
Lunarstorm



Innehåll

Vad är LunarStorm?
LunarStorm & Säkerhet



”Om man inte får vara inne 
på typ Lunarstorm då är ju 
internet helt meningslöst”

Anton



"Hon är vidrig, hon är 
äcklig, en liten hora"



LunarStorm
– En grundkurs



En stjärna föds.

Från en BBS i en garderob 
1988…

En mötesplats där samhällets vanliga kastsystem 
inte gäller. Alla är accepterade. 
Redan från början låg fokus på mötet, inte på den 
bakomliggande tekniken.
Ett icke-kommersiellt projekt



Under huven.

Lunarstorm är inte en hemsida.
En digital mötesplats med verktyg för kommunikation, 
tyckande och umgänge.
Ett sätta att knyta relationer, hålla daglig kontakt, och få
uppmärksamhet.
Lunarstorm är telefonnumret, hemadressen, skolgården, 
fotoalbumet, skolkuratorn, dagboken och speaker’s corner.
Vi är summan av våra medlemmar.

100% 
medlemmar. 

Inga 
tillsatser



Lunarstorm i siffror.

En miljon möten varje dag
Sveriges ohotat största ungdomsmedia och community.
1,2 miljoner aktiva medlemmar.
400.000 unika användare varje dag.
Medlemmarna har en snittålder på 18,3 år.
70 % av Sveriges 15-20 åringar är medlemmar.
1 miljon inloggningar/dag.
Ett besök varar i snitt 22 minuter
1,5 miljarder sidvisningar/månad.



Vad gör man?

Varför är man på Lunarstorm?

Kommunikation
Mail, diskussionsgrupper, gästbok, dagbok och egen hemsida.

Relationer
Underhålla och etablera relationer.

Synas och påverka
Visa vem jag är och vad jag tycker.



Dags för Demo



Startsidan



Krypin



Gästbok



Blogg



Vänner



Kollage



Klubbar



Diskus



Säkerhet



Sveriges största samhälle

En del av övriga samhället
Navet i ungdomars sociala liv
Samma glädjeämnen och sorger 
En öppen & oredigerad kommunikation
Yttrandefrihet vs censur/granskning
Avsändarens ansvar



Ett tryggt & säkert Lunarstorm

Medlemsvård
Moraliskt
Juridiskt
Affärsmässigt



Juridiken

Lagen om Ansvar för Elektroniska Anslagstavlor 
(BBS-lagen)
Personuppgiftslagen
Brott mot annan straffrättslig lagstiftning

Etiska och moraliska värderingar



Vad gör vi…



Information

Tillgänglighet
”Kontakta-oss”-länkar
Telefon & Email
Skoltelefon
Jourtelefon

Tydlighet
Föräldrainformation
Lärarinformation
Medlems- och Användarvilkor
Nätetikett



Säkerhetsarbete
Säkerhetsorganisation
Säkerhetspolicy & manual
Tekniska verktyg 

Ärendehanteringssystem
Rutinsökningar & Kontroller
Filter
Anmälan ”Röda knappen” & ”Kontakta oss”
Blockeringar
Valideringar

Utbildande insatser; ”Skippa Skitsnacket”, ”Battle”
Samarbeten; Friends, Polisiära mynd.,Medierådet,

Datainsp. mfl
Branschfrågor; SAFT, Bitos, Opinionsbildning





Med hjälp av medlemmarna

Anmälningsmöjlighet ”Röda knappen”
Barnpornografi
Olaga Våldsskildring
Hets mot Folkgrupp
Uppvigling
Upphovsrätt

Notifiering direkt till 
säkerhetspersonal

Sexuella Trakasserier
Pornografi
Droger
Kedjebrev/spam
Reklam
Trakasserier



Åtgärder

Varna användare
Radera inlägg/bild
Radera användarkonto
Anmälan till ISP
Polisanmälan



Gå över gränsen…



…så blir det reaktioner



Men vi vill ha hjälp…



…av Samhället

Lagstiftning
Myndigheter
Organisationer



…av Skolan
Tycker du att dina lärare kan tillräckligt om e-mobbing?
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…av Skolan

Är någon/några av följande siter/program blockerade från er skola?
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…och av Föräldrar

• Internet är ingen barnvakt. Som förälder har man huvudansvaret för sitt barn. 

• Fråga ditt barn om hur Internetvärlden fungerar. Lyssna och lär av ditt barn. Be att få se 
favoritsajterna och fråga vad som är spännande, kul och fascinerande. 

• Förbjud inte ditt barn att surfa på nätet. Det fungerar sällan. Då går ditt barn till 
kompisarna- där föräldrarna kanske inte lägger sig i vad barnen håller på med. Skapa 
istället ett förtroende- då vill barnen berätta. 

• Skaffa en egen sida på en ungdomssajt. Surfa runt, lär dig, upptäck och försök att förstå
vad barn och ungdomar gör på Internet. 

• Prata om farorna med att lämna ut personliga uppgifter. 

• Kontrollera själv ditt barns surfande. Det finns sätt att hålla koll på vilka sajter ditt barn 
går in på. Genom att använda webbläsarens loggverktyg kan du se ditt barns mejltrafik. 

• Rapportera det du bedömer vara olagligt. 



Tack!


