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Upphovsrättsexperten: "det är ett helt unikt 
fall" 

ÖREBRO  Nils Funke, en av landets främsta experter på upphovsrätt och yttrandefrågor, har 
granskat några av de aktuella texterna och han säger att fallet med NA:s ansvariga utgivare är 
ett helt unikt fall. 

– Textstölder är inget ovanligt men att journalister stjäl från journalister är ganska 
ovanligt, säger han. 
– Jag kan faktiskt inte påminna mig om något så flagrant fall och det är extra 
beklagligt eftersom det handlar om en journalist med utgivaransvar, säger Nils 
Funke. 
 
Nytt bekymmer 
Efter att tagit del av de texter NA visar honom säger han. 
– Bestickande. Klart att detta är plagiat, eller om man vill uttrycka det mer rått – 
”stöld”. 
– Därtill har hon nu fått ett nytt bekymmer eftersom hon i radion förklarade att hon 
inte plagierat tidigare. Hon gör därmed ett klassiskt förnekande som straffar sig 
eftersom sanningen har långa ben och kommer i kapp de flesta av oss, säger Nils 
Funke. 
– Visst kan man säga att det finns inget nytt under solen, alla ord är använda men när 
det handlar om tankebanor, sammansättningar och hela meningar blir det så 
uppenbart. 
– Det här är upphovsrättsintrång. Det är inte så mycket att orda om. 
– Att företag och andra kopierar texter för att använda i till exempel reklam eller på 
hemsidor är inget ovanligt. 
– Att journalister hämtar idéer från varandra är inget konstigt men att man tar orden 
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är ganska ovanligt. 
– På högskolor och universitet stänger man av studenter som man ertappar med att 
kopiera texter i sina uppsatser. 
 
Grundförutsättning 
Nils Funke påminner om varför upphovsrätten är så viktig. 
– Den är grundförutsättningen för att det kan finnas författare, tidningar och 
konstnärer till exempel. 
Reportern Sara Jonerin på tidningen Chefen i fokus får frågan om hon haft någon 
kontakt med Katarina Ekspong som kan förklara deras identiska texter? 
– Jag har aldrig pratat med henne. Jag vet inte vem det är, säger Sara Jonerin.

Besöksadress: N Strandgatan 5, 
Postadress: Nerikes Allehanda, 701 92 Örebro 
Telefon: 019-15 50 00 
Ansvarig utgivare: Katarina Ekspong 
Webbredaktionen: webb@na.se 
Webbchef: Herman Nikolic 
Sportchef: Anders Uddling 
Copyright © Nerikes Allehanda 
All kopiering av texter, bilder och grafik  
är enligt upphovsrätten förbjuden 
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