÅGESTÄLLNING	  2	  

 

Kan Doles inramning ha påverkat tidningarnas fokus i rapporteringen kring Bananas!*, och i 

så fall hur? 

 

Utifrån Kirk Hallahans teorier om framing inom public relations har Doles inramningar i detta 

fall delvis överensstämt med tidningarnas fokus i nyhetsrapporteringen. I Sydsvenskan har 

man fokuserat mer på stämningsansökan och på Doles agerande gentemot Gertten, medan Los 

Angeles Times fokuserat mer på Juan Dominguez och hans agerande. Framing enligt Entman 

innebär att belysa vissa specifika delar av händelser (2004:26). I detta fall syns det tydligt i 

Sydsvenskan och Los Angeles Times rapportering kopplat till Doles inramning.  
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Doles inramning av denna händelse var att Juan Dominguez gjort sig skyldig till bedrägeri 

och att filmen Bananas!* således var falsk. Vi benämner dessa som dels en bedrägeri-

inramning av Dominguez, dels en ärekränkande-inramning som Dole knyter an till filmen. 

Resultatet visar att Los Angeles Times rapportering delvis överensstämde med Doles 

inramning. Likt Dole använde Los Angeles Times bedrägeri-inramningen, där Juan 

Dominguez framställs som en ”bedragare” och hans agerande ifrågasätts. Men tidningen har 

ingen tydlig ärekränkande-inramning av Bananas!*. Sydsvenskans rapportering stämde inte 

överens med varken bedrägeri-inramningen eller ärekränkande-inramningen. I stället 

framställde Sydsvenskan konflikten mellan Dole och Gertten som en David mot Goliat-

inramning, där ett stort företag försökte stoppa en enskild människas rättigheter. Sydsvenskan 

använde även en stämningsansökan-inramning då rapporteringens fokus låg på 

stämningsansökan från Dole. 

 

Daniela Dimitrova och Jesper Strömbäck visar i båda sina studier (2005 & 2012) att medier i 

USA och Sverige både skiljer sig åt och liknar varandra vad gäller inramning av olika 

händelser. Detta visar även vår undersökning. Det finns alltså olika uppfattningar om 

händelser, vilket tar sig uttryck i olika perspektiv.  

 

Resultatet av Doles brev och stämningsansökan visar på att Dole ansåg att Fredrik Gerttens 

film Bananas!* byggde på ett ”massivt bedrägeri”, ”iscensatt” av advokaten Juan Dominguez.  

Dole målar ut sig själva till offer som har blivit utsatta för en ”konspiration” och diskuterar 

inte sin egen inblandning i det som delvis föranlett stämningsansökningarna från 

bananarbetarna mot företaget. Detta visar på Hallahans uttryck ”emphasize” och 

”deemphasize” inom framing by sources (2011:179), alltså källans inramning av händelsen. 

Dole är i detta fall källan vilken riktat fokus på Bananas!* och Dominguez genom att uttrycka 

sig negativt om filmen som falsk och Dominguez som bedragare, och har på så sätt framställt 

dessa på ett negativt sätt. Dole har anammat Hallahans uttryck ”emphasize” genom detta.  

 

Ovanstående stycke visar även på Hallahans framing of attributes (2011:183-184), där en 

aktör via språket tillskrivs attribut som karaktäriserar denne. På detta sätt framställdes 

Dominguez och Bananas!* negativt då Dole karaktäriserade dessa genom negativa attribut, 

vilket bidrog till inramningen. Detta kan ses i Los Angeles Times framställning av 

Dominguez, som var väldigt negativ. I Sydsvenskan blev dock bilden av Dominguez en annan 
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då han knappt nämns mer än i vissa faktarutor som tillhör några artiklar, där filmens handling 

beskrivs kort. Sydsvenskans fokus stämmer dock inte överens med vad Dole har riktat in sig 

på. I stället har Doles agerande vänts emot dem och de framställs själva på ett negativt sätt 

genom att stämma Gertten. Detta kan kopplas till Baines (2011) som menar att användandet 

av för mycket PR kan slå tillbaka mot en, då användandet av strategier lyser igenom och kan 

ge negativ effekt, vilket vi kan se i Sydsvenskans rapportering (Baines, 2011:135). 

 

Vidare diskuterar Baines att PR-kampanjer ofta går ut på att skapa budskap för att övertala 

personer (i Baines fall syftar han på att övertala väljare vid en valkampanj) (2011:121). Doles 

bedrägeri-inramning av Juan Dominguez visar därmed på ett liknande tillvägagångssätt där 

företaget målat ut Dominguez genom att koppla ett negativt budskap till honom, vilket sedan 

även syns i Los Angeles Times framställning av honom. 

 

Som vi nämner i bakgrunden till denna uppsats var Dole medvetna om de potentiella 

konsekvenserna av DBCP, men fortsatte använda bekämpningsmedlet i Nicaragua. Denna 

medvetna handling valde Dole att inte nämna i breven eller stämningsansökan, vilket riktade 

bort fokus från det som ligger till grund för bananarbetarnas stämningsansökningar samt 

bakgrunden till Bananas!* uppkomst. Detta nämndes inte heller i Sydsvenskans eller Los 

Angeles Times rapportering. Kirk Hallahans benämning av ”deemphasizing” (2011:179) 

stämmer alltså väl överens med detta. Genom att fokusera på och lyfta fram andra aspekter 

kan vi genom dessa teorier se att Doles inramning kan ha haft inflytande på tidningarnas 

rapportering då de inte behandlade Doles agerande vad gäller användandet av DBCP. Det 

stämmer även överens med den del av Entmans förklaring av framing där han beskriver det 

som att en viss ram fokuserar på något specifikt och därigenom riktar ”uppmärksamheten bort 

från andra aspekter” (Entman, 1993:54). 

 

För att public relations-aktörer framgångsrikt ska kunna få ut sitt perspektiv via information 

behövs medier och att medierna framställer informationen med samma inramning som källan 

har (Hallahan, 2011:179). Detta syns till stor del i Los Angeles Times, medan Sydsvenskan har 

anammat andra ramar och på detta sätt ställt sig frågande till Doles inramning. Detta 

benämner Hallahan som att skapa en ”reframe” (Ibid). 

 

Denna undersökning visar alltså att Sydsvenskans och Los Angeles Times rapportering har 

fokuserat på andra saker än filmen Bananas!* innehåll, precis som Doles inramningar också 



	   42	  

gjort. Vi kan dock inte med säkerhet säga att skribenterna i tidningarna som undersökts har 

tagit del av de brev eller den stämningsansökan som har analyserats. Det vi kan se i vår analys 

är att tidningarna på ett eller annat sätt har tagit del av information som berättade om Doles 

åsikter vad beträffar Juan Dominguez, bananarbetarna och filmen Bananas!*. De påståenden 

som vi kunde utläsa i artiklar från Sydsvenskan om att Doles agerande var ett PR-trick för att 

rikta uppmärksamhet bort från konflikten som Bananas!* berör, kan kopplas till de teorier om 

framing inom public relations som har prövats i denna undersökning. Doles inramningar 

överensstämde delvis med de undersökta tidningarna, där rapporteringen i Los Angeles Times 

hade liksom Dole en bedrägeri-inramning vad gäller Juan Dominguez. Samtidigt riktades 

fokus på andra saker som till exempel stämningsansökan, vilket blev negativt för Dole i 

Sydsvenskan där tidningen skapat en ”reframe” – en annan inramning. 

 

Undersökningen visar alltså på att nyhetsrapporteringen i detta fall tagit olika uttryck. En och 

samma händelse har beskrivits på två olika sätt, likt det Roger Fowler påstår då han menar att 

alla nyheter skrivs ur specifika perspektiv, vilket således bidrar till att vinkla händelser på 

olika sätt (1991:10).  

 

8.3	  VIDARE	  FORSKNING	  

I denna undersökning har endast två tidningars artiklar undersökt. En vidare undersökning 

skulle kunna innefatta flera olika typer av tidningar och således se hur denna konflikt 

behandlas i andra tidningar, antingen inom ett och samma land eller i olika länder. Ett 

alternativ skulle också kunna vara att undersöka rapporteringen av samma händelse i en 

sydamerikansk eller nicaraguansk tidning. 

	  

Denna undersökning skulle även kunna göras utifrån Hallin och Mancinis bok Comparing 

media systems three models of media and politics (2004) där författarna diskuterar länders 

olika mediesystem. Att använda sig av detta som en teoretisk utgångspunkt skulle kanske 

kunna svara på varför de olika ländernas rapportering sett olika ut, framför allt då det kommer 

till faktaval och källor. 

	  

En intressant ingång i en liknande undersökning skulle vara att analysera radio- och tv-

sändningar från Sverige och USA för att se om dessa skiljs åt på något sätt, alternativt liknar 

varandra. Tidningar är, som vi uppfattat, ett väldigt vanligt medium att analysera, och därför 

skulle det vara intressant att blanda in ljud och rörlig bild i detta. 
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Artikel	  1.	  Sydsvenskan	  

Bananjätte stämmer filmare för förtal 
 
SYDSVENSKAN 2009-07-10 Sida 2  -  Sektion: B   Författare: 
Arvid Jurjaks 
Natten till torsdagen, svensk tid, valde företaget Dole att stämma 
Malmöfilmaren Fredrik Gertten, producenten Margarete Jangård och 
Malmöföretaget WG Film för förtal. Den multinationella fruktjätten 
kräver i en över femtio sidor lång 
ansökan med bilagor, som nu lämnats in till domstol i Los 
Angeles, att Gerttens film "Bananas!" i framtiden förbjuds från att 
visas från allmänheten.  - Man blir så trött. Det här inte något man 
önskar sig till semestern direkt. Argumenten är i princip desamma 
som tidigare. Men jag har med mitt svenska förnuft ändå trott att det 
är helt orimligt att stämma någon för en film, säger Fredrik 
Gertten.  Förutom att förbjuda filmen kräver Dole även att trailern, 
filmens hemsida, samt pr-material stoppas.  Dole vill också att 
amerikansk domstol förbjuder Fredrik Gertten och Margarete Jangård 
från att ge intervjuer om filmen.  - De vill lägga total munkavle på 
mig. Det här för tankarna till andra tider och andra länder. Sedan får 
du själv dra paralleller, säger Fredrik Gertten.  Konflikten med Dole, 
som inleddes när företaget försökte stoppa "Bananans!" från att tävla 
i Los Angeles filmfestival tidigare i sommar, har hittills kostat 
Fredrik Gertten och WG Film över 200 000 kronor.  - Det är en 
enorm ansträngning för oss och vi måste börja vädja om stöd, säger 
Fredrik Gertten.  Hur går ni vidare nu?  - Nu går vår amerikans-ka 
försäkring loss, vilket betyder att vi får tillgång till ett försvar. Vi 
håller på att sätta ihop det teamet just nu tillsammans med vår 
amerikanska advokat.  Varken Fredrik Gerttens advokat eller 
representanter från Dole fanns sent i går eftermiddag, svensk tid, 
tillgängliga för kommentarer.  I ett pressmeddelande säger dock 
Gerttens advokat, Richard J Lee, att han anser att stämningsansökan 
saknar grund.  - Det här är den senaste i raden av avskräckande 
trakasserier från ett multinationellt företag riktad rakt mot en liten, 
oberoende film och dess upphovsmän, säger han.  Filmaren Fredrik 
Gertten stäms av multinationella bananföretaget Dole. Gerttens film 
"Bananas!" är förtal, anser företaget, som nu vill förbjuda filmen och 
lägga munkavle på Gertten.  Arvid Jurjaks  Bakgrund  "Bananas!" 
skildrar advokaten Juan Dominguez och hans strid mot Dole . 
Bolaget anklagas för att medvetet ha använt giftiga och olagliga 
bekämpningsmedel, vilket skadade nicaraguanska plantagearbetare. 
Men sedan filmen blev klar har rättsfallet tagit en vändning. Efter 
anklagelser om att advokaten Juan Dominguez använt falska 
vittnesmål har åtalen lagts ner.  Dole såg trailern, kallade filmen en 
bluff och hotade med att stämma filmfestivalen. Festivalledningen 
visade filmen, men lät den inte tävla.  Advokaten Juan Dominguez 
har i sin tur anmält domaren för jäv. \~ Skip Byline: Arvid Jurjaks  
Bildtext:  - Fredrik Gertten. arkiv: stig-åke jönsson 2006 \~ Skip 
Byline: Arvid Jurjaks Bilder ur Fredrik Gerttens "Bananas!" - filmen 
som den multinationella bananjätten Dole nu vill stoppa. \~ Skip 
Byline: Arvid Jurjaks 
© Sydsvenskan eller artikelförfattaren. 
 

Artikel	  2.	  Sydsvenskan	  

Sneda bananer 
 
SYDSVENSKAN 2009-10-16 Sida 4  -  Sektion: A   Författare: Per 
Tedin 
Bananbolaget Dole har beslutat att dra tillbaka sin huvudlösa 
stämningsansökan mot den svenske dokumentärfilmaren Fredrik 
Gertten och hans film Bananas! Det var inte en dag för tidigt. 
Många har, med rätta, reagerat på att det multinationella bolaget i 
kraft av sin storlek och ekonomiska styrka har försökt 
strypa yttrandefriheten och tysta en kritisk röst. Sådan arrogans 
och sådant maktspråk hör inte hemma i ett öppet samhälle.  Men det 
är knappast av omsorg om det offentliga samtalet som Dole avstår 
från att driva sin sak. Reträtten är en direkt följd av massiva protester 
från politiker - av snart sagt alla kulörer - konsumenter och företag. 
Hamburgerkedjan Max bojkottade Doles fruktsallad medan Ica, Coop 
och Axfood krävde samtal med bolaget.  Beskedet att Dole drar 

tillbaka sin stämning kan bara beskrivas som en framgång för 
yttrandefriheten. Och det är en framgång för filmaren Fredrik 
Gertten, låt vara att Bananas! inte lär få riktigt samma publicitet i 
fortsättningen.  Per Tedin  Per Tedin  
© Sydsvenskan eller artikelförfattaren. 

 

Artikel	  3.	  Sydsvenskan	  

Bananbråket "ett rent pr-trick" 
 
SYDSVENSKAN 2009-07-30 Sida 2  -  Sektion: B   Författare: 
Alexander Vickhoff Arvid Jurjaks 
Lincoln Bandlow har tidigare arbetat för den advokatbyrå som 
fruktjätten Dole anlitat för att stämma Malmöfilmaren Fredrik 
Gertten. Nu ska han försvara de svenska filmarbetarna när hans forna 
kollegor ska försöka driva igenom Doles krav på att stoppa 
filmen "Bananas!" och sätta munkavle på regissören Fredrik 
Gertten.  Men Lincoln Bandlow säger nu att han tror att Dole 
egentligen inte har några större förhoppningar om att vinna.  - Jag 
brukar inte ha några åsikter om vad mina motparter har 
för förhoppningar. Men nej, det tror jag inte. Men det är inte 
heller syftet.  Han beskriver det i stället som ett sätt för Dole att 
försöka avleda uppmärksamheten och tysta en kritisk röst genom 
de kostnader och det arbete som en rättsprocess innebär.  - Jag tycker 
inte att Doles stämning har någonting att göra med vad filmen 
innehåller. Det är ett rent pr-trick från Dole för att rikta 
uppmärksamheten från det de gjort i Nicaragua och på 
andra platser.  Lincoln Bandlow berättar att det inte är helt ovanligt 
med stämningar mot dokumentärfilmare. Det är däremot mer 
ovanligt att dokumentärer fälls. Enligt Lincoln Bandlow skyddas 
filmerna i hög grad av yttrandefriheten.  Men distributörer kan 
genom stämningen avskräckas från att ta sig an filmen och 
därigenom tystar stämningen inte bara kritikern; den minskar också 
spridningen av filmen, säger Bandlow.  Samtidigt blir processen en 
plattform som Fredrik Gertten kan använda för att ytterligare 
marknads-föra sin film.  - I praktiken riktar Dole genom stämningen 
uppmärksamheten mot vad som faktiskt visas i filmen, säger Lincoln 
Bandlow.  Tror du att ni kan vinna?  - Ja absolut.  Vad gör ni 
härnäst?  - Nu ska vi ge ett formellt svar på stämningen vi har 
mottagit. Det är viktigt att vi visar att vi inte försöker hymla med 
något kring det här fallet. Min förhoppning är att vi får 
igång processen så fort som möjligt.  När tror du att fallet avgörs?  - 
Det dröjer nog några månader.  Text: Alexander Vickhoff  Dole vill 
avleda uppmärksamheten. Det tror advokaten Lincoln Bandlow om 
bananjättens stämnings-ansökan mot filmaren 
Fredrik Gertten.  Alexander Vickhoff  Arvid Jurjaks  Vill synas  "Det 
är ett rent pr-trick från Dole för att rikta uppmärksamheten från det 
de gjort i Nicaragua och på andra platser."  Advokaten Lincoln 
Bandlow, som ska försvara Malmöfilmaren 
Fredrik Gertten.  Fakta  "Bananas!"  Premiärvisades på Los Ange-les 
filmfestival den 20 juni.  Får Sverigepremiär på lördag, på Lilla 
Filmfestivalen i Båstad.  Handlar om advokaten Juan Dominguez 
försök att stämma Dole för att ha använt kemikalier som skadat 
arbetarna på plantagen i Nicaragua.  Dominguez anklagades i sin tur 
för att använda falska vittnesmål och ärendet lades ned.  Den 7 juli 
stämde Dole Fredrik Gertten för förtal. De anser att han inte tagit 
hänsyn till anklagelserna mot Dominguez.  
Bildtext:  - Lincoln Bandlow. \~ Skip Byline: Arvid Jurjaks Ett 
flygplan sprejar en bananplantage i Nicaragua, i Fredrik Gerttens film 
"Bananas!".Foto: Johan Hallberg 
© Sydsvenskan eller artikelförfattaren. 

	  

Artikel	  4.	  Sydsvenskan	  

Filmare stöttar Fredrik Gertten 
 
SYDSVENSKAN 2009-08-10 Sida 2  -  Sektion: B   Författare: 
Arvid Jurjaks Henrik Rosenqvist jordi belver brad swonet 
Förra helgen, under Lilla filmfestivalen i Båstad, visades Fredrik 
Gerttens film "Bananas!" för första gången för svensk publik. - Vi får 
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väldigt starka reaktioner. Folk har otroligt mycket att 
prata om och vi får väldigt bra respons på filmen, säger 
Fredrik Gertten.  Filmen, som handlar om nicaraguanska banan-
arbetares rättsliga kamp mot fruktföretaget Dole för deras 
användning av skadliga kemikalier, har fått Dole att stämma Fredrik 
Gertten för förtal.  Nu uttalar flera internationellt kända 
dokumentärfilmare sitt stöd för Malmöfilmaren.  "Jag hoppas att de 
inte lyckas tysta honom. Dessa stora företag är vana vid att få sin 
vilja igenom och skrämmer avvikande röster. Det är därför 
inspirerande för resten av oss när människor vågar stå upp och ställa 
dem till svars för sina handlingar", skriver den brittiska 
dokumentärfilmaren Kim Longinotto i ett mejl.  Longinotto ligger 
bakom flera prisbelönta dokumentärer och var under hösten 2008 
hedersgäst under festivalen Nordisk Panorama i Malmö.  "Det 
faktum att ett väldigt mäktigt multinationellt företag försöker 
avskräcka denne filmare illustrerar filmens makt. Fredrik har skrämt 
dem", skriver hon vidare.  Även den österrikiske filmaren Hubert 
Sauper, numera verksam i Frankrike, uttalar sitt stöd, och skriver att 
"vi måste organisera oss mer som filmskapare".  Hubert Sauper, vars 
film "Darwins mardröm" nominerades till en Oscar 2006, berättar att 
han är bekant med liknande händelser.  "Jag skulle använda tillfället 
till att vända deras [Doles] agerande mot dem. Jag tror att 
allmänheten är upplyst nog att genomskåda deras sätt att hantera 
kritik", skriver han och tillägger: "Även om jag inte sett hans [Fredrik 
Gerttens] film stöttar jag honom moraliskt."  Den amerikanske 
filmaren Robert Kenner är just nu aktuell med dokumentären "Food 
Inc.". Filmen, som handlar om den amerikanska livsmedelsindustrin, 
har rönt stor uppmärksamhet i USA.  "Vad som händer med Fredrik 
Gertten och hans film är ett stort bekymmer", skriver Robert Kenner 
och fortsätter: "När jag började göra Food Inc. hade jag ingen aning 
om hur långt företag var beredda att gå för att hindra allmänheten att 
få reda på var vår mat kommer ifrån. Det är alarmerande hur mycket 
makt de har att hålla oss okunniga. När öppenheten går förlorad är vi 
alla i fara."  "Bananas!" visas härnäst på Folkets hus och parkers 
filmdagar i Piteå den 13-16 augusti och i Malmö den 24-27 
augusti.  Stämd av Dole. Nu får Fredrik Gertten stöd av 
internationella kollegor.  - Bravo Fredrik för att du gjort den här 
filmen, skriver brittiska filmaren Kim Longinotto.  Arvid 
Jurjaks  Henrik Rosenqvist  jordi belver  brad swonet  Stöttar Gertten 
moraliskt  "Jag skulle använda tillfället till att vända deras 
[Doles] agerande mot dem. Jag tror att allmänheten är upplyst nog 
att genomskåda deras sätt att hantera kritik."  Hubert 
Sauper.  Alarmerande mycket makt  "Vad som händer med Fredrik 
Gertten och hans film är ett stort bekymmer."  Robert Kenner.  Har 
skrämt Dole  "Det faktum att ett väldigt mäktigt multinationellt 
företag försöker avskräcka denne filmare illustrerar filmens 
makt."  Kim Longinotto.  
© Sydsvenskan eller artikelförfattaren. 

	  

Artikel	  5.	  Sydsvenskan	  

Fem röster Om "Bananas!" Gertten får stöd  
från - ...höger och vänster. 
 
SYDSVENSKAN 2009-10-02 Sida 2 -  Sektion: B   Författare: maja 
suslin 
Fredrik Gerttens film "Bananas!" visades igår för en fullsatt salong i 
riksdagen. Viljan att försvara yttrandefriheten var stark i publiken. 
Men det var också oron för att företag som Dole 
försöker skrämma dokumentärfilmare till tystnad genom hot 
om stämning.  Agneta Berliner, (S), Västerås:  - Jag tycker dels att 
filmen i sig är intressant, dels att Doles agerande är väldigt viktigt att 
diskutera. Yttrandefriheten gäller inte bara pressfriheten och rätten att 
uttrycka sig utan i grunden rätten att tänka. Att man som Dole gör, 
försöker snäva in den rätten är fruktansvärt. Vi tar yttrandefriheten 
för självklart i vårt land men vi måste alltid fortsätta diskutera den. 
Dessutom väcker den här filmen många tankar kring hur vårt 
rättssystem måste förändras i en alltmer globaliserad värld.  Luciano 
Astudillo (S) var en av dem som organiserade visningen och efteråt 
höll i debatten om yttrandefrihetens gränser. Han tycker att det är lika 
viktigt att reagera när företag försöker begränsa yttrandefriheten som 

när sådana försök kommer från politiskt håll.  - Vi har många gånger 
värnat yttrandefriheten när stater föregriper sig på sina medborgare. 
Men det är lika viktigt att reagera när företag försöker inskränka 
yttrandefriheten genom sina ekonomiska muskler, säger han.  I 
publiken fanns representanter från alla politiska partier. Fredrik 
Gertten är stolt över att så många kom till visningen och att riksdagen 
stöttar honom inför Doles stämning.  - När man drabbas så här är det 
tufft att gå igenom det. Men det är lättare att orka nu när vi har det 
här stödet, säger han.  Särskilt glad är han över att intresset från 
filmen har varit enhälligt och kommit från olika politiska sidor.  - 
Yttrandefrihet får inte vara en höger- eller väns-terfråga, säger 
han.  Luciano Astudillo hoppas att visningen i riksdagen kommer att 
ge filmarna styrka inför Doles stämningshot.  - Visningen i riksdagen 
är en plattform som ger legitimitet åt filmen. Det kan filmarna 
behöva för att möta draken, säger han.  I förlängningen hoppas 
Luciano Astudillo att Dole ska dra tillbaka sin stämning när de inser 
trycket från svenska politiker.  - Jag vet inte om det är rimligt att tro 
att de kommer göra det, men jag hoppas det. Jag tror att Dole bara 
förvärrar läget för sig själva genom stämningen. Den gör förstås att 
de riskerar att uppfattas som att de erkänner felen som de anklagas 
för.  Fredrik Gertten själv har ingen uppfattning om hur Dole 
kommer att reagera på filmvisningen och det politiska stöd som han 
fått.  - Det har ett pris att bete sig som Dole har gjort. Jag hoppas 
att den signalen ska gå fram så att de inser att de har gjort en 
dålig sak och drar tillbaka sin stämning. Man måste kunna ta en 
debatt i ett öppet demokratiskt samhälle, säger han.  Tillsammans 
med Mats Johansson (M) har Luciano Astudillo organiserat ett 
upprop som bland riksdagsledamöterna där Dole uppmanas att dra 
tillbaka sin stämning. Luciano Astudillo hoppas att det kan hända när 
Dole inser att svenska politiker står bakom.  hedvig Weibull  Cecilia 
Magnusson, (M), Göteborg:  - Jag tycker att det är en mycket 
välgjord film och det är en viktig fråga som filmarna tar upp. Filmen 
visar ju också att det här har blivit ett historiskt rättsfall. Dole beter 
sig på ett fruktansvärt sätt som inte är acceptabelt. Det är väldigt 
viktigt att vi fortsätter arbeta för yttrandefriheten. Vi kan tycka att det 
är självklart men det är inte det överallt. Jag sitter i kulturutskottet 
och jobbar med yttrandefrihetsfrågor varje dag, till exempel för 
Dawit Isaaks sak. Den här filmen stärker mig i mitt arbete.  Göte 
Wahlström, (S), Jönköping:  - Jag jobbar inte med de här frågorna 
vanligen men yttrandefriheten är en central fråga för all politisk 
utveckling. Man måste ha rätt att torgföra sin åsikter och tankar. Det 
är bra att vi som folk och nation ställer upp bakom filmarna när 
ett företag som Dole tror att de kan komma och ställa krav. När 
jag har arbetat utomlands har jag själv sett andra företag 
utnyttja arbetare. Det är en drivkraft för mig att slåss för den 
lilla människan mot storkapitalet och de stora företagen.  Helene 
Petersson, (S), Stockaryd:  Filmen i sig är fantastisk och det är 
jätteviktigt att den sprider kunskapen om hur Dole använde 
bekämpningsmedlet. Men framför allt lyfter den frågan om 
yttrandefriheten som är en fundamental del i vår demokrati. Jag är 
oroad för att andra dokumentärfilmare ska vara rädda för att arbeta 
om de riskerar dyrbara processer. Därför är det väldigt viktigt att vi 
visar hur den svenska yttrandefriheten ser ut. Det är avgörande att vi 
också samarbetar med EU och USA i frågan.  Hans Wallmark, (M), 
Ängelholm:  Jag hade sett bitar av filmen i Helsingborg och 
filmen överträffade mina förväntningar. Den är väldigt 
spännande cineastiskt och handlar samtidigt om många olika saker. 
Förstås om yttrandefriheten men också om det amerikanska 
rättssystemet, hur ett stort företag agerar mot privatpersoner och om 
vad som är sanning och vad som är lögn. Filmen är väldigt angelägen 
i dag och att gå och se den är ett ställningstagande för 
yttrandefriheten. maja suslin  "När man drabbas så här är det tufft att 
gå igenom det. Men det är lättare att orka nu när vi har det här 
stödet."  Fredrik Gertten  
© Sydsvenskan eller artikelförfattaren. 

	  

Artikel	  6.	  Sydsvenskan	  

Doles värde halverat inför börsstarten 
 
SYDSVENSKAN 2009-10-16 Sida 27 - Sektion: A   Författare: 
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Niclas Ericson 
Det är inte bara filmaren Fredrik Gertten och hans dokumentär 
"Bananas!" som ger Doles ledning huvudvärk. Lagom till den 
planerade börsintroduktionen har både värdet på fruktföretaget och 
försäljningen rasat. Dole är numera bara värt hälften så mycket som 
för sex år sedan.  Det skriver amerikanska dagstidningen Los 
Angeles Times.  Dole och dess ägare, den 86-årige miljardären David 
H Murdock planerar att börsintroducera 41 procent av företaget den 
22 oktober för att dra in nytt kapital.  David H Murdock köpte Dole 
2003 för 2,5 miljarder dollar, motsvarande drygt 17 miljarder kronor. 
Aktiekursen i samband med börsintroduktionen innebär dock att 
Doles totala värde hamnar på blygsamma 1,2 miljarder dollar - 
knappt hälften av vad Murdock betalade för bolaget för sex år sedan, 
skriver Los Angeles Times.  Pengarna från börsintroduktionen ska 
Murdock använda för att betala de mångmiljonskulder som han 
dragit på sig efter misslyckade hotellfastighetsaffärer.  Även Doles 
försäljning och resultat befinner sig i utförsbacke och rapporten för 
årets tredje kvartal var ingen munter läsning. Försäljningen minskade 
med 13 procent till två miljarder dollar, jämfört med motsvarande 
period ifjol.  Samtidigt ökade rörelseförlusten till 58,5 miljoner 
dollar, mot en förlust på 2,3 miljoner dollar samma period förra 
året.  Niclas Ericson  Läs mer om "Bananas!"-bråket mellan Dole och 
Malmö-filmaren Fredrik Gertten i B-delen.  Niclas Ericson  
© Sydsvenskan eller artikelförfattaren. 

	  

Artikel	  7.	  Sydsvenskan	  

Rädslan för en nätlynchmobb fick Dole  
att ge sig 
 
SYDSVENSKAN 2009-10-16 Sida 2 - Sektion: B   Författare: 
Thomas Frostberg 
Det märkliga med Doles agerande i Bananaskonflikten är inte själva 
stämningen, utan den plötsliga och oväntade kovändningen igår. Från 
svensk horisont har det varit svårt att förstå hur ett 
företag kan stämma en filmare för en kritisk dokumentär. Risken för 
medialt bakslag är uppenbart när den juridiska processen leder till 
ytterligare publicitet.  Med den starka ställning som bolagsjurister har 
i USA är det ändå inget att förvånas över. De vakar över bolagets 
legala rättigheter och ska agera, oavsett mediala aspekter.  Den 
mediala uppmärksamheten kan till och med gynna saken, 
eftersom stämningar främst är ett led i en skrämselattack snarare än 
ett verkligt juridiskt angrepp. Dole har tvingat Malmöfilmaren 
Fredrik Gertten att lägga tid och pengar på att försvara sig, 
inte rättsligt utan även i medierna.  Doles förklaring att man viker sig 
för en svensk yttrandefrihetsdebatt är därför inte trovärdig. Den 
svenska opinionen rubbar inte hårdföra bolagsjurister i USA.  Inte 
ens ekonomiska konsekvenser av en svensk 
konsumentbojkott skrämmer i förhållande till de belopp som frågan i 
grunden handlar om, det vill säga eventuella skadestånd till 
förgiftade medarbetare.  Större betydelse lär hotet att frågan ska 
sprida sig via internet ha spelat. Än så länge har Facebookgrupper 
som "Company Going Bananas - Stop the Censorship by Dole" färre 
än tusen medlemmar, men via sociala medier går det att skapa en 
lynchmobb över en natt.  Om yttrandefrihetsfrågan är stark i Sverige 
är förutsättningarna för att så kallat "vanligt folk" i USA lackar ur 
ännu större, när Dole bekämpar den lille mannens friheter.  Den 
andra förklaringen till kovändningen stavas CSR, corporate social 
responsibility. Samhällsansvar gör sig inte bara fint 
i årsredovisningarna längre, utan är i dag en 
prioriterad ledningsfråga.  Även om Dole inte skulle bry sig om sitt 
rykte i den här skandalen så har de stött på oväntat motstånd när 
svenska företag som Ica och Max lagt sig i striden.  Det har tidigare 
varit en hederssak i näringslivet att inte kritisera andra företag. Med 
CSR-frågorna högt på agendan har det skett en omsvängning. Bland 
alla olika tolkningar av turerna i Bananaskonflikten är det antagligen 
den allra viktigaste.  Thomas Frostberg  "Samhällsansvar gör sig inte 
bara fint i årsredovisningarna längre, utan är i dag en prioriterad 
ledningsfråga."  
© Sydsvenskan eller artikelförfattaren. 

 

Artikel	  8.	  Sydsvenskan	  

Dole vill inte betala Gertten 
 
SYDSVENSKAN 2009-10-29 Sida 2 - Sektion: B   Författare: Arvid 
Jurjaks 
För två veckor sedan kom Dole med det något överraskande beskedet 
om att de drar tillbaka sin förtalsstämning mot Fredrik Gertten, 
producenten Margarete Jangård och företaget WG Film. I en 
mejlintervju med Sydsvenskan berättar nu Michael Carter, 
Doles vice vd, att reaktionerna från Sverige på deras offensiv 
mot dokumentären "Bananas!" överrumplade dem.  - Från vårt 
perspektiv var det väldigt tydligt att Dole helt enkelt försökte få det 
känt att filmen var ärekränkande. Precis som i Sverige fäster vi stor 
vikt vid yttrandefrihet. Vi har tagit den oro som uttryckts i Sverige 
angående den friheten på allvar genom att dra tillbaka vår 
stämning.  Var ni oroliga att den badwill ni fick i Sverige skulle 
sprida sig till USA?  - Vad gäller oron ur ett amerikanskt perspektiv 
känner vi ingen sådan då amerikanska lagar ger företag rätt att 
skydda sig mot förtal.  Michael Carter skriver att Dole bett Fredrik 
Gertten att dra tillbaka sin motstämning, men att Gertten hittills 
vägrat.  Fredrik Gertten, som befinner sig i Brasilien för att 
promota "Bananas!" där, säger att de ännu inte bestämt sig för om 
och hur de ska gå vidare.  - Men rent känslomässigt kan jag fråga mig 
varför vi inte skulle göra det. Dole har orsakat oss enorma kostnader 
och jag tycker de borde ta sitt ansvar för det, säger Fredrik 
Gertten.  Dole har hittills avvisat alla krav på att betala Fredrik 
Gerttens kostnader för att försvara sig mot dem. Avgörandet ligger 
därmed hos domstolen, som fortfarande har att ta ställning till det 
så kallade anti-SLAPP-yrkandet som försvaret lämnade in i 
september.  - Vi måste få en domstolsförhandling där för att kunna 
återfå de utgifter försvaret haft, säger Gerttens advokat, Lincoln 
Bandlow.  Samtidigt fortsätter Dole att hävda att "Bananas!" 
förtalar företaget. Och Michael Carter, som i somras var den som 
tog initiativet till stämningen mot den svenske filmaren, ångrar 
inte att han gick till domstol, trots den kovändning företaget gjort.  -
 Vi har gjort det känt att "Bananas!" i grunden är felaktig 
och innehåller flera falska påståenden. Dole beklagar bara 
att förtalsstämningen resulterade i oro över yttrandefriheten i Sverige, 
vilket aldrig var avsett.  Text: Arvid Jurjaks  Dole blev tagna på 
sängen av reaktionerna från Sverige. Men bananjättens vice vd ångrar 
inte att de stämde Fredrik Gertten och avvisar nu alla krav på att 
betala filmarens advokatkostnader.  Arvid Jurjaks  "Dole har orsakat 
oss enorma kostnader och jag tycker de borde ta sitt ansvar."  Fredrik 
Gertten  Fakta  SLAPP  SLAPP står för strategic lawsuit against 
public participation och innebär att någon går till domstol, inte för att 
de tror sig ha rätt i sak, utan för att belasta motparten med de 
kostnader det innebär att försvara sig.  Gerttens försvar har i ett 
särskilt anti-SLAPP-yrkande hävdat att Doles stämning var en typisk 
SLAPP-stämning. Datum för förhandlingarna har skjutits upp på 
grund av att domarna i målet flera gånger bytts ut.  Dole stämde 
Fredrik Gertten, Margarete Jangård och företaget WG Film för förtal 
genom filmen "Bananas!" den 7 juli.  "Bananas!" hade svensk 
biopremiär den 8 oktober.  läs mer!  Tidigare artiklar om Bananas 
finns på Syd-sven-skan.se.  
© Sydsvenskan eller artikelförfattaren. 

	  

Artikel	  9.	  Sydsvenskan	  

Nu vill Gertten ha banandebatt 
 
 
SYDSVENSKAN 1 2010-04-13 Sida 2 - Del: 2   Författare: 
Alexander Kuprijanko 
Snart visas den omtalade filmen "Bananas !" på SVT. Då hoppas 
Malmöfilmaren Fredrik Gertten att debatten om hur bananerna 
produceras tar fart på allvar. När debatten kring filmen "Bananas!" 
pågick som mest förra året 
låg fokus på fruktjätten Doles försök att stoppa filmen genom 
en stämning.  Till slut drog Dole tillbaka stämningen, och Fredrik 
Gertten och hans bolag WG Film tog också tillbaka sin 
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motstämning.  Fortfarande pågår dock en rättslig tvist om vem som 
ska stå för WG Films juridiska kostnader. Striden mellan Dole och 
bananarbetarna är inte heller avgjord utan kommer upp i domstol 
igen nästa månad (se bakgrund).  När "Bananas!" nu ska visas på 
SVT den 20 april hoppas Fredrik Gertten att debatten ska fokusera på 
själva innehållet i filmen - alltså under vilka villkor våra livsmedel 
produceras.  - Debatten har kommit att handla mycket om 
yttrandefrihet och om mina rättigheter som filmare. Nu hoppas jag att 
debatten ska handla om det som jag gjorde filmen om: vem är det 
som producerar maten vi äter, hur behandlas de, hur kan vi som 
konsumenter påverka det och hur kan de svenska butiksägarna 
påverka det. Jag tycker att Ica, Coop och Axfood har ett stort ansvar, 
säger Fredrik Gertten.  WG Film har lyckats sälja filmen för bio- och 
dvd-distribution i en rad länder: Storbritannien, USA, Kanada, 
Tyskland, Österrike och Polen.  I ännu fler länder ska filmen visas på 
tv.  - Det är svårt att säga hur uppmärksamheten har 
påverkat möjligheterna att sälja filmen. Jag vet ju att den 
amerikanska och den kanadensiska distributören var intresserade 
redan när vi visade filmen i Los Angeles, men valde att vänta på 
grund av stämningshotet. Så på det sättet har vi tappat väldigt mycket 
tid, säger Fredrik Gertten.  Alexander Kuprijanko  "Nu hoppas jag att 
debatten ska handla om det som jag gjorde filmen om: vem är det 
som producerar maten vi äter, hur behandlas de? "  Bakgrund  Dole 
hotade filmfestival med stämning  Fredrik Gerttens dokumentärfilm 
"Bananas !" kretsar kring advokaten Juan Dominguez och hans kamp 
mot fruktjätten Dole. Företaget anklagas för att medvetet ha använt 
giftiga och olagliga bekämpningsmedel som skadat nicaraguanska 
fruktarbetare.  Filmen fick internationell uppmärksamhet när Dole 
förra året lyckades få Los Angeles filmfestival att plocka bort filmen 
från tävlan genom att hota med stämning. Filmen visades dock 
utanför tävlingen. Dole menade att innehållet i "Bananas !" bygger på 
en stor bluff och hävdar att falska vittnesmål användes 
under rättegången som skildras i filmen.  I "Bananas !" visas när Juan 
Dominguez vinner första ronden mot Dole. Senare gick domstolen på 
Doles linje i två nya fall och Dole använder dessa segrar i 
överklagandet av fallet i filmen. I maj ska det fallet upp igen, och en 
ny advokat representerar bananarbetarna. Enligt den nya advokaten 
finns bevis på att de anonyma vittnesmål som Dole använt för att 
bevisa att bananarbetarna ljugit, i sin tur varit falska.  
© Sydsvenskan eller artikelförfattaren. 
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Artikel	  1.	  Los	  Angeles	  Times	  

Dole Food Co. dislikes 'Bananas!' 
 
LOS ANGELES TIMES 2009-06-16 04:37  -  Artikeltyp: General 
In the eyes of Swedish documentary filmmaker Fredrik Gertten, his 
documentary 'Bananas!' is a balanced, nuanced depiction of a trial 
pitting Nicaraguan banana plantation workers and a prominent L.A. 
attorney against a powerful multinational agribusiness. 
'It is a classical David-Goliath story,' the director said in a phone 
interview last week. In the eyes of Dole Food Co., Gertten's film is 
an egregiously flawed document based on what Dole lawyer Scott 
Edelman calls 'a phony story' that has been discredited by the 
allegedly fraudulent conduct of the L.A. attorney, Juan J. 
Dominguez, at the film's center. Dole, the world's largest producer of 
fruits and vegetables, is vowing to sue both the filmmaker and the 
Los Angeles Film Festival for defamation if it screens the movie this 
week. In the view of the festival, which plans to host the movie's 
world premiere on Saturday, 'Bananas!' is an intriguing object lesson 
that raises important questions about the conduct of U.S. companies 
abroad, the practices of American attorneys representing foreign 
workers and the ethical choices facing a documentary filmmaker who 
has been told after finishing his film that some of his material may be 
shaky, if not outright false. The 15-year-old festival is sponsored by 
the Los Angeles Times and runs Thursday through June 28. The 
events that 'Bananas!' partially chronicles are complex and the 
subject of ongoing lawsuits and disputes. They center on Dole's 
acknowledged past use of the pesticide dibromochloropropane, or 
DBCP, in Nicaragua and other countries. Banana farmers and other 
plantation workers have taken Dole to court, seeking millions of 
dollars in damages, contending that they were rendered sterile by 
exposure to the pesticide, which has been banned in the United States 
since 1979. Thousands of plaintiffs in Nicaragua, Costa Rica, Ivory 
Coast and other countries have brought cases against Dole and 
pesticide manufacturers. Lawyers for some Nicaraguan plaintiffs 
have taken their cases to U.S. courts, hoping they will enforce 
verdicts against Dole that have been awarded by Nicaraguan courts. 
Among the attorneys representing Nicaraguan plaintiffs is 
Dominguez, a Cuban-born personal injury lawyer whose face appears 
on local bus advertisements and billboards. He appears prominently 
throughout 'Bananas!' as his case progresses and he visits Nicaragua, 
providing some of the film's voice-over commentary. At one point he 
characterizes himself as a champion of 'the little guy.' In a 2007 jury 
trial before Los Angeles County Superior Court Judge Victoria G. 
Chaney, Dole lost and was ordered to pay $1.58 million to four of the 
dozen Nicaraguans claiming injury in that case, several of whom are 
depicted in Gertten's film. Dole is appealing that case. Then this 
spring, in a dramatic reversal of events, Chaney threw out two other 
lawsuits against Dole after being presented by Dole investigators 
with evidence gathered from Nicaraguans who said that they had 
been recruited and coached by lawyers, outfitted with false work 
histories and falsified medical lab reports, and promised payouts to 
pose as pesticide victims. In her April 23, 2009 ruling on the case, 
Chaney said that 'the actions of the attorneys in Nicaragua and some 
of the attorneys in the United States, specifically the Law Offices of 
Juan Dominguez, have perverted the court's ability to deliver justice 
to those parties that come before it.' 'What has occurred here is not 
just a fraud on this court, but it is blatant extortion of the defendants,' 
i.e. Dole, the judge said in her ruling. The 'plaintiffs' fraud,' the judge 
said, 'permeates every aspect of this case.' Dominguez is facing 
contempt charges for his alleged participation in the fraud, and Judge 
Chaney has said she would refer the case to the state attorney general 
and the California Bar Assn. for possible disciplinary actions. 
Dominguez has denied any wrongdoing and declined further 
comment. Gertten's film had been completed for months prior to this 
spring's developments and was accepted by the film festival for 
screening. Rebecca Yeldham, the festival's director, said that the 
movie had been removed from playing in the 'competition' category, 
where it would be eligible for awards, and is now being presented as 
a 'case study.' The festival screenings will be prefaced by a statement, 
written and delivered by festival organizers, that the organizers 
intend to place the controversy surrounding the film in context, 
Yeldham said. The screenings will be followed by a discussion of the 

issues the movie raises. 'We feel that, responsibly, we need to be able 
to present that movie to our audiences,' Yeldham said. The 
filmmaker, she said, had acted in 'good faith' in making the movie. 
'This is the filmmaker's point of view. It's not ours,' Yeldham said. 
'We do not program only movies that reflect our subjectivity.' But 
Dole asserts that no amount of 'contextualizing' or disclaimers -- 
including a brief postscript to the trial that Gertten recently added to 
the end of his movie -- would be sufficient to offset what the 
company contends are the gross factual distortions that were put 
forward by the plaintiffs in court. 'It's a phony, fraudulent story that 
was made up in one of the worst frauds that I've ever seen in a court 
in 25 years of practice,' Edelman said. 'Our position is, even if the 
filmmaker didn't know this at the outset, he knows it now and the 
film should not be screened. It needs to be entirely rewritten to reflect 
the facts.' Edelman said he had not yet seen the film because neither 
Gertten nor the festival had agreed to show it to him. The filmmaker 
and festival organizers said they had invited Dole representatives to 
attend Saturday night's screening. 'We've invited them in various 
ways, and if something's not accurate (about the film) they ought to 
tell us,' said Michael Donaldson, a lawyer representing the festival 
and its parent organization, Film Independent. On May 8, Dole sent 
letters to the festival's major sponsors, including The Times, 
denouncing what Dole called the 'false and defamatory accusations' 
made by the film. The company asked the sponsors for 'your 
assistance in preventing the Festival's complicity in this travesty,' but 
did not elaborate in its letter as to what this might mean. 'We're not 
asking any judge to prevent this film from being shown,' Edelman 
said. 'We're just saying, 'Hey, you got the facts wrong, grossly wrong. 
And it's unfair to Dole to show this film.' ' Gertten believes that his 
movie, which essentially ends in the fall of 2007, has a valid story to 
tell, even as that story continues to evolve. 'I have to tell the story as I 
saw it, and that's what I do, and that story ends at that moment,' he 
said. 
© Los Angeles Times 

	  

Artikel	  2.	  Los	  Angeles	  Times	  

L.A. County judge orders Dole to pay  
filmmaker $200,000 
 
LOS ANGELES TIMES 2010-12-02 04:36  -  Artikeltyp: General 
  Författare: Alan Zarembo, Los Angeles Times 
Judge Ralph Dau rules that the food giant was trying to stifle free 
speech when it filed a defamation suit against a documentary maker 
whose film suggests the company harmed workers in Nicaragua. A 
Los Angeles County judge has ruled that Dole Food Co. 
was trying to stifle free speech when it filed a defamation suit against 
a Swedish filmmaker who made a documentary suggesting that the 
company had harmed workers on its Nicaraguan banana plantations 
in the 1970s. Judge Ralph Dau ordered Dole to pay Fredrik Gertten 
and a fellow producer $200,000 in legal fees and costs as 
punishment. In July 2009, Dole sued Gertten, accusing him of 
unfairly demonizing the company in his film "Bananas!" The 
documentary follows a 2007 trial in L.A. County Superior Court, 
sympathizing with the Nicaraguan plaintiffs who say that they were 
left sterile by exposure to DBCP, a pesticide used by Dole on banana 
plantations even after it was banned in the United States. That trial 
ended in a partial victory for the Nicaraguans. But as the film was set 
to debut at the Los Angeles Film Festival, the judge, Victoria 
Chaney, threw out a related case, saying it was the product of a 
massive fraud. She accused Juan Dominguez, an L.A. attorney who 
represented the men and who was prominently featured in the film, of 
recruiting plaintiffs who had never worked on banana plantations and 
training them to lie on the witness stand. Chaney eventually ruled 
that the 2007 judgment was also based on fraud and threw it out too. 
Dole dropped its defamation case four months after it was filed. But 
the filmmaker continued to pursue legal fees and costs under 
California's anti-SLAPP law, which is designed to discourage 
frivolous lawsuits aimed at suppressing free speech. In his ruling 
against Dole this month, Dau said that the film had included enough 
information to leave the viewer with significant doubts about the case 
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against Dole. Gertten lauded the ruling as a wider victory for 
filmmakers taking on subjects with deep pockets. "Corporations such 
as Dole must respect freedom of speech and the freedom of the 
press," he said in a statement released this week. "These 
conglomerates have unlimited resources available to them to get their 
messages out, while independent filmmakers who are under attack 
while trying to uncover the truth, have very limited means to defend 
ourselves." In its own statement, Dole said the allegations against the 
company were still false. "The ruling in no way endorses the claims 
made in the film," it said. 
© Los Angeles Times 

	  

Artikel	  3.	  Los	  Angeles	  Times	  

Oscar voters tackle gas 'fracking' controversy 
 
LOS ANGELES TIMES 2011-02-16 02:39  -  Artikeltyp: Opinion 
Add one more unlikely group to the list of people debating the 
controversial process of hydraulic fracturing or "fracking" -- Oscar 
voters. 
a group representing oil and natural gas producers, has sent a letter to 
the Academy of Motion Picture Arts and Sciences arguing that 
"Gasland," an Academy Award-nominated documentary on fracking, 
should be ineligible for best documentary feature because it contains 
inaccuracies. Though other industries have launched public relations 
campaigns to discredit documentaries -- health insurers targeted 
Michael Moore's "Sicko" in 2007, for instance, and Dole challenged 
a 2009 documentary called "Bananas!" -- this is the first time an 
industry group has appealed directly to the academy. In the letter 
signed by its executive director, Lee O. Fuller, Energy in Depth 
called "Gasland" "an expression of stylized fiction." "The many 
errors, inconsistencies and outright falsehoods catalogued ... cast 
serious doubt on 'Gasland's' worthiness for this most honored award, 
and directly violate both the letter and spirit of the published criteria 
that presumably must be met by 'Gasland's' competitors in this 
category," the letter said. Energy in Depth is a coalition of industry 
groups including the Pennsylvania Independent Oil and Gas Assn. 
and the Texas Alliance of Energy Producers. In "Gasland," director 
Josh Fox learns that the land near his Pennsylvania home has been 
designated for hydraulic fracturing or fracking, a process that 
involves blasting water, sand and chemicals into underground rock to 
extract oil or gas. Fox, whose previous film "Memorial Day" was 
about the Abu Ghraib prisoner-abuse scandal in Iraq, sets out on a 
road trip to fracking sites around the U.S. to learn more about the 
process. Energy in Depth sent its letter to the academy, not to the 
5,755 voting members individually. The industry group also 
published the letter on its website and issued a news release, but it 
wasn't until the filmmakers themselves began publicizing Energy in 
Depth's campaign that many in Hollywood took notice of it. There's 
more, RELATED: --Rebecca Keegan twitter.com/@thatrebecca 
Photo: Josh Fox in the documentary "Gasland." Credit: HBO 
© Los Angeles Times 

	  

Artikel	  4.	  Los	  Angeles	  Times	  

L.A. lawyer accused of fraud in pesticide  
litigation 
 
LOS ANGELES TIMES 2009-08-05 06:51  -  Artikeltyp: General 
Reporting from Los Angeles and Chinandega, Nicaragua -- In the 
sweltering hub of Nicaragua's once-thriving banana industry, Juan 
Dominguez saw an opportunity. 
He arrived in Chinandega in 2002, shortly after watching a CNN 
report about men claiming they had become sterile from exposure to 
DBCP, a pesticide used on banana plantations in the 1970s. Until 
then, Dominguez was best known as the mustachioed personal injury 
lawyer pictured on the backs of Los Angeles buses and had no 
experience in international law. 'I'm not a religious man,' he said 
recently, 'but this felt like a calling.' Today, it feels more like a 

disaster. Dominguez stands accused by a judge of participating in a 
broad conspiracy built on phony claims. Cases that he expected 
would go to trial this year have been thrown out. A $3.2-million jury 
verdict on behalf of six plaintiffs in 2007, which he had hoped would 
be the first of many victories against Dole Food Co. and Dow 
Chemical Co., is likely to be overturned. The accusations against him 
came in a highly unusual proceeding in which Los Angeles County 
Superior Court Judge Victoria Chaney relied on secret testimony 
collected by Dole. Dominguez and other plaintiffs' attorneys had set 
out to find legitimate claims but turned to fraud when they found 
few, she wrote. What resulted was a 'heinous' scheme 'cemented 
together by human greed and avarice,' she said in making her ruling. 
Dole, which ran the banana plantations at the time, has used the 
ruling to cast doubt on dozens of other DBCP claims in U.S. courts, 
including efforts to enforce tens of millions of dollars in judgments 
from courts in Nicaragua. 'An international legal shakedown,' 
Theodore Boutrous, an attorney for Dole, calls the claims. 
Dominguez, 52, now faces investigations by the State Bar of 
California and scrutiny by the U.S. Department of Justice. He said he 
has done nothing wrong: 'I don't engage in anything illegal or 
unethical.' 'The whole thing is a crazy nightmare,' he said. In 
Nicaragua, the judge's ruling was widely met with disgust. 'That 
Chaney,' people say. The local version of events blames the 
multinational companies and their pesticide for much of what ails 
people. Anyone who disagrees is accused of being paid by Dole. 
Here, DBCP is more than a pesticide. It is a political movement. The 
forces of poverty and corruption cloud the most basic facts 
surrounding the claims. The truth that can be established is one that 
Chaney alluded to in her ruling: If Nicaraguans truly were injured by 
DBCP a generation ago, what has happened since makes identifying 
the victims nearly impossible. :: In the late 1970s, several men 
repackaging DBCP at a factory in Lathrop, Calif., realized that they 
all had the same problem: They couldn't get their wives pregnant. 
After the chemical was shown to have caused their sterility, the 
United States suspended most uses in 1977 and banned DBCP two 
years later. Dole continued to spray it on banana plantations in 
Nicaragua until at least 1980. It's unclear what level of exposure 
farmworkers had to DBCP. The irrigation workers who sprayed the 
chemical to kill worms in banana tree roots presumably got the 
highest doses. But science hasn't determined what minimum level 
causes sterility. Regardless of those unknowns, the chances of 
Nicaraguans winning compensation were slim. The courts did not 
have the resources to handle such complex litigation and, in any case, 
couldn't force U.S. companies to pay up. And Dole successfully 
argued that U.S. courts were inappropriate forums for the Nicaraguan 
cases. Then in 2001, Nicaragua enacted a fast-track law that made it 
far easier for alleged DBCP victims to win judgments in Nicaragua. 
Suddenly Dole, which is based in Westlake Village, was less resistant 
to having DBCP cases heard in the U.S. courts. Several U.S. firms, 
lured by the potential for big jury verdicts, set up operations in 
Chinandega. Their arrival fanned a political movement around 
DBCP, known to Nicaraguans by the brand name Nemagon. To 
many poor Nicaraguans, it became a catchall cause for their ills: 
cancer, kidney trouble, headaches, blemishes, nervousness, even bad 
eyesight. Three years ago, several hundred people claiming to be 
victims erected a shantytown in front of the national assembly in 
Managua, the capital, to draw attention to their complaints. They are 
still there. On a recent day, one of the encampment's leaders, 
Altagracia Socorro Solis, ushered an old woman into a shelter and 
pointed to her swollen knees. 'See the deformities,' Solis said. 'It's the 
pesticide.' More than 20,000 men and women have signed on as 
clients with law firms in Chinandega, equivalent to about a sixth of 
the city's population. Many had been rounded up by union bosses, 
activists and paid recruiters. Wilber Wilson, a 60-year-old taxi driver 
in the city, said a former neighbor asked him to join a lawsuit. 'I told 
him, 'No. I wasn't a banana worker,' ' he said. 'He said, 'It doesn't 
matter.' ' :: In Chinandega, Dominguez partnered with a local lawyer, 
set up the Law Office of the Ex-Banana Workers and began a 
recruiting effort akin to a Nicaraguan political campaign. Drawing 
interest with free raffles of bicycles and TVs, he filled the local 
stadium with potential clients and railed against the multinationals 
like a preacher against the devil. Many Saturdays he went on national 
radio to talk about DBCP, often calling in from Los Angeles. He 
liked to be introduced as a 'super lawyer,' a designation bestowed 



	   57	  

upon him by a U.S. legal magazine. He made the same pledge to the 
Nicaraguan clients that he made representing poor Spanish-speaking 
accident victims in Los Angeles: 'If we don't win, you don't pay.' His 
partner in Nicaragua, Antonio Hernandez Ordenana, handled the 
Nicaraguan cases, while Dominguez focused on those deemed to 
have the best chances in the United States. Dominguez, who was 
born in Cuba and came to the United States at 10, said he believed 
his Latin roots and fluent Spanish gave him an advantage over the 
other U.S. law firms. He immersed himself in Chinandega, buying a 
hotel and sponsoring amateur baseball teams. He welcomed members 
of the media, including a Los Angeles Times reporter who in 2007 
wrote a front-page story about his cause. A filmmaker, Fredrik 
Gertten, followed him for a documentary. 'He loved to have the 
camera team around him,' said Gertten, who was sued last month by 
Dole over the film, called 'Bananas!' 'It added some excitement to his 
life, and he was Mr. Something.' Jose Francisco Gutierrez Fletes, 58, 
who worked as a 'captain' to recruit and manage plaintiffs, said he 
faced constant pressure from Dominguez's office to deliver more. 
'We had to keep bringing people in,' he said. Dominguez's operation 
signed up about 12,000 people in Nicaragua, of whom 4,500 have 
cases in courts there. Several dozen cases were chosen to be filed in 
U.S. courts. Potential clients were vetted by interviews and medical 
exams, Dominguez said. They had to be sterile, without any children 
born after the men claimed to have been exposed to DBCP. 
Dominguez said he did not have the final word. Being a negotiator 
and not a litigator, he had recruited Duane Miller, a Sacramento 
attorney who had sued and won on behalf of the Lathrop DBCP 
victims, to try his cases. Miller sent a Los Angeles specialist in male 
infertility to Chinandega to conduct exams. That eliminated several 
men. Miller declined to comment for this story. Chaney ruled that 
there is no evidence that Miller or his firm knowingly participated in 
fraud, adding that her ruling did not address the question of whether 
they should have known once the cases were filed. The men brought 
to the United States were producing little or no sperm, according to 
court records. But tests could not rule out every other possible cause. 
Nor could they determine when the men lost their ability to 
reproduce, a problem that was underscored later when Dole used 
DNA testing to show that one plaintiff had fathered children in the 
1990s. There was another problem in blaming DBCP: According to 
Dole, records showing who worked on the farms were destroyed by 
the Sandinista government in the early 1980s. :: The first signs of 
trouble in Dominguez's cases came well before Chaney issued her 
April ruling -- in routine depositions. In 2005, Miguel Angel Zelaya, 
wearing new shoes and trousers purchased by Dominguez, boarded 
an airplane for the first time and flew to Los Angeles. In 
Dominguez's office on the top floor of a 22-story Wilshire Boulevard 
high-rise, Dole attorneys asked him the names of co-workers, how 
much he was paid, whether he collected his pay from an office, 
whether the farm even had an office. Over and over, according to a 
transcript, his answer was the same: 'I don't recall.' Even so, Zelaya's 
claim remained alive until Chaney threw it out with the others this 
year. He was among the nine plaintiffs -- out of 11 -- who had lied 
about working on banana farms, the judge concluded. In an interview 
in July in his house, a dirt-floored shelter with a small stack of logs 
burning in one corner for cooking, Zelaya stuck by his testimony, 
even after a reporter pointed out he would have been 11 at the time 
he said he started working at a Dole farm. 'The lawyers would ask me 
the same thing five times,' he said. 'It was confusing.' His wife 
opened a freezer -- there was no electricity -- and pulled out legal 
documents that had recently arrived from Miller's firm. He asked a 
reporter to explain them. A letter said that he would need to find new 
lawyers. Zelaya said he had been hoping for money to buy a bus to 
generate steady income. The Times interviewed five other plaintiffs 
in the cases that Chaney dismissed. All continued to insist that DBCP 
had rendered them sterile. The most convincing was 57-year-old Jose 
Adolfo Tellez, who had been featured in the 2007 L.A. Times article. 
He described in detail the process of applying the pesticide. The 
judge ruled that Tellez indeed had worked on a plantation but was 
lying about having been on an irrigation crew. Tellez, who lives with 
his mother outside of Chinandega, said that many people were lying 
but that he wasn't. 'Those who are really affected, who are truly 
sterile, are few,' he said. In a 2008 deposition, plaintiff Francisco 
Donald Quinonez testified that one of Dominguez's captains had 
trained him 'like a parrot' to recite facts about the farm. But the 

captain, Carlota Rivera, said in an interview in Nicaragua that she 
knew him from their days together on a plantation and helped him 
only because he is mentally slow. 'We're still waiting for them to give 
me the money,' Quinonez said. Dominguez blamed poverty, illiteracy 
and the passage of time for clients who did 'horribly' in their 
testimony. 'Many of them have a second- or third-grade education,' 
he said. 'You pair that with an Ivy League-trained lawyer, the best of 
the best, and you know how that is going to come out.' Hernandez, 
his Nicaraguan partner, said the weak depositions proved that the 
judge was wrong in saying workers were coached to lie. 'Frankly, we 
didn't prepare anybody,' he said. :: The Dole investigation that served 
as the basis of Chaney's ruling consisted of statements from and 
interviews with 27 witnesses. The evidence remains mysterious. The 
witnesses' names have been kept secret -- even from Dominguez in 
most cases. Dole persuaded Chaney, a veteran judge who has handled 
several high-stakes cases, that witnesses would be in danger if their 
names were known in Nicaragua. Miller's firm could be present for 
the depositions but was not allowed to investigate the witnesses. 
Among her most startling findings was that U.S. lawyers, including 
Dominguez, met in Chinandega with local justice officials, laboratory 
owners and captains in October 2003 and arranged to rig cases in the 
Nicaraguan courts. The Nicaraguan judge, Socorro Toruno, who was 
allegedly there, called the accusation 'absurd.' Two other U.S. 
attorneys named by the judge, neither of whom was working with 
Dominguez, deny being present at such a meeting. Dominguez said 
he wasn't in Nicaragua at the time. 'It's easy to make me the 
boogeyman,' he said. :: At the Law Office of the Ex-Banana 
Workers, lists of thousands of names of alleged DBCP victims still 
are taped to the walls. Dominguez's Nicaraguan partner is still filing 
cases in the courts there. But the dreams of a judgment in the United 
States are essentially over. Since Dominguez and Miller have bowed 
out of Nicaraguan DBCP cases, the plaintiffs in the 2007 case, the 
sole victory, don't even have lawyers. The award in that case had 
already been reduced and was under appeal before Chaney's ruling. 
Carlos Enrique Diaz Artiaga, 56, who was awarded $452,000, is 
vague about the details of what the judge did in California but 
remains hopeful. 'They say we won,' he said. He lives alone in a 
cinder-block hut, with a picture of himself at Universal Studios on 
the wall. Whatever happens, Diaz said, he is grateful to Dominguez 
for the trip. 'How's a poor guy ever going to get a chance to travel on 
an airplane?' he said. alan.zarembo@latimes.com 
victoria.kim@latimes.com 
© Los Angeles Times 
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Review: Legal battles continue in  
'Big Boys Gone Bananas!*' 
 
LOS ANGELES TIMES 2012-08-03 17:36  -  Artikeltyp: General 
Författare: Sheri Linden 
Frank Gertten's documentary 'Bananas!' begets another documentary 
about the filmmaker's fight against Dole. Fredrik Gertten's delight at 
being invited to premiere a film at the 2009 Los Angeles Film 
Festival was short-lived. 
The Swedish documentarian's "Bananas!*," chronicling a legal fight 
by Nicaraguan workers against Dole over pesticide use, would soon 
be embroiled in its own legal battle. Gertten and his four-employee 
company spent the next half-year wrangling with one of the world's 
largest multinationals over the right to show the film. His new 
documentary, "Big Boys Gone Bananas!*," follows the events of 
those six months from the point of view of a David facing a 
lawyered-up Goliath. The relentlessness of corporate might is 
disturbing but no surprise; "Big Boys" is, however, an eye-opening 
look at the way the U.S. media fell lockstep behind Dole's claims. 
Calling the film false and defamatory, sight unseen, Dole sent cease-
and-desist letters to the filmmakers, the festival and its sponsors 
(which included The Times). Under threat of lawsuit, festival 
organizers pulled the doc from competition and screened it, bizarrely, 
as a "case study," essentially questioning its veracity. Maintaining his 
focus on the increasingly absurd events, Gertten doesn't make the 
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background of the earlier film, including allegations of fraud against 
the workers' L.A. attorney, entirely clear. Onscreen, he maintains a 
nave faith that Dole will be reasonable once they've seen the film. 
Ultimately, on his home turf, activism and transparency serve the 
cause of free speech. But "Big Boys" remains a chilling look at the 
brave new field of strategic communication, which employs not just 
marketing experts but covert operatives to protect brands. As one 
specialist observes, we live in "an era of extreme reputation anxiety." 
"Big Boys Gone Bananas!*" No MPAA rating; in English and 
Swedish with English subtitles. Running time: 1 hour, 27 minutes. At 
Laemmle's Playhouse 7, Pasadena. 
© Los Angeles Times	  

	  

	  

Artikel 6. Los Angeles Times 

State Bar of California won't discipline  
attorney in fraud 
 
LOS ANGELES TIMES 2011-03-24 05:53  -  Artikeltyp: General 
  Författare: Victoria Kim, Los Angeles Times 
An L.A. County judge had referred Juan Dominguez, a personal 
injury lawyer, to the bar after he was found to have been central to a 
scheme to have 
...fake plaintiffs lie about becoming sterile from pesticide exposure 
while working at Dole-affiliated banana farms in Nicaragua. The 
State Bar of California has declined to discipline a Los Angeles 
attorney who was accused of orchestrating a massive fraud in 
representing Nicaraguan banana workers in lawsuits against U.S. 
corporations, according to a document reviewed by The Times. 
Then-Los Angeles County Superior Court Judge Victoria G. Chaney 
had referred attorney Juan Dominguez, a personal injury lawyer 
whose ads are ubiquitous on Los Angeles buses, to the state bar after 
she made findings that he was central in a scheme to recruit fake 
plaintiffs, coach them to lie about working on Dole-affiliated banana 
farms, and fabricate medical evidence. The plaintiffs alleged that a 
pesticide used on the farms in the 1970s had made them sterile. In her 
rulings, Chaney called the alleged scheme "heinous" and said it was 
"cemented together by human greed and avarice." The findings by 
Chaney, who is now an appellate court justice, led to the dismissal of 
several suits. A 2007 jury verdict awarding six men $3.2 million was 
also thrown out as a result of the findings of fraud. Chaney's 
decisions were largely based on more than two dozen witnesses 
whose identities were kept secret because of what she said were 
grave threats to their safety. In a letter addressed to Dominguez's 
attorney dated March 1, a state bar investigator wrote that the agency 
was closing its investigation on alleged professional misconduct. 
"This matter does not warrant further action," the investigator stated, 
according to a copy of the letter provided to The Times by 
Dominguez. A state bar spokeswoman said she could not comment 
on the letter because investigations are confidential unless 
disciplinary action is taken. Dominguez said Wednesday he felt he 
was "unjustly framed." "Our system of justice is severely undermined 
when attorneys and their clients are unjustly attacked with bizarre 
allegations from anonymous witnesses," he said in a statement. Dole 
attorney Scott Edelman, however, said the state bar's decision was 
not an exoneration of Dominguez, pointing to a passage in Chaney's 
legal conclusions in which she found Dominguez had "designed, 
executed and funded a fraud upon the court" and "tampered with 
witnesses directly." Cuban-born Dominguez became a prominent 
figure in Chinandega, Nicaragua, where he led rallies and appeared 
on radio broadcasts talking about lawsuits against Dole. He was 
featured in a 2007 documentary by a Swedish filmmaker on the 
workers' cases. Chaney has also indicated she would ask the U.S. 
attorney's office to investigate. A spokesman for the office did not 
return a call Wednesday afternoon. 
© Los Angeles Times 
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Sundance: Critic Kenneth Turan spies some  
films to watch 
 
LOS ANGELES TIMES 2012-01-19 13:38  -  Artikeltyp: Blog 
  Författare: Julie Makinen 
Sundance endures. Unlike the snows that routinely smother the 
mountain town of Park City, Utah, and then melt away, unlike the 
minor celebrities who 
...gorge on gifting suites only to fade into oblivion, the Sundance 
Film Festival — now in its third decade — stubbornly remains. Yes, 
surface changes will happen. This year, the underappreciated New 
Frontier multimedia installations have moved to a new location at the 
Yard, and the old Park City Racquet Club venue has morphed into 
something called the MARC (Municipal Athletic & Recreation 
Center) Theatre. And there are always new, eccentric branding 
opportunities — take the Bertolli Meal Soup Chalet, for instance. 
Still, Sundance, opening Thursday, remains the premier U.S. 
destination for the kind of personal, idiosyncratic films that for want 
of a better term have always been called independent. PHOTOS: 
Must-see films at this year's Sundance Film Festival Most of the 
films here, having been made far outside the studio system, are in 
search of distributors. Typically, a few high-profile titles are snapped 
up by buyers ahead of the festival, but this year, by happenstance, 
none of the 15 films in Sundance’s premiere section, nominally the 
home of the festival’s highest-profile entries, have come into Park 
City with a distributor. One premiere that shouldn't have any trouble 
in that department is the unexpectedly delightful “Robot and Frank,” 
set in the future and starring an impeccable Frank Langella as an 
aging man living alone. His children feel he needs the help of the 
UGC-60L, a home care robot. Initially resistant, Frank finds the 
gifted robot has skills that rekindle his interest in his unusual former 
line of work. Another film with a mild science fiction element is the 
dramatic competition title “Safety Not Guaranteed.” It’s about what 
happens when a sarcastic journalist (Aubrey Plaza) investigates an 
earnest young man (Mark Duplass) who advertises for a partner to 
travel back in time with him, “safety not guaranteed.” Managing to 
be both tart and romantic, oddball and heartfelt, this is a wistful, 
amusing film with something on its mind. PHOTOS: The scene at 
Sundance 2012 Another dramatic competition highlight is the latest 
film by the gifted writer-director So Yong Kim (“Treeless 
Mountain”). “For Ellen” stars a hard-edged Paul Dano in one of his 
best performances as a self-absorbed hipster-rocker who has to make 
hard choices about the young daughter he barely knows. “For Ellen” 
is a quiet film, never in a hurry, but Kim has such mastery of 
emotional and psychological mood that we are enthralled. A trio of 
other films in the competition benefit from strong leading 
performances: Gina Rodriguez as a smart and angry young rapper in 
“Filly Brown”; Common as a charismatic ex-con trying to stay on the 
right side of the law in “LUV”; and Britt Robertson and Dylan 
O'Brien as irresistibly appealing high school sweethearts in Jonathan 
Kasdan's “The First Time.” Though it’s often neglected by the media, 
the world dramatic competition always has potent films. One of the 
most entertaining this year is the Australian “Wish You Were Here,” 
a crisply commercial psychological thriller starring Joel Edgerton 
about how bad things that happen on a Cambodian vacation don't 
necessarily stay in Cambodia. Also worth a look is Argentina's “The 
Last Elvis,” about a top Elvis impersonator (a splendid John 
McInery) facing a crisis in his life. What Sundance veterans really 
know is that dollar-for-dollar, documentaries are the festival's best 
bets. Four of the best this year benefit from exceptional access to 
some personalities: ‘Ai Weiwei: Never Sorry’ A look at the 
remarkable life and philosophy, observed over three years, of the 
man called “the most powerful artist in the world” because of how he 
transitioned from art-world issues to broader social issues by taking 
on the government of China. ‘Marina Abramovic: The Artist Is 
Present’ Compelling insights into the world of a drop-dead 
fascinating individual, the transgressive performance artist is 
observed as she prepares for and participates in the Museum of 
Modern Art show that will transform her career. ‘The Queen of 
Versailles’ Lauren Greenfield's candid and disturbing new film about 
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a couple who attempted to build the largest house in America. ‘The 
Imposter’ A truly disturbing film about how a European man 
managed to pass himself off as a teenage boy from San Antonio who 
had disappeared from his family three years earlier. Other highlights 
Also engaging on warmer personalities are “Ethel,” a profile of Ethel 
Kennedy by her youngest child, Rory, that provides a sense of what it 
means to be in that family, and “Love Free or Die,” a look at 
Episcopalian Gene Robinson, the first openly gay bishop in 
Christendom. Musical personalities include the story of “Searching 
for Sugar Man,” about how forgotten singer-songwriter Rodriguez 
became the toast of South Africa even though he was presumed dead, 
and “Under African Skies,” Joe Berlinger's examination of how Paul 
Simon's trip to South Africa to record “Graceland” became political 
dynamite. Issue-oriented docs are also a staple at Sundance, and the 
best of that group is Kirby Dick's incendiary “The Invisible War” 
about rape in the military. Also involving is “Big Boys Gone 
Bananas!*,” about how corporate giant Dole Food Co. played 
hardball with a vengeance when director Fredrik Gertten's previous 
film, “Bananas!*” came out. And then there is the wonderfully titled 
“The Law in These Parts,” a detailed and nuanced look at how Israel 
constructed a legal system for the occupied territories and had to face 
the reality that “order and justice don't always go hand in hand.” 
Sundance isn’t the only film game in town in Park City this week 
though — there’s the concurrent Slamdance fest too. This year, two 
of the strangest documentaries in all of Park City are playing at 
Slamdance: “Buffalo Girls” introduces the bizarre world of child 
boxing in Thailand, while “Wild in the Streets” investigates a chaotic 
British sport called mass football that features a 1,000-year-old 
conflict that might be the oldest sports rivalry on Earth. Back in 
Sundance, “Room 237” is as strange as they come. It presents the 
theories of obsessive moviegoers who see in Stanley Kubrick's “The 
Shining” all manner of hidden and sinister meanings. When one of 
these viewers says, “it's certainly not accidental,” it's time to head for 
the hills. -- Kenneth Turan Photo: A view of downtown Park City, 
Utah, Wednesday, one day before the start of the Sundance Film 
Festival. Credit: Jay L. Clendenin / Los Angeles Times 
© Los Angeles Times 
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Energy group targets 'Gasland' 
documentary 
	  
LOS ANGELES TIMES 2011-02-15 11:35  -  Artikeltyp: General 
 Författare: Rebecca Keegan, Los Angeles Times 
An association representing oil and natural gas producers contends 
the film should be ineligible for best documentary feature due to its 
'many errors, inconsistencies and outright falsehoods. 
' Oscar voters understand the technicalities of things like costuming, 
visual effects and sound editing. But those who vote on the Academy 
Award for documentary feature may have to study up on the 
complexities of "fracking," a controversial energy industry practice 
examined in the nominated documentary "Gasland." a group 
representing oil and natural gas producers, has sent a letter to the 
Academy of Motion Picture Arts and Sciences arguing that 
"Gasland" should be ineligible for best documentary feature because 
it contains inaccuracies. While other industries have launched public 
relations campaigns to discredit documentaries ? health insurers 
targeted Michael Moore's "Sicko" in 2007, for instance, and Dole 
challenged a 2009 documentary called "Bananas!" ? this is the first 
time an industry group has appealed directly to the academy. In the 
letter signed by its executive director, Lee O. Fuller, Energy in Depth 
called "Gasland" "an expression of stylized fiction." "The many 
errors, inconsistencies and outright falsehoods catalogued ? cast 
serious doubt on 'Gasland's' worthiness for this most honored award, 
and directly violate both the letter and spirit of the published criteria 
that presumably must be met by 'Gasland's' competitors in this 
category," the letter said. Energy in Depth is a coalition of industry 
groups including the Pennsylvania Independent Oil and Gas Assn. 
and the Texas Alliance of Energy Producers. In "Gasland," director 

Josh Fox learns that the land near his Pennsylvania home has been 
designated for hydraulic fracturing or fracking, a process that 
involves blasting water, sand and chemicals into underground rock to 
extract oil or gas. Fox, whose previous film "Memorial Day" was 
about the Abu Ghraib prisoner abuse scandal in Iraq, sets out on a 
road trip to fracking sites around the U.S. to learn more about the 
process. Energy in Depth sent its letter to the academy, not to the 
5,755 voting members individually. The industry group also 
published the letter on its website and issued a news release, but it 
wasn't until the filmmakers themselves began publicizing Energy in 
Depth's campaign that many in Hollywood took notice of it. "I was 
not previously aware of this letter," said Arnold Schwartzman, a 
member and former chairman of the academy's documentary film 
screening committee, when asked to comment about it. "However, I 
don't think the academy's role should include that of an investigation 
agency." Attempts to reach the chairman of the documentary 
committee, Rob Epstein, were unsuccessful. In one dramatic scene 
highlighted in the trailer for "Gasland," a man in Fort Lupton, Colo., 
lights his tap water on fire, and the implication is that fracking 
contaminated his well with methane. Challenging the scene, Energy 
in Depth pointed to a Colorado Oil and Gas Conservation 
Commission investigation that found the methane in Fort Lupton was 
"biogenic" ? that is, naturally occurring. According to Anthony 
Ingraffea, a professor of engineering at Cornell University and an 
expert on fracking who has seen "Gasland" three times, there's no 
doubt that the methane in the man's tap came from nature. The 
relevant question is whether it would have been released without 
fracking; in his opinion, the flammable gas probably was released by 
fracking. "It's nitpicking on the part of the industry," Ingraffea said. 
"It was a direct result of one step of many in the hydrofracturing 
process. They cannot deny that a person was able to set his faucet on 
fire because of fracking." The industry group has also taken issue 
with the film's assertion that fracking involves "a mix of over 596 
chemicals." A viewer could get the impression that hundreds of 
chemicals are used in every single frack job, when in fact the list 
covers all the chemicals the industry has used, from which they select 
a much smaller number on each job, typically fewer than 12, 
according to Energy in Depth. "A large percentage of that academy 
probably doesn't have the full context," said Chris Tucker, a 
spokesman for the industry group."That's why we wrote the letter." 
Energy in Depth began raising objections to "Gasland" when the 
documentary first aired on HBO last June. In July, the director issued 
a 39-page document rebutting Energy in Depth's claims. "We stand 
by our film," Fox said when asked how academy members should 
make sense of the controversy. "Think of yourselves not as a member 
of the academy, but as someone sitting in a house in Pennsylvania 
and you were sold a bill of goods. Put yourself in those shoes." 
Compared with documentaries like "Sicko" or the environmental film 
"An Inconvenient Truth," "Gasland" has been seen by few people. 
The film took in only $30,000 in a small theatrical release in the fall. 
But in recent months Fox has shown "Gasland" to members of 
Congress and at the Environmental Protection Agency, and held 
community screenings in 100 cities. "The movie has contributed to 
public awareness," said Ingraffea, pointing to a December poll 
conducted for the nonprofit Civil Society Institute that found 45% of 
Americans very or somewhat aware of the controversy about 
fracking. Energy in Depth's letter to the academy may have only 
increased that awareness, according to Wendell Potter, a former 
communications executive who helped the health insurance industry 
craft its campaign against "Sicko." That industry enlisted pundits to 
characterize Moore as extreme, and coded its references to Moore in 
internal documents, referring to him as "Hollywood" so the 
filmmaker couldn't use the public relations campaign to his own 
advantage. "What they did writing the letter to the academy was 
drawing more attention to the movie than it otherwise would have 
gotten," said Potter, who later testified against the HMO industry 
before Congress, and has written a book called "Deadly Spin" about 
corporate PR. "This kind of action might actually result in more 
members of the academy voting for it. They've given the film another 
lease on life." 
© Los Angeles Times 
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Pesticide cases could be upended 
 
LOS ANGELES TIMES 2009-07-12 05:26  -  Artikeltyp: General 
The unraveling of multimillion-dollar Los Angeles cases alleging that 
Nicaraguan men had been sterilized by pesticide exposure is now 
threatening to upend hundreds of other claims in U.S. 
courts, as judges examine charges that plaintiffs' lawyers orchestrated 
an extraordinary international fraud. At the center of the claims is the 
pesticide DBCP and allegations that workers in banana plantations in 
Central America and Africa were harmed by exposure to the 
chemical. In November 2007, a Los Angeles jury awarded $5.7 
million to six Nicaraguan men who sued Dole Food Co. and 
chemical companies, alleging they had been made sterile by DBCP 
on Dole's plantations. The amount was later reduced by a judge and 
is now on appeal. The case will probably be thrown out entirely in 
the wake of a judge's findings of fraud in two related cases. Those 
cases against Dole, Dow Chemical Co. and AMVAC Chemical Corp. 
were set to go to trial this year. Then, in April, Superior Court Judge 
Victoria Chaney dismissed the claims, ruling that U.S. lawyers and 
their Nicaraguan partners had concocted the cases through an 
audacious fraud, recruiting plaintiffs who had never worked on 
banana plantations, training them to lie on the witness stand and then 
waging a campaign of intimidation to prevent the scheme from being 
uncovered. Chaney's ruling could now affect hundreds of similar 
claims by plaintiffs from Nicaragua, Panama, Guatemala, Honduras, 
Costa Rica and Ivory Coast that are pending in U.S. courts, legal 
experts said. The judge's ruling has already become a focal point in a 
federal court in Florida, where a judge is considering whether Dole 
and four other multinational fruit and chemical firms should pay $97 
million awarded to 151 plaintiffs by a court in Nicaragua in 2005. 
Those cases have been on hold since early this year, when the Florida 
judge decided to await the outcome here before taking further action. 
Nicaraguan courts have awarded more than $2 billion to thousands of 
peasants with DBCP claims since 2001 -- but with no means to help 
them collect. The plaintiffs turned to the federal court in Florida to 
try to enforce the Nicaraguan judgment. If they prevail, it is likely 
that other winners in the Nicaraguan system will attempt to collect 
judgments in U.S. courts. In addition to its effect on those cases, the 
Los Angeles ruling will probably dissuade other plaintiffs' attorneys 
and make other U.S. judges more skeptical about DBCP claims 
brought before their courts, experts said.'Once you see fire, you look 
closer to see if there's smoke in other cases like this one,' said 
Stephen Yeazell, a UCLA law professor who specializes in 
international civil litigation. DBCP, or dibromochloropropane, was 
used on banana farms in the developing world until at least 1979, two 
years after it was linked to sperm damage in factory workers who 
produced the chemical. Litigation over DBCP has become something 
of an international industry in recent years, with U.S. lawyers 
competing for clients abroad with the goal of getting U.S. courts to 
try their cases or enforce foreign judgments. The claims of the 
farmworkers had been portrayed sympathetically in the media, 
including in a documentary film -- premiered at the Los Angeles 
Film Festival last month -- that told the story from the point of view 
of plaintiffs in Nicaragua. Last week, attorneys for Dole sued the 
Swedish filmmaker behind the documentary for slander and libel, 
arguing that Chaney's ruling proved it was inaccurate and 
defamatory. Chaney's ruling could lead to the end of that litigation 
entirely or, at minimum, severely cloud plaintiffs' cases. The cases in 
Los Angeles Superior Court, spearheaded by Juan Dominguez, a 
personal-injury lawyer best known for his ads on Los Angeles buses, 
consumed months of court time and millions of dollars. Dominguez 
is now being investigated by the California state bar, under an order 
from Chaney. The scam, Chaney wrote, was part of a much wider 
fraud in Nicaragua -- a thriving industry of manufacturing plaintiffs 
to capitalize on a justice system rigged against multinational 
corporations. At the center of that system, she wrote, is a law passed 
by the Nicaraguan government in 2001 that ordered the courts to fast-
track DBCP claims. Anybody claiming to have been exposed to the 
chemical on a banana farm who can produce a lab report showing he 
is sterile is entitled to damages. Evidence must be presented in eight 
days, after which the court has three days to decide the case. 

Defendants, such as Dole, must deposit millions of dollars in a trust 
for the right to defend themselves. They generally don't bother 
because it is almost impossible for them to win. As the Florida case 
is set to restart, attorneys for Dole have already submitted Chaney's 
ruling to bolster their argument that the $97-million judgment in 
Nicaragua was a sham. The plaintiffs' attorneys countered that 
Chaney's ruling is full of inaccuracies and overly broad.'It's amazing 
to me that a judge can criticize in a sweeping way an entire country's 
integrity and make a ruling on every individual's honesty and 
integrity, even those who aren't before her,' said plaintiffs' attorney 
Steven Marks of the Miami-based firm Podhurst Orseck. Chaney's 
ruling implicates Provost and Umphrey, a Texas law firm 
representing plaintiffs in the Florida case along with Podhurst 
Orseck, of fraud in Nicaragua. Chaney wrote that one of its attorneys, 
Mark Sparks, was present in a 2003 meeting in Nicaragua at which 
lawyers, medical laboratory officials and a judge set out a plan to 
manufacture evidence and bolster cases in the Nicaraguan courts. In 
court filings, Sparks and his firm denied he ever attended such a 
meeting, arguing that Chaney's ruling was fundamentally unfair 
because it did not offer them the right to defend themselves. The 
ruling was based primarily on information from witnesses whose 
names and un-redacted testimony to Dole lawyers remain sealed 
under an order by Chaney, who became convinced that their lives 
would be in danger if their identities were made public. In any case, 
the plaintiffs' lawyers in the Florida case said they had no 
involvement in the California cases. Sparks and his firm released a 
statement saying they 'are confident that our investigation, testing 
and diagnosis protocols were superior to other firms in this 
litigation.'The battle over DBCP is part of a murky debate in 
international law about how justice should be administered when a 
company is accused of wrongdoing on foreign soil. International law 
prefers that cases be tried where they happen. But many courts in the 
Third World are ill-equipped to handle complex cases, have little 
authority to enforce judgments and often do not afford attorneys the 
powers they would have in U.S. courts to gather evidence.'There are 
alleged international, global wrongful acts, but we don't have a 
proper forum, and it's ping-pong between countries, between the 
courts of developing and developed countries,' said Alejandro Garro, 
a Columbia University law professor who has testified on behalf of 
banana workers. Before the Nicaraguan fast-track law went into 
effect, multinational defendants were generally able to keep their 
cases out of U.S. courts and stalled out in the Nicaraguan system. 
However, the fast-track law made the prospect of a Nicaraguan trial 
so unappealing to multinational corporations that they began agreeing 
to have such cases heard in U.S. courts. That, of course, is no 
guarantee of success. In addition to the cases from Nicaragua, a 
DBCP lawsuit brought before Chaney by nearly 700 men from Ivory 
Coast is also unraveling. In April, a man claiming to represent 
workers there contacted Dole, offering information about the 
plaintiffs' lawyer in that case, Raphael Metzger. 'We are ready to 
collaborate with any initiative to expose and prosecute corrupt 
lawyers,' Jean Pierre Nassoue wrote in an e-mail to a Dole executive. 
Attorneys for Dole asked Chaney for permission to look into 
Nassoue's claims and bring him to the U.S. to testify. Metzger 
objected, saying Nassoue was a dangerous, disgruntled former legal 
assistant who was trying to blackmail him for more money. In June, 
Metzger indicated that he would like to withdraw as the plaintiffs' 
counsel on the case, telling the court that the allegations by Nassoue 
makes it impossible for his firm to effectively represent them. 
victoria.kim@latimes.com alan.zarembo@latimes.com 
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