
 

 
QBRITS: Quality Branch IT Solution
Släktledsgatan 14 
418 70 GÖTEBORG 

Direct +46 (0)31 53 99 72
Cell: +46 (0)705 64 50 38 

web: www.qbrits.com 
mail: support@qbrits.com 

page 1 (1)

 

 
Varför behöver jag ett domännamn. 
Den tekniska utvecklingen inom IT och internet, samt dess integration med samhället, ställer 
stora krav på företags synlighet på nätet. Det finns flertalet studier om detta; men oftast 
behöver man inte gå längre än till sig själv och fundera på varför man väljer ett visst företag? 
Hur hittar man dit? Hur kommunicerar man med dem? Svaret blir oftast ”med IT”. 

Det finns många gratistjänster för hemsidor och e-post; exempelvis wix.com, wordpress.org, 
hotmail, gmail m.fl., även internetleverantörer brukar erbjuda det men då med adresser som 
@comhem.se, @bredband.net, @telia.com etc. Men hur seriöst intryck får era kunder om er 
hemsida heter hem.bredband.net/b441044 och ni e-postar med @hotmail.com?  Det är 
därför att föredra att ha ett eget namn på nätet, ett så kallat domännamn.  

Domännamnet är det som står före toppdomänen (.se, .com, .eu, .nu etc.), för qbrits.com är 
namnet qbrits i toppdomänen com, och för itqc.se är namnet itqc i toppdomänen se. 
Domännamnen beställs hos registratorer, och kan sedan användas av dig för din hemsida 
och e-postadresser. Registratorns uppgift på internet med ditt domännamn är samma som 
bolagsverkets har med ditt företagsnamn.  Det du köper är rätten att använda namnet som 
ni sedan kan koppla mot andra tjänster så som hemsida och e-post. 

Kostnaden för ett domännamn varierar mellan toppdomäner och det kan även skilja mellan 
olika registratorer. De vanligaste toppdomänerna brukar kosta strax under 200 SEK/år. 

Det finns en uppsjö av toppdomäner; du får fundera på vad som känns naturligt för era 
kunder. Jobbar man mycket internationellt är .com kanske att föredra, medan .se passar för 
andra. Ni kan även skaffa flera domännamn som pekar på samma ställe (ex: qbrits.se går till 
samma ställe som qbrits.com). Har ni olika produktnamn så kan även de kopplas ihop, tillika 
misstänka felstavningar (carlssonsknappar.se bör nog även köpa karlssonsknappar.se). 
Kostnaden för ett domännamn är oftast förhållandevis låg jämfört med förlorade kunder. 

För de flesta toppdomäner är det en oreglerad marknad; är namnet fritt går det att köpa, 
dock har vissa toppdomäner regler på vad som får väljas, exempelvis inte bara siffror. Idag 
går det oftast bra att använda Å, Ä och Ö men det är att undvika då det är svårt att utan 
svenskt tangentbord skriva dem.  
OBS: Tänk på att köp alltid domännamn innan ni registrerar bolagsnamn, då det finns de 
som bevakar bolagsverkets register och köper upp domännamn som de sedan säljer dyrt. 

QBRITS rekommenderar att ni använder Miss Hosting som registrator då QBRITS har ett 
djupt samarbete med dem, och vi kan då ge er bättre support på era tjänster. Se vidare 
beskrivningen ”Att välja och köpa en domän”. 

https://misshosting.se/doman/
https://qbrits.zendesk.com/hc/sv/articles/204751811

