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DET HÄR ÄR DEN SANNA HISTORIEN OM EN SVENSK FILMSKAPARE,  
ETT BANANFÖRETAG OCH DERAS FULA TRICKS:  MANIPULERING AV MEDIA, 

STÄMNINGSANSÖKNINGAR OCH YTTRANDEFRIHETENS PRIS. 
 
 

Synopsis 
 
 
Vad kan ett stort multinationellt företag göra för att skydda sitt varumärke? 
 
Det vet filmaren Fredrik Gertten av egen erfarenhet. Det började med dokumentärfilmen 
BANANAS!* från 2009, i vilken 12 nicaraguanska bananarbetare stämmer fruktjätten Dole Food 
Co. för att ha använt ett bekämpningsmedel på plantagen som gjort dem sterila. Arbetarna 
vinner målet och om utslaget vinner kraft kan det skapa möjligheter för andra lantarbetare i 
tredje världen som farit illa.  
Men innan filmen hunnit ha sin premiär blir WG Film, regissören Fredrik Gertten och 
producenten Margarete Jangård, kontaktade av Doles advokater och beordrade att genast stänga 
filmens hemsida och aldrig visa filmen någonstans – annars får de ta konsekvenserna i form av 
en stämning och betala dyra skadestånd.  
 
BIG BOYS GONE BANANAS!* är en skrämmande insyn i hur de allra mäktigaste gör när dem vill 
tysta sina kritiker. Den stämningsansökan som Dole lämnade in mot WG Film var bara början på 
en lång rad trakasserier gentemot filmarna och ett försök att stävja yttrandefriheten. Vad 
betyder egentligen yttrandefrihet i en tid då journalistiken försvagas och PR-industrins makt 
växer?  
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Regissörens tankar 
  
Det här var en film jag verkligen kände ett starkt behov av att göra. Det är inget PR-trick att bli 
stämd av ett gigantiskt företag, men det är intressant! Du lär dig massor på det och om du 
överlever så är du definitivt en erfarenhet och en berättelse rikare.  
  
Jag har jobbat som journalist och filmskapare i 25 år nu, men att ha varit föremål för en 
organiserad attack av ett stort företag gav mig helt klart en djupare förståelse för både 
samhälle och media. I BIG BOYS GONE BANANAS!* försöker jag förstå mig på hur Dole lyckades 
med det de faktiskt gjorde. Varför var de så framgångsrika i USA med att styra medierna och 
hindra filmen från att bli visad i nästan två års tid? 
  
Det handlar också om skrämseltaktik. Hur människor reagerar när de känner vrålstyrkan från 
mycket pengar och stor makt komma emot dem. Vissa människor runt omkring oss föll bort i 
kampen, kanske för att de tyckte att Dole hade en poäng, eller kanske hade de bara inte tid och 
råd att ta fajten. Många visade också solidaritet och engagemang i frågan, alla europeiska tv-
bolag som var involverade i produktionen valde att sända filmen trots att vi hade en 
stämningsansökan hängande över oss. Det var en skön känsla att ha deras stöd. I Sverige tog 
många konsumenter initiativet att kräva av sin lokala butik att bojkotta Doles produkter. Så blev 
det inte, men handlarna vände sig i stället mot Dole och krävde av dem att dra tillbaka sin 
stämningsansökan. 
  
Dokumentärfilmen idag är en viktig nyhetsbärare för olika missförhållanden och orättvisor i 
världen, ännu mer nu då traditionell media har mindre pengar till grävande journalistik. Det 
betyder också att dokumentärfilmare stöter på desto mer motstånd om de berättar om stora 
bolag eller aktörer som gör fel. Responsen kommer troligen att likna den som vi stött på. 
  
Jag hoppas att BIG BOYS GONE BANANAS!* öppnar upp för ett större samtal om vad de som har 
makten gör för att få sina versioner av sanningen berättade i medierna och om själva 
fundamentet i den västerländska ideologin. Hur fri är egentligen yttrandefriheten och 
pressfriheten? 

  
  

Fredrik Gertten  
Malmö, Sverige 
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Bakgrund 
 
BANANAS!* var en av de mest omtalade 
dokumentärfilmerna från 2009. Intresset från media 
och stödet från publik och kolleger i filmbranschen 
var överväldigande. Nedan följer en kort översikt av 
vad som hände under några hektiska månader före 
och efter filmens premiär. 
 
(Varning för spoilers – Du kanske vi l l  se 
f i lmen innan du läser hela texten…) 
 

 
 
I  apri l  2009 blir BANANAS!* utvald att tävla i Los 
Angeles Film Festival som äger rum i juni. 
 
8 maj hölls ett förhör i Los Angeles Superior Court 
gällande det påstådda bedrägerifallet som skildras i 
BANANAS!*. Filmen blev då föremål för en diskussion 
mellan domaren Victoria Chaney och Doles advokat 
Andrea Neuman, och filmens trailer visades i 
rättssalen. Domare Chaney uttalade sig om filmen på 
följande sätt till de som var närvarande: “Bara så att 
alla vet, så har jag inte för avsikt, och tänker inte 
heller överväga, att lägga förfrågningar om att på 
förhand göra inskränkningar i yttrandefriheten här. 
Okej? Så be mig inte att kontakta filmbolaget. Jag har 
ingen domsrätt över dem och även om jag hade det 
så skulle jag inte kontakta dem.” 
Efter förhöret skickade Doles advokatfirma, Gibson, 
Dunn & Crutcher, ett brev till WG Film, ITVS och 
samtliga av Los Angeles Film Festivals sponsorer. 
Dole gillade inte alls trailern, och inte heller 
materialet på filmens hemsida. 
 
Varken Dole eller deras advokater hade sett den 
färdiga filmen – de hade endast sett trailern. 
“Märkliga saker händer i L.A. Mäktiga krafter visar 
musklerna” twittrade Gertten. Fem dagar senare 
skrev WG Films amerikanska advokat Richard J Lee 
tillbaka till Dole: “Filmen är en balanserad 
dokumentär baserad på ett verkligt fall. Det mesta av 

den faktiska informationen som framkommer i 
filmen uttalas av rättsfallets inblandade själva och 
inte av filmskaparen, som i allt väsentligt agerar som 
en reporter.” 
 
14 maj skickade Doles advokater ett andra “cease 
and desist”-brev som åter igen uppmanade filmarna 
att lägga ner filmen, åter igen utan att själva ha sett 
filmen. WG Film svarade med att erbjuda biljetter till 
premiären i Los Angeles den 20 juni. 
 
5 juni tas BANANAS!* ut ur tävlan på Los Angeles 
Film Festival, på grund av att man från festivalens 
sida befarade en kostsam reprimand från Dole. I 
stället visades filmen i en så kallad “case study” som 
följdes av ett samtal med Gertten.  
 
8 juni publicerar Los Angeles Business Journal en 
artikel om BANANAS!* med rubriken “The Big Slip-
Up” och underrubriken “Documentary on Lawyer 
Needs Fact-Check”. Los Angeles Business Journal hade 
inte själva gjort någon faktakoll på sin egen artikel, 
eller filmen för den delen, för ingen på tidningen 
hade ännu sett filmen. Gertten svarade på artikeln 
genom att uttala sig i ett pressmeddelande: “För att 
besvara frågan om min film bygger på falsarier eller 
ej, menar jag att så inte är fallet. Allt som jag har 
filmat är skildrat så som det faktiskt har gått till 
under rättegången. Det allra viktigaste beviset mot 
Dole i fallet är ett brev mellan Standard Fruit 
Company (numera Dole) och Dow Chemicals. Detta är 
hårda bevis och inget som jag själv har hittat på.” 
 
8 juni intervjuar ett svenskt nyhetsteam från SVT 
Fredrik Gertten. Kort efter att deras story visats på 
tv, blir reportern kontaktad av Doles PR-firma, 
Gibraltar Associates i Washington D.C. Tre dagar 
senare görs ytterligare en intervju som fokuserar på 
anklagelserna om förtal, inklusive en telefonintervju 
med Doles VD Michael Carter. Inslaget visas på bästa 
sändningstid i SVTs riksnyheter. 
 
20 juni – premiärdagen. Bara några timmar före 
visningen höll styrelsen i Film Independent en sluten 
visning av BANANAS!* och diskuterade vad man 
borde göra. De beslöt sig för att fortskrida med den 
planerade visningen, och filmen visades på UCLA 
James Bridges Theatre.  
I sista minuten togs filmen dock ut ur tävlan i 
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kategorin Audience Award – festivalens volontärer 
fick till och med samla in röstsedlar från den sittande 
publiken före visningen.  
 
7 jul i  lämnar Dole in en stämningsansökan mot WG 
Film, regissören Fredrik Gertten och producenten 
Margarete Jangård, hos Los Angeles Supreme Court. 
Stämningsansökan hävdar att BANANAS!* förtalar 
Dole.  
 
1 oktober visas BANANAS!* i ett fullbokat 
mötesrum i Sveriges riksdag. Efter visningen 
presenterar riksdagsledamöterna Mats Johansson och 
Luciano Astudillo en petition mot åtalet som samlar 
in namn från alla partier i riksdagen från vänster till 
höger. I namninsamlingen begär man att Dole ska dra 
tillbaka stämningen. Viljan att försvara 
yttrandefriheten var överväldigande och enig från 
alla riksdagens partier och insamlingen fick stor 
uppmärksamhet i svensk media.  
 
9 oktober fick BANANAS!* sin svenska premiär. 
Över 20 biografer i hela landet visade filmen 
samtidigt. Efter filmen blev Fredrik Gertten 
intervjuad av Orvar Säfström på biograf Spegeln i 
Malmö. Intervjun sändes ut live till de deltagande 
biograferna, och publiken kunde ställa sina frågor till 
regissören via sms. Över 400 frågor skickades in. En 
inspelning av denna Q&A finns med på 
extramaterialet till BANANAS!* dvd-utgåva. Samma 
morgon publicerades recensioner av filmen i alla 
stora svenska nyhetstidningar. Dagens Nyheter, 
Sydsvenskan, Aftonbladet och Expressen gav alla 
filmen betyget 4 av 5. 
 
15 oktober blir BANANAS!* åter föremål för 
diskussion i den svenska riksdagen, den här gången 
på regeringsnivå. Kulturministern Lena Adehlson 
Liljeroth höll möte med Fredrik Gertten, 
medierättsadvokaten Percy Bratt och 
riksdagsledamöterna Mats Johansson och Luciano 

Astudillo för att sätta sig djupare in i fallet. Samma 
dag drog Dole tillbaka sin process mot WG Film. I ett 
pressmeddelande skrev de att de tagit sitt beslut 
efter att frågan om yttrandefrihet skapat så stor oro 
i Sverige, trots att de fortfarande ansåg sig ha rätt i 
sakfrågan. 
 
22 oktober hölls det sista anti-SLAPP-förhöret 
efter en lång rad förseningar med uppskjutna datum. 
Förhöret blev en framgång för Fredrik Gertten, 
Margarete Jangård och WG Film, men det skriftliga 
utslaget kom inte förrän en månad senare.  
 
17 november kom så det skriftliga utslaget. Los 
Angeles Superior Court beviljade anti-SLAPP 
motionen som Fredrik Gertten lämnat in och strök 
åtalet om förtal från Doles sida. Rätten fastslår att 
“en noggrann utvärdering av filmen inte styrker 
Doles påstående”. Förutom att de strök åtalet så 
beordrades Dole att betala advokatkostnader och 
andra kostnader motsvarande USD 200,000. 
 

 
 
BANANAS!* har nu visats på 100 festivaler i fem 
kontinenter och gått på TV i 20 länder och fortsätter 
att visas och spridas över världen.  
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Filmskaparna 

 
Fredrik Gertten, regissör. 
Filmare och regissör baserad i Malmö. Startade WG Film 1994 tillsammans med Lars Westman.  
Före detta utrikes korrespondent och krönikör. Har arbetat för radio, TV och tidningar i Afrika, Latin-Amerika, 
Asien och runt om i Europa. Kombinerar filmskapandet med rollen som kreativ producent till dokumentärfilmer 
för TV, bio och festivaler över hela världen.  

Under 2010-2011 har Fredrik tagit emot flertalet priser, bland annat för sitt arbete med filmen 
BANANAS!*: Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) priset, Hoola Bandoola Bands pris till Björn Afzelius 
minne, Publicistklubbens pris till Anna Politkovskajas minne, LO's Miljöpris och Malmö Stads Kulturpris. Filmen 
BANANAS!* har vunnit Green Tenacity Award i San Francisco, Publikens pris på FICA Environmental Filmfestival i 
Brasilien, priset för bästa långfilm på EcoFilms i Grekland. 

Margarete Jangård, producent. 
Margarete Jangård är en producent som har sitt huvudfokus på kreativ dokumentärfilm. Efter sju år på WG Film 
står hon bakom filmer som BANANAS!*, Love Always Carolyn, Jag köpte en regnskog, Milkbar, Sossen Arkitekten 
och det Skruvade huset m.m. Hon har en bakgrund inom reklamfilm och spelfilm med 20 års erfarenhet, 
kompletterat med flertalet år av internationellt nätverkande I Europa, USA och Kanada. 

Jesper Osmund, klippare. 
Jesper Osmund har jobbat som klippare sedan 1991. Han har klippt över 45 långfilmsdokumentärer, 6 fictionfilmer, 
en rad kortfilmer och mini-serier för TV och mer än 600 reklamfilmer. Numera kombinerar han sitt klippande med 
att föreläsa i dramaturgi och framträder på workshops över hela Europa genom och tillsammans med EDN – 
European Documentary Network. På WG Film är han klipparen bakom berömda produktioner som BANANAS!*, 
Blådårar och An Ordinary Family.  

Benjamin Binderup, klippare. 
Benjamin Binderup tog sin examen från The National Film and Television School i London 2006 men har jobbat som 
professionell klippare sedan 2002. Mestadels har han klippt reklamfilm och musikvideos. Efter sin utbildning tog 
han sig in I spelfilmsbranschen där han har klippt på flertalet fictionfilmer såsom prisbelönade “Manden med de 
Gyldne ører” och Danmarks TV2 thrillerserie “Den dræber”.  

Niels Pagh Andersen, dramaturg 
Niels Pagh Andersen startade sin karriär som assistent till två av Danmarks mest berömda klippare Christian 
Hartkopp och Janus Billeskov Jansen. Sedan 1979 har han jobbat som frilansklippare och har redigerat mer än 250 
filmer i olika kategorier. Några exempel på hans prisbelönade arbete är Welcome to Denmark, The 3 Rooms of 
Melancholia och Everlasting Moments. 
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Creditl ista 

REGISSÖR:  Fredrik Gertten 
KLIPP: Jesper Osmund, Benjamin Binderup 
DRAMATURG: Niels Pagh Andersen 
KOMPOSITÖR: Conny Malmqvist, Dan "Gisen" Malmquist 
LJUDDESIGN: Alexander Thörnqvist 
PRODUCENT: Margarete Jangård 
 
EXEKUTIV PRODUCENT: Fredrik Gertten 
PRODUKTIONSASSISTENT: Lina Bertilsson 
 
LINJEPRODUCENT (LA): Jade Fox 
MEDVERKANDE:  
Alex Rivera, Alfonso Allende, Arvid Jurjaks, Bart Simpson, Bernt Hermele, Charlotte Lundgren, Dan 
Koeppel, David Magdael, Dawn Hudson, Fredrik Gertten, Jesper Osmund, Juan Domínguez, Ken Silverstein, Lars 
Åström, Lincoln Bandlow, Luciano Astudillo, Margarete Jangård, Mats Johansson, Michael Carter, Mikael Wiehe, Orvar 
Säfström, Peter Jäger, Richard Bergfors, Richard J. Lee, Steven Rendall, Sven Hughes, Timothy Burt 
 
KAMERA: 
Frank Pineda, Gabriel Noguez, Jason Wawro, Joakim Demmer, Joseph Aguirre, Kiki Allgeier, Malin Korkeasalo, Sasha 
Snow, Stefan Berg, Anna Sivertsson, Basia Winograd, Christian Sparkes, Desh Ferando, Devin Doyle, Doug 
Gritzmacher, Einar Árnason, Emma Svensson, Terese Mörnvik, Tobias Lilja, Tomas Kurkinas, Tomas Ramanauskas 
 
KAMERAASSISTENT: Jeremiah Pitman, Zachary Heinzerling 
LJUD: Bart Simpson, Ebbe Gertten, Emma Svensson 
 
POST-PRODUKTIONS PRODUCENT: Emma Svensson 
FÄRGKORRIGERING: Michael Cavanagh 
GRAFISK ANIMATION: Charlotte Rodenstedt 
GRAFISK DESIGN: Rebeca Mendez 
POSTER DESIGN: Per Cromwell 
 
OUTREACH KONSULT: Ben Kempas  
EKONOM: Björn Ringdahl 
ADVOKATER: Lincoln Bandlow, Richard J. Lee, Mikael Karlsson 
ARKIV RESEACH: Elizabeth Klinck  
 
ÖVERSÄTTNING: Ingrid Eng, Thomas Löwhagen 
TRAILER KLIPP: Jesper Osmund 
TRAILER LJUDDESIGN: Nils Olsson 
ÖVRIGT TEAM: 
Agnes Gertten, David McGuire, Javier Briones, Jessica Fisher 
 
ARKIV; 
CTV, DN.tv, Folkets Hus & Parker, Maximo.tv, Port Everglades Webcam – Port Fever, Sveriges Radio, 
Sveriges Television, TV4 
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TACK TILL: 
Frontline Club, London, National Archives, Washington DC, Newseum, Washington DC, Nomad Films, Paramount, 
Centre Point, London, Poppoli Pictures, Scottish Documentary Institute, SF Green Film Festival, Cynthia Kane, Isaac 
Hager, Jamie Kastner, Jason Glaser, Kathi Koontz, Lowell Bergman, Maria Schottenius, Martha Sosa, Orvar Säfström, 
Patricia Aufderheide, Percy Bratt, Peter Harness, Steve Condie 

 
 

BIG BOYS GONE BANANAS!* ÄR PRODUCERAD AV WG FILM 
 
I SAMPRODUKTION MED 
SVERIGES TELEVISION, HJALMAR PALMGREN 
FILM I SKÅNE, JOAKIM STRAND 
 
I SAMARBETE MED 
YLE, JENNY WESTERGÅRD, 
VPRO, NATHALIE WINDHORST 
AGAINST GRAVITY, ARTUR LIEBHART 
 
MED STÖD FRÅN 
SVENSKA FILMINSTITUTET 
- FILMKONSULENT CECILIA LIDIN & SUZANNE GLANSBORG 
 
UTVECKLAD MED STÖD FRÅN 
THE MEDIA PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION 

 
 
 

WWW.BIGBOYSGONEBANANAS.COM 
© 2012 WG Fi lm AB, Sveriges Television, Fi lm i  Skåne 
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Info/Kontakt 

Trailer, texter och bilder finns online på www.bigboysgonebananas.com.  Alla bilder är fria att använda om 
källa (WG Film) och fotograf anges.  
 

Vänligen använd vårt kontaktform som finns på sidan “What do you think?”  för alla pressärenden via e-
post. E-post till vår vanliga kontorsmail garanterar inte ett omedelbart svar. Tack! 

 
Presskontakt: 

Anna-Karin Sandström 
HUNTER UPPLEVELSEPRODUKTION, Stockholm 
+46 708 19 99 21 
ak@hunterupplevelseproduktion.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WG Film 
Västergatan 23 

SE-21121 Malmö 
SWEDEN 

Tel. +46 40 781 50  Fax. +46 40 233510  
Email: film@wgfilm.com 

Web: www.wgfilm.com // www.wgfilm.se 


