
Vedlegg: Alexas top 100 blant norske 
brukere, september 2011.
 

1 Facebook facebook.com A social utility that 
connects people, to keep up with 
friends, upload photos, share links 
and ... More

Nettsamfunn

2 Google google.no Norsk grensesnitt for 
søkemotoren.

Søkemotor

3 Google google.com Enables users to search 
the world's information, including 
webpages, images, and videos. 
Offers... More

Søkemotor

4 YouTube - 
Broadcast yourself

youtube.com YouTube is a way to get 
your videos to the people who matter 
to you. Upload, tag and share your... 
More

Deling

5 Verdens Gang 
(VG)

vg.no Fyldig dekning av innenriks, 
utenriks, sport og populær kultur.

Nettavis

6 FINN finn.no Norges største markedsplass, 
FINN.no AS ble etablert i mars 2000. 
FINN.no har spesialisert seg ... More

Markedsplass

7 Dagbladet.no dagbladet.no Leading norwegian 
online newspaper. Dagsavis med fyldig 
dekning av innenriks, utenriks, sport 
o... More

Nettavis

8 Wikipedia wikipedia.org A free encyclopedia built 
collaboratively using wiki software. 
(Creative Commons Attribution-Sh... 
More

Nettleksikon

9 Windows Live live.com Search engine from Microsoft. Søkemotor

10 Aftenposten 
Interaktiv

aftenposten.no Aftenpostens 
nettutgave. Dekker innenriks- og 
utenriksnyheter, har også seksjoner for 
musikk, f... More

Nettavis

11 Yahoo! yahoo.com A major internet portal Portal



and service provider offering search 
results, customizable content, cha... 
More

12 Norsk 
rikskringkasting

nrk.no Nyheter, sport, underholdning, 
musikk, film, programmer, nettradio og 
tekst-tv.

TV-selskap

13 Blogger.com blogspot.com Free, automated weblog 
publishing tool that sends updates to a 
site via FTP.

Blogg

14 Yr.no yr.no Search in forecasts for the world. 
Features various observations, short 
and long term forecasts... More

Værmelding

15 Twitter twitter.com Social networking and 
microblogging service utilising instant 
messaging, SMS or a web interface.

Blogg

16 TV2 tv2.no Nyheter, sport, underholdning, 
været, programmer, web-tv og 
bruktmarked.

TV-selskap

17 LinkedIn linkedin.com A networking tool to 
find connections to recommended 
job candidates, industry experts and 
busin... More

Nettsamfunn

18 Gule Sider.no gulesider.no Telefonkatalogens gule 
sider på Internett tilbyr muligheten for å 
søke på bransje, bedriftsnavn... More

Telefonkatalog

19 dnbnor.no dnbnor.no Nettbank

20 WordPress.com wordpress.com Free blogs managed 
by the developers of the WordPress 
software. Includes custom design 
template... More

Blogg

21 Nettavisen nettavisen.no Ren nettavis med 
generell nyhetstjeneste som dekker 
det meste. Innenriks, utenriks, sport, 
økon... More

Nettavis

22 MSN msn.com Portal for shopping, news 
and money, e-mail, search, and chat.

Portal

23 E24 e24.no En av Norges ledende nettsted 
for næringslivsnyheter

Nettavis

24 ABC Startsiden startsiden.no Ledende startside i Portal



Norge. En oppdatert, kompakt og fyldig 
innholdsfortegnelse over relevant in... 
More

25 Dagens 
Næringsliv

dn.no Riksdekkende dagsavis 
med hovedvekt på finans- og 
næringslivsnyheter.

Nettavis

26 Webit - Helleberg 
Webdesign

kjendis.no Nettavis

27 The Internet Movie 
Database

imdb.com Features plot summaries, 
reviews, cast lists, and theatre 
schedules.

Nettleksikon

28 Amazon.com amazon.com Amazon.com seeks 
to be Earth's most customer-centric 
company, where customers can find 
and disc... More

Nettbutikk

29 DinSide dinside.no Daglige artikler om 
personlig økonomi, data, motor 
og reise. Norges mest oppdaterte 
rentelister... More

Nettavis

30 Arbeids- og 
velferdsforvaltning
en (NAV)

nav.no Enhetlig tjeneste som skal 
bidra til sosial og økonomisk trygghet 
og fremme overgang til arbeid... More

Offentlig informasjon

31 Bergens Tidende 
(BT)

bt.no Generell nyhetstjeneste med 
fokus på Vestlandet og Bergen.

Nettavis

32 blogg.no blogg.no Norwegian blog-provider. Blogg

33 kommune.no kommune.no Offentlig informasjon

34 The Pirate Bay thepiratebay.org Worlds largest 
Bittorrent tracker.

Deling

35 Opplysningen 
1881

1881.no Opplysningen 1881 - 
Telefonkatalogen for bedrifter og 
personer samt kart

Telefonkatalog

36 LiveJasmin.com livejasmin.com About Livejasmin.com 
(livejasmin.com): Live Sex - The 
worlds most visited Video chat 
community.

Pornografi

37 abcnyheter.no abcnyheter.no Nettavis

38 BBC Online bbc.co.uk The BBC Homepage - Your 
gateway to BBC Online

Nettavis



39 eBay ebay.com International person to 
person auction site, with products 
sorted into categories.

Markedsplass

40 - Et fenomen at 
spillere har møttes 
på byen før 
landslagssamling - 
Siste - VGTV

vgtv.no Web-TV

41 Scandinavia 
Online

sol.no SOL - Alt du trenger på èn side Portal

42 Kapital hegnar.no Nettavis

43 PayPal paypal.com Online payment service 
for individuals and merchants. Allows 
users to send money and bills to a... 
More

Betalingstjeneste

44 Adresseavisen adressa.no Generell nyhetstjeneste 
med fokus på Midt-Norge og 
Trondheim.

Nettavis

45 Microsoft 
Corporation

microsoft.com Main site for product 
information, support, and news.

Virksomhetsinformasjon

46 Telenor AS telenor.no Tilbyr alle slags produkter 
og tjenester innenfor data- og 
telekommunikasjon, fra fra telefonab... 
More

Virksomhetsinformasjon

47 Flickr flickr.com Picture galleries available 
with chat, groups, and photo ratings.

Deling

48 Norwegian Air 
Shuttle ASA

norwegian.no Die norwegische 
Billigairlines präsentiert 
ihre Sonderangebote mit 
Onlinebuchungsmöglichkeit.

Nettbutikk

49 Apple Inc. apple.com Official site, with details of 
products and services.

Virksomhetsinformasjon

50 Klikk.no klikk.no  Nettavis

  googleusercontent
.com

googleusercontent.com Deling

52 t.co t.co Blogg

53 ITavisen itavisen.no ITavisen er en løpende 
oppdatert internettavis med fokus på 

Nettavis



hva som skjer i tele- og itbransjen... 
More

54 artige.no artige.no Deling

55 Domeneshop domeneshop.no Trygg, rimelig og 
enkel domeneregistrering for alle

Nettbutikk

56 Nordea nordea.no Virksomhetsinformasjon
/nettbutikk

57 Brønnøysundregis
trene

brreg.no Offentlig informasjon

58 Full Free Porn 
Videos & DVDs - 
Sex, Porno, Porn 
Tube, Free XXX 
Porn

pornhub.com Pornografi

59 Komplett.no komplett.no Selger datamaskiner, 
komponenter, hjemmeelektronikk og 
hvitevarer til sluttkunder og bedrifter.

Nettbutikk

60 Webforumet.no webforumet.no Diskusjonsforum

61 SkandiaBanken skandiabanken.no Gebyrfri nettbank 
med boliglån, billån, kreditt, kredittkort, 
gebyrfri Visa. Tilbyr også mobilb... 
More

Nettbank

62 Imgur imgur.com Used to share photos 
with social networks and on-line 
communities.

Deling

63 Youporn youporn.com Users can watch 
streamed clips and upload their own 
videos. Premium accounts are also 
available.

Pornografi/deling

64 Seher.no - Se og 
Hør på nett

seher.no Norweagian celebrity news 
site.

Nettavis

65 Online.no online.no Telenors tjeneste 
med oppringt aksess rettet mot 
privatmarkedet.

Virksomhetsinsformasjo
n/nettbutikk

66 Kvasir kvasir.no Tjenester, Rulett, 
Personkatalog, Kvasir som startside, 
Legg inn nøkkelhullet, Guider, James 
Bo... More

Søkemotor



67 Proff.no ikt-norge.no Firmasøk og bransjesøk 
med regnskapstall og nøkkeltall for 
bedrifter som leverer årsregnskap ti... 
More

Telefonkatalog

68 TradeDoubler tradedoubler.com European network 
providing services for merchants to 
promote their products and services.

Annonser

69 Side2 side2.no Nettavis

70 EDB edb.com Virksomhetsinformasjon

71 Universitetet i 
Oslo (UiO)

uio.no Informasjon om organisasjon, 
forskning, studier, studentliv og 
publikumstjenester.

Virksomhetsinformasjon

72 Stavanger 
Aftenblad

aftenbladet.no Regionsavis for 
Rogaland. Nyheter, fotball og annen 
sport, kultur, temasider, magasin og 
nettsp... More

Nettavis

73 Næringslivsnyhete
r

na24.no Nettsted for 
næringslivsnyheter, er eid av flere 
regionsaviser og TV2.

Nettavis

74 Abcsok.no abcsok.no Søkemotor

75 CNN Interactive cnn.com News, weather, sports, and 
services including e-mail news alerts 
and downloadable audio/video r... 
More

TV-selskap

76 SpareBank 1 
gruppen

sparebank1.no Portalen for alle 
SpareBank 1-bankene i Norge med 
bank, nettbank, fond, aksjer, forsikring, 
eie... More

Nettbank

77 Bergensavisen 
(BA)

ba.no Nyhetstjeneste med fokus på 
Bergen og omliggende kommuner.

Nettavis

78 skattelister.no skattelister.no Offentlig informasjon

79 Babylon babylon.com This interactive tool 
provides you with a dictionary and 
additional information on words 
found ... More

Oversettelse

80 xhamster.com xhamster.com Pornografi

81 Elkjøp Norge elkjop.no Stort utvalg av 
husholdningselektronikk innenfor for 

Nettbutikk



data, telefoni, spill, audio, video og 
hvi... More

82 digi.no digi.no Daglige nyheter om IT, data, 
telekom og elektroniske medier.

Nettavis

83 Sukker.no - finner 
din drmmepartner!

sukker.no Datingtjeneste

84 vgd.no vgd.no Debattforum

85 About.com about.com Directory featuring links, 
articles and reviews.

Nettleksikon

86 diskusjon.no diskusjon.no Debattforum

87 Purehelp.no purehelp.no Firmasøk og produktsøk. 
Regnskap for norske bedrifter. Her 
finner du all informasjon om norske ... 
More

Telefonkatalog

88 Ask ask.com Offers search for web sites, 
images, news, blogs, video, maps and 
directions, local search and ... More

Nettleksikon

89 Bing bing.com Search engine developed by 
Microsoft. Features web, image, video, 
local, news, and product search.

Søkemotor

90 Kelkoo kelkoo.com Nettbutik

91 StatCounter.com statcounter.com Detailed visitor 
statistics and a choice of graphical 
counters. An invisible counter is also 
av... More

Trafikklogg

92 Tumblr tumblr.com A feature rich and free blog 
hosting platform offering professional 
and fully customizable temp... More

Blogg

93 Norway Post posten.no Information about the 
Norwegian postal service, including the 
philatelic service. (Information ... More

Virksomhetsinformasjon

94 Universitetet i 
Bergen (UiB)

uib.no Informasjon om organisasjon, 
forskning, undervisning og formidling.

Virksomhetsinformasjon

95 Reddit reddit.com User-generated news links. 
Votes promote stories to the front 
page.

Deling

96 side3.no side3.no Nettavis



97 conduit.com conduit.com Publiseringsplattform

98 WordPress wordpress.org A semantic personal 
publishing platform with a focus 
on aesthetics, web standards, and 
usability.

Blogg

99 torrentz.eu torrentz.eu Deling

100 Norwegian 
University of 
Science and 
Technology 
(NTNU)

ntnu.no Located in Trondheim. 
Information about research, studies 
and the university.

Virksomhetsinformasjon

  
 


