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Du finner meg på nettet…
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˃ Valg av kanal påvirker identiteten du skaper

˃ I Norge er e-post, nettsted og sosiale medier (med Facebook i 
spissen) de mest brukte kanalene



E-post og nettsted: Hvem eier adressen?

˃ Gratistjeneste eller eget domene?

˃ Med eget domene setter du selv spillereglene, og 
kan ta med deg adressen når du bytter leverandør
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Valg av nabolag påvirker identiteten din

˃ Mer enn 1500 toppdomener å velge mellom
− Hva slags identitet vil du assosieres med? 
− Toppdomenets merkevare gir verdi til domener som registreres
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Et godt nabolag gir tillit
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Hvem er naboene? Dersom du skal kjøpe noe på nett 
foretrekker du å handle fra…

Kilde: Undersøkelse om bruk av domenenavn i Norge 
Utført av Ipsos på oppdrag fra Norid, sep. 2017

˃ Er de fleste domenene 
under toppdomenet i 
bruk som hjemsted? 
Eller peker de videre 
til et annet sted?

˃ Hvilke krav stilles til 
søkerne?
− Krav til identifikasjon
− Hvor store porteføljer 

kan én enkelt aktør ha?



Sosiale medier legger til rette for 
interaksjon med brukerne
˃ Lett å ta i bruk

˃ Lav terskel for toveis 
kommunikasjon og å knytte 
enkle relasjoner

˃ Mulig å segmentere 
brukerne, slik at du når de 
du ønsker

˃ Utbredt, men lite tillit?
− Facebook: 83% har profil

− Samtidig oppgir 1/3 av 
befolkningen lav eller svært 
lav tillit til kanalen
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Leverandøren setter premissene...

˃ Bestemmer rammer for innhold og bruk – og kan endre de underveis

˃ Krever rett til å utnytte innholdet som lastes opp
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En stabil identitet i et skiftende landskap?

˃ Eget domene gir mulighet til å skape et stabilt sted 
på nettet med innhold virksomheten kontrollerer og 
har det fulle eierskapet til

˃ Bevisst bruk av sosiale medier skaper økt synlighet 
og interaksjon knyttet til viktige budskap

˃ Velg samme navn i alle kanaler (hvis mulig)
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Mer for de interesserte...

˃ Tilstede på nettet – hvor og hvordan?
dypdykk.norid.no/skap-deg-identitet.html

˃ Patentstyrets tips om valg av et godt navn
www.innomag.no/valg-av-navn-lykketreff-eller-bomskudd/

˃ Sjekk om navnet du velger er ledig og uten heftelser
navnesok.no/
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