
Checklista för mötesplatser på nätet
Funderar du som förälder på vilka mötesplatser på nätet som är lämpliga för ditt 
barn? Medierådet har sammanställt några punkter som kan vara till hjälp.

1. Vem eller vilka står bakom mötesplatsen?
Titta efter uppgift om ansvarigt företag, kontaktperson, telefonnummer och/eller e-post. Detta bör 

finnas väl synligt redan på förstasidan. Testa gärna om det är möjligt att komma fram via telefon 

eller om du får svar på en fråga via e-post.

2. Finns någon information till föräldrar redan på startsidan? 
Kan du som vuxen ta del av information om mötesplatsens målgrupp, tjänster etc. utan att du först 

måste bli medlem?

3. Vilka regler gäller? 
Oftast måste man acceptera vissa användarvillkor när man registrerar sig som medlem. Läs dessa 

villkor noggrant. 

4. Vart kan man vända sig om något obehagligt händer? 
Hur kan barnet anmäla händelser eller regelbrott på mötesplatsen, t.ex. mobbning eller olämpliga 

bilder? Går det att blockera användare som man inte vill ha kontakt med? Finns det någon anmäl-

ningsfunktion eller tydlig uppgift om vart man ska vända sig? 

5. Hur hanteras användarnas personuppgifter? 
Vilka personuppgifter måste man uppge när man registrerar sig som medlem? Vilka uppgifter är 

synliga på mötesplatsen? Kan man välja att ens uppgifter bara syns för de man redan känner? 

Hur hanteras barnets personuppgifter, säljs de vidare till andra aktörer? 

6. Vad kostar medlemskap och tilläggstjänster? 
Ta reda på hur mötesplatsen finansieras. Vilken typ av annonsering förekommer? Ofta är själva 

medlemskapet gratis medan tjänster som t.ex. fotoalbum, dekorationer till den egna presentations-

sidan eller andra attraktiva tjänster kostar pengar. Betalning kan ske via sms eller genom betalsamtal. 

På vissa mötesplatser kan man köpa eller prenumerera på en slags virtuell valuta. Undersök hur en 

sådan valuta fungerar.

7. Bli själv medlem 
Skapa dig en egen uppfattning genom att själv testa hur det är att använda mötesplatsen. Vilket 

intryck får du av språket, attityden och tonläget? Du kommer förmodligen att upptäcka många nya 

saker och få en bättre förståelse för hur en mötesplats fungerar. Dessutom blir det lättare att prata 

med ditt barn om vad som händer på nätet.


