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Om tidningen 
Välkommen till Piratposten. Om du har 
några synpunkter på tidningen så ser vi 
gärna att du förmedlar dessa till 
mattias.dahlberg@piratpartiet.se  
Påverka tidningen  
Vill du hylla en pirat eller har er 
lokalförening ett event som du vill skriva 
om? Skicka texten och eventuella bilden 
till 
mattias.dahlberg@piratpartiet.se 
 

Bredbandsbolaget frias - 

behöver inte blockera The 

Pirate Bay 
Under fredagen friades Bredbandsbolaget i det mål där de 
riskerade att bli skyldiga att blockera fildelningssidan The 
Pirate Bay, en dom som skulle ha kunnat få omfattande 
konsekvenser för internets framtid. 

"Den här domen är förstås en stor seger", säger Mattias 
Bjärnemalm, politisk rådgivare vid Europaparlamentet och 
nätpolitisk talesperson för Piratpartiet. "En fällande dom 
hade skapat en praxis där en domstol kan blockera enskilda 
sidor utan att de ens dömts vara olagliga. Det är att jämföra 
med att förbjuda en gatuadress för att någon misstänkts 
ha begått ett brott där." 

Rättegången var fullsatt av besökare, med representanter 
från bland annat Piratpartiet, Ung Pirat, och Centerpartiets 
ungdomsförbund på plats. Bredbandsbolagets försvar 
argumenterade bland annat att en blockering skulle kunna 
resultera i framtvingad blockering av andra sidor i 
framtiden, och lyfte bland annat WikiLeaks som ett 
exempel. 

"Åklagarna visade helt klart upp en otroligt skev bild av hur 
internet fungerar", fortsätter Mattias Bjärnemalm. "Vi 
skulle aldrig ge Posten ansvar att se till att folk inte skickar 
böcker till varandra, men här ville de ge precis samma 
ansvar till bredbandsleverantörer. Det är en dåraktig och 
farlig väg att gå, som riskerar att förstöra det fria sätt som 
internet fungerar på. Det här ger nytt hopp om internets 
framtid, ett av Piratpartiets huvudområden både i Sverige 
och i Europaparlamentet." 

 

Dommen är överklagad 
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Piratpartiet anordnade medieträningshelg i Mölndal 
 

 
Bild av Anton Nordenfur, partiorganisatör för Piratpartiet 

 

Under helgen samlades piratpartister från hela landet i Mölndal för en 

utbildningshelg med fokus på kommunikation med journalister och media i stort. 

Under helgen fick deltagarna bland annat öva på att intervjuas och att skriva 

debattartiklar. 

 

"Våra frågor har inte blivit mindre viktiga sedan vi hade som flest väljare 2009, men vi 

har varit dåliga på att berätta om vår politik", sade Troed Sångberg, partiets 

pressekreterare och ansvarig för medieträningen. "Allt fler partier vill utöka den 

massövervakning som infördes med bland annat FRA-lagen, trots att vi med facit i 

hand kan säga att den här metoden inte bara är människorättsvidrig utan dessutom 

helt ineffektiv." 

 

Partiet, som är i en förnyelseprocess med nya stadgar och en ny grafisk manual, 

satsar nu på att bli bättre på att synliggöra sina frågor inför valåren 2018 och 2019. 

 

För att lyssna på helgens föreläsrare kan du gå in på        

http://bambuser.com/channel/Ung+Pirat+Media 

Ung Pirat värvade 128 nya pirater 
 

Mellan 26-29 var Ungpirat på Dreamhack, världens största datalan. 

Som vanlig var Ung Pirat där och pratade med deltagare och i år lyckades pirater 

värva 128 nya pirater. Den sista nyblivna piraten värvades på väg hem.  

 

 
Bild av Elin Andersson, förbundsordförande för Ung pirat 
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Löfvens statliga trojaner väcker frågor 
 

Regeringen vill ge Säpo rätt att infektera misstänkta terroristers datorer med 

statliga trojaner. Det är en väntad reaktion på att kryptering blir vanligare, men 

det väcker en rad svåra frågor, skriver DN:s Linus Larsson. 

 

Regeringen vill ge Säpo rätt att infektera misstänkta terroristers datorer med 

statliga trojaner. Det är en väntad reaktion på att kryptering blir vanligare, men det 

väcker en rad svåra frågor, skriver DN:s Linus Larsson. 

 

Polisen ska få möjlighet att plantera trojaner på kriminellas och terroristers datorer. 

Det gör regeringen klart, sedan både inrikesminister Anders Ygeman och nu 

statsminister Stefan Löfven har talat om behovet och lovat en utredning. 

 

– Vi ser att tekniken har sprungit ifrån våra myndigheter, sa Stefan Löfven vid en 

presskonferens på torsdagen. 

 

Detta är bakgrunden: Grovt kriminella och terrorister blir skickligare på att utnyttja 

säkra, krypterade kommunikationsvägar. Enligt Stefan Löfven händer det ofta att 

Säpo, när samtal avlyssnas i terrorutredningar, hör de misstänkta säga ”nu går vi 

över till Skype” just som de känsligaste uppgifterna ska diskuteras. 

 

Skype är visserligen inte det mest ansedda i säkerhetskretsar, men representerar 

här krypterad, digital kommunikation som är bortom lagens möjlighet till 

avlyssning. ”Rätt” använd blir krypterad kommunikation omöjlig att avlyssna, även 

för aktörer med stora resurser som Säpo eller FRA. 

 

Därför vill brottsbekämpande myndigheter angripa den enda punkt där det går: 

Datorn som den misstänkta terroristen sitter vid. 

 

Det var sannolikt första gången en svensk statsminister använde ordet ”trojan”, 

men så rak var Stefan Löfven – Säpo ska få infektera misstänktas datorer med 

dessa virusliknande program. 

 

Får Säpo då fullständig kontroll över den angripna datorn? Allt som skrivs, varje 

lagrad fil och varje uppgift som skickas till den blir tillgänglig. Webbkameran kan 

smygfotografera rummet och datorns mikrofon kan spela in det som sägs. Det 

behöver knappts sägas – sådan kontroll är ett drömscenario för en utredare. 

 

Förslaget är kontroversiellt. Advokatsamfundets har kallat det ”spiontrojaner” och 

varnat för ändamålsglidning. 

 

En annan sida av myntet är att polisen hamnar i en märklig roll, eftersom den 

behöver ha tillgång till spionprogram av just den sort som annars används av 

kriminella, till exempel för att stjäla kreditkortsnummer. 

Vindrutekameror kan vara olagliga 
 

Datainspektionen anser att kamerorna bryter mot 

kameraövervakningslagen och kräver tillstånd. Men för 

försäkringsbolagen kan de vara till hjälp för att lösa skuldfrågan vid 

ett tillbud. 

 

– Tittar vi tillbaka ett par år så användes inte alls videomaterial från 

så kallade dashcams i skadeärenden. Numera händer det att våra 

kunder skickar in sådant material, säger Stefan Brala är 

Motorspecialist på försäkringsbolaget Trygghansa. 

 

Vindrutekameror som också kallas dashcams eller bilkameror blir 

allt vanligare även i Sverige. De monteras i framrutan eller bakrutan 

på bilen och spelar in trafiken runtomkring. 

 

Filmer från bilkamerorna är ett helt eget fenomen på nätet, det 

finns hundratusentals amerikanska och framför allt ryska filmer att 

titta på för den som vill. De mest spektakulära filmerna har visats 

flera miljoner gånger. I Sverige är fenomenet än så länge ganska 

ovanligt även om det blir vanligare. 

 

En av dem som regelbundet lägger ut filmer på nätet från sina turer 

på svenska vägar är Joel. Han har lagt sina filmer på nätet i tre år 

snart. Och det är ett par tusen personer som följer hans kanal på 

Youtube. 

 

– Det började egentligen med att jag la ut några filmer på ett 

diskussionsforum som ett underlag för att diskutera trafikhändelser, 

sen växte det lite, säger han 

 

Men användningen av kamerorna är inte helt okontroversiell. 

Datainspektionen menar att de borde klassas som 

övervakningskameror och då krävs det tillstånd.  

 

– En cykel eller en bil kan du naturligtvis köra på platser som vi 

normalt bedömer som fredade zoner. Gator och torg eller skog och 

mark där du är ute för rekreation till exempel, säger Agneta 

Runmarker, dataråd på Datainspektionen. 

 

Därför vill Datainspektionen nu att Högsta förvaltningsdomstolen 

prövar ett fall där de lägre instanserna ansett att kameran, som i det 

här fallet satt fast på en cykel, inte behövde tillstånd. 

 

– Tidigare hade du en tydligt fast och uppsatt kamera, men nu kan 

du sätta upp din mobilkamera under en viss tid. Omfattas den då av 

regelverket? Det är frågan, säger Agneta Runmarker. 

 

Även Stefan Brala på Trygg Hansa hoppas att rättsläget kring 

kamerorna klarnar. 

 

– Vi tror att försäkringsbranschen, precis som vi, är positivt inställd 

till kamerorna. Samtidigt kan vi som försäkringsbolag inte 

rekommendera våra kunder att använda dem då rättsläget är så pass 

oklart, säger han. 
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Filmindustrin: ”Det var vi som dödade 

Popcorn Time” 
 

Amerikanska filmbranschen utropar sig själva till segrare i 

kampen mot den illegala streamingtjänsten Popcorn Time.  

 

De senaste veckorna har nog inte varit roliga för personerna 

bakom Popcorn Time. Utvecklare som hoppade av och turbulens 

som till sist gjorde att flaggskeppsklienten popcorntime.io 

släcktes ned. Servrar stängdes och loggar raderades. 

 

Orsaken till att sajten stängdes ska bland annat ha varit att 

överbelastningsattacker riktats mot den och att utvecklare som 

jobbat med projektet hoppat av. Men en stor anledning ska också 

vara de hot om rättsliga åtgärder som kommit från flera stora 

filmbolag.  

 

Nu säger Motion picture association of America att deras 

insatser, i form av rättsliga åtgärder, bidragit till att stänga ner 

verksamheten, rapporterar The Verge. 

  

Enligt ett uttalande ska två separata stämningsansökningar varit 

droppen som fått bägaren att rinna över. En i Kanada mot 

operatörerna bakom popcorntime.io och en i Nya Zeeland mot 

operatörerna bakom Bittorrentsajten YTS. En sajt som ska ha 

försett Popcorn Time med piratkopierat material. 

  

Kriget mellan pirattjänsterna och filmbranschen lär fortsätta, 

men just denna rond tycks ha gått till filmbolagen. Popcorn 

Times stora fördel var att det var lätt att hitta filmen man ville se 

och den fungerade ungefär som vilken, laglig, streamingtjänst 

som helst. Det gjorde sajten populär men väckte så klart också 

ilska hos organisationer som MPAA. 

  

Det är inte otänkbart att tjänsten kommer tillbaka under annat 

namn eller i annan form. Men lika säkert som amen i kyrkan lär 

filmbolagen står där med lagboken och vänta. 

 

Inget skadestånd för dömd fildelare 
 

 

SF hade krävt nästan 10 miljoner kronor av en dömd fildelare för spridning av filmen 

Rallybrudar. Men Varberg tingsrätt sade på fredagen helt nej till kravet. Istället ska 

filmbolaget betala mannens rättegångskostnader. 

 

SF hade krävt nästan 10 miljoner kronor av en dömd fildelare för spridning av filmen 

Rallybrudar. Men Varberg tingsrätt sade på fredagen helt nej till kravet. Istället ska 

filmbolaget betala mannens rättegångskostnader. 

 

Fredagens dom är ett rejält bakslag för SF och Rättighetsalliansen, som hade riktat ett 

av de största skadeståndskraven för piratkopiering på nätet någonsin mot en man 

bosatt utanför Varberg. 

 

Tingsrätten avfärdar hela skadeståndskravet och ålägger SF att betala mannens 

rättegångskostnader. 

 

Orsaken är att tingsrätten inte anser det bevisat att den film som SF byggt sitt krav 

kring faktiskt spreds via mannens fildelningssajt. Den ska ha återfunnits på en 

topplista, men den godkänner inte tingsrätten. 

 

”Listan kan således inte direkt kopplas till någon verksamhet som [mannen] svarar för”, 

står att läsa i domen. 

 

Fildelningssajten Powerbits stängdes redan 2009. Fyra år senare fälldes mannen, som 

är född 1978, i hovrätten. Straffet sattes till ett års fängelse. 

 

Förra hösten gick SF vidare och begärde även 9,97 miljoner kronor i skadestånd. Hela 

skadeståndskravet baserades på spridningen av en enda film, Rallybrudar från 2008. 

 

Sajten drevs från mannens gård utanför Varberg. För att få plats med servrarna hade 

han byggt om ett svinstall till serverhall, en ombyggnation som enligt 

domstolsdokument ska ha kostat 200.000 kronor. 

 

Domstolen har också slagit fast att han tjänade ”avsevärda summor” på verksamheten. 

Bland annat kunde medlemmar donera pengar för att finansiera fildelningssajten. 

 

Henrik Pontén från Rättighetsalliansen, som företrädde SF under rättegången, är 

besviken på domen. 

 

– Enligt min uppfattning har tingsrätten gått emot sin tidigare bedömning i brottmålet 

vilket jag tycker är märkligt. Mannen är ju fälld av samma domstol för intrången. Vi får 

överväga om vi ska överklaga detta, säger han. 

Storbritannien vill öka övervakningen 

Storbritannien föreslår nya regler för att öka övervakningen av 
medborgarna.  

Regeringen i Storbritanien föreslår nya regler som innebär att 
internet och telefonbolag ska hjälpa myndigherna att hämta data 
från kunders datorer och mobiltelefoner, bland annat vilka 
hemsidor som har besökts. 

Enligt kritiker innebär lagförslaget en allmän och bred övervakning 
som liknar den som den amerikanske före detta 
underrättelseagenten Edward Snowden har avslöjat. 

Regeringen hänvisar till ett utvecklat kontrollsystem som ska se till 
att övervakningsmöjligheterna inte missbrukas, enligt AP. 
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Facebook hotas av mångmiljonböter 
 

En domstol i Belgien har beslutat att Facebook måste sluta lagra information om 

belgiska medborgare som inte är medlemmar. Annars tvingas företaget betala böter 

på över 2 miljoner kronor per dag. 

 

Allt handlar om den så kallade Datr-cookien som Facebook använt i fem års tid. 

Cookien installeras när en användare besöker sidan även om den inte är medlem och 

sparar information om just den datorn. Det rapporterar BBC. Den belgiska domstolen 

menar att användarna måste samtycka till lagringen. Men det håller inte Facebook 

med om som nu kommer att överklaga beslutet. 

 

– Det som är en nyhet här är att den belgiska integritetsnämnden som stämt Facebook 

anser att man kan pröva detta i Belgien och inte i Irland där Facebook har sitt 

europeiska huvudkontor. Liknande fall kan ju dyka upp i andra av EU:s medlemsstater, 

som tidigare skickats vidare till Irland, säger Hans-Olof Lindblom chefsjurist på 

Datainspektionen.verksamhet. 


