
8 Mandag 1. februar 2016

– Daglig antall hits ligger på 
mellom 1.100 og 1.500. Når Lef-
dal kjører TV-kampanjer øker 
det til 2.500–3.000 hits, sier 
Anders Edbo, styreleder i Lefdal 
Installasjon. 

Tusenvis av potensielle kun-
der som leter etter tilbud på 
varmeovner og TV-er havner 
dermed hos et annet firma enn 
Lefdal Elektromarked når de 
taster inn lefdal.no i nettlese-
ren sin. 

– Litt annerledes tvist
Bakgrunnen er at Elkjøp Nordic 
i 1996 kjøpte Lefdal Elektromar-
ked. Den gang hadde Lefdal to 
virksomhetsområder: elektro-
marked og installasjon. 

I den spede barndom-
men til world wide web 
fikk Lefdal Installasjon 
beholde nettadressen 
Lefdal.no, og den adres-
sen har selskapet hatt si-
den. For å finne forbru-
kerelektronikk må du til 
Lefdal.com.

Det bekymrer ikke 
Øystein A. Schmidt, 
kommunikasjonssjef i Lefdal-
eier Elkjøp Nordic. Dette sel-
skapet eies i sin tur av britiske 
Dixons Group. 

– Vi har Lefdal.com, og det 
gir en litt annerledes tvist. Vi 
fremstår som litt frekkere og 
friskere, så .com passer oss 
godt, sier Schmidt.

Skifter ikke navn
Han oppgir at rundt 4 prosent 
av de besøkende kommer rett fra 
lefdal.no. I tillegg er det rundt 
2,5 prosent som først søker et-
ter lefdal.no via søkemotorer og 
som så går inn på lefdal.com. 

– Har dere forsøkt å overta 
lefdal.no?

– Det er vurdert, men vi er 

veldig fornøyd med lefdal.com. 
Dagens elektrohandlende nord-
menn har etter hvert god kjenn-
skap til lefdal.com. Mange bru-
ker uansett en søkemotor for å 
lete oss opp.

– Er dere ikke redde for å 
miste kunder?

– Nei, tvert imot. Det gir oss 
muligheten til å skille oss ut. Jeg 
tror ingen som skal ha kjøleskap 
begynner å kjøpe elektroinstal-
lasjon i stedet bare fordi de går 
inn på feil nettadresse.

Anders Edbo i Lefdal 
Installasjon har andre 
planer.

– Det forteller meg 
at Lefdal er en frykte-
lig sterk merkevare, og 
fremover vil vi se hvilke 
muligheter dette gir oss, 
sier han. 

– Hva sikter du til?
– Bare at lefdal.no er 

en distribusjonskanal 
som vi vil jobbe mer med å se på.

– Betød mer før
Peder Inge Furseth er førsteama-
nuensis ved Handelshøyskolen 
BI, og er ekspert på netthandel 
og tjenesteinnovasjon. Han for-
står godt at Lefdal Elektromar-
ked ikke bryr seg om lefdal.no.

– Det ville kanskje betydd 
mer før juni 2014, da det bare var 
bedrifter som fikk .no-domener. 
Men siden da kan enhver privat-
person skaffe seg så mange .no-
domener de vil. Disse domene-
navnene flommer over, påpeker 
Furseth.

Han viser til at det nå finnes 
over 600.000 .no-domener, og 
at det kommer nesten 500 nye 

hver dag. 
– Norske forbrukere er svært 

raske i å ta i bruk ny teknologi og 
apper, og er ikke så opptatt om 
det er .no eller .com, mener han.

– Trolig lite viktig
– Hvor viktig er det å ha .no-
adressen?

– Det er trolig lite viktig. 
Han er enig i at de aller fleste 

kundene finner frem uansett.  
Dragkamp om verdfulle net-

tadresser har vært en gjenganger 
i mediene de siste 10–15 årene. 
Finansavisen fortalte høsten 
2013 om Den Norske Turist-
forening, som ønsket å overta 
DNT.no. 

Men domenenavnet var eid 
av Det Norske Totalavholds-
selskap, og som motytelse ville 
anti-alkoholorganisasjonen ha 
slutt på alkoholserveringen på 
turistforeningens hytter.

Et års tid etter var partene 
kommet til enighet der ønsket 
om ølfrie hytter åpenbart var 
frafalt.

– Hva er en .no-adresse verd?
– En .no-adresse er ikke verdt 

så mye. Det vesentlige for Lefdal 
er at de kan bruke Lefdal-nav-
net i forhold til minst ett vanlig 
domene-etternavn, som .com, 
svarer Furseth.
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HANDEL: Dobbelt så mange går inn på Lefdal.no 
når elektrokjeden pøser på med reklame. Men på 
den nettsiden får du ikke kjøpt noen ny TV eller 
varmeovn.

Peder Inge 
Furseth,  
Handelshøy-
skolen BI.  
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Har ikke behov for Lefdal.no lenger

Jeg tror ingen som 
skal ha kjøleskap 

begynner å kjøpe elek-
troinstallasjon i stedet 
bare fordi de går inn på 
feil nettadresse
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(Mill. kr) 2015 2014
Driftsinntekter 2.467,4 2.430,7
Driftsresultat -23,0 21,2
Resultat før skatt -18,9 25,1
Årsresultat -13,7 17,9

Avvikende regnskapsår.   

Lefdal Elektromarked 
(Mill. kr) 2014 2013
Driftsinntekter 194,0 187,5
Driftsresultat 0,0 -8,1
Resultat før skatt 0,1 -8,1
Årsresultat 0,1 -5,9
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