
Vissa registrarers uppgifter är försedda med en stjärnmärkning (¤¤¤¤¤) i sökfunktionen. Stjärnmärkningen 
baserar sig på Traficoms bedömning av registrarernas verksamhet. Syftet med stjärnmärkningen är att göra 
kundernas val av registrar lättare och att främja informationssäker registrarverksamhet. Det har varit 
frivilligt för registrarerna att delta i bedömningen. Om det inte finns någon stjärnmärkning för en registrar, 
betyder det inte att registraren skulle klara av bedömningskriterierna sämre eller bättre. Traficoms 
stjärnklassificering för registrarer: 

 

* = 31-60 poäng  

** = 61-110 poäng  

*** = 111-135 poäng 

 **** = 136-145 poäng 

***** = 146-156 poäng 

 

Bedömningskriterierna Nivå Nivåns 
maksimalpoäng 

Registraren har sina 
webbsidor på de 
inhemska språken 

Nej 0 

  Ett språk 6 
  Två språk 9 
Registraren 
tillhandahåller sina 
webbsidor på engelska 

Nej 0 

  Ja 3 
Registraren erbjuder 
kunderna kundtjänst 

Nej 0 

  Ja 3 
  Ja, realtid 6 
  Ja, realtid 24/7 9 
Registrarens hemsidor 
erbjuder en 
funktionerande 
associativ sökning, en 
ämnesvis databank eller 
en innehållsförteckning 
av hemsidan. 

Nej 0 

  Ja 6 
Kunden får själv 
bestämma 
faktureringssättet 

Nej 0 

  Ja 3 
Det är möjligt att skaffa 
flera domännamn hos 

Nej 0 



registraren vid ett och 
samma köp 
  Ja 3 
Registraren har 
registreringar med olika 
giltighetstid för 
domännam 

Nej 0 

  Ja 3 
Priserna visas på ett 
tydligt sätt utan 
registrering 

Nej 0 

  Ja 6 
Registrarens 
anvisningar för 
användning av tjänsten 
finns tillgängliga utan 
registrering 

Nej 0 

  Ja 3 
Registraren 
tillhandahåller sina 
kunder en söktjänst för 
domännamn på sina 
webbsidor 

Nej 0 

  Ja 6 
Registrarens 
avtalsvillkor kan läsas 
utan registrering 

Nej 0 

  Ja 6 
Registraren tar inte ut 
någon avgift för 
sändning av koden för 
registrarbyte till 
användaren 

Avgiftsbelagd 0 

  Avgiftsfri 6 
Kunden kan uppdatera 
sina uppgifter i 
registrarens kundportal 

Nej 0 

  Ja 9 
Registraren påminner 
kunden om att 
domännamnets 
giltighetstid går ut 

Nej 0 

  Ja 15 
Registraren ger råd om 
hur 
domännamnssökanden 
kan kontrollera olika 
register och 
tillhandahåller länkar 
till registren 

Registraren ger inte råd och tillhandahåller inte länkar 0 



  Registraren ger råd men tillhandahåller inte länkar 10 

  Registraren ger råd och tillhandahåller länkar 15 

Registraren 
tillhandahåller sina 
kunder uppgifter om 
förutsättningarna för 
registrering av 
domännamn 

Nej 0 

  Ja 10 
Registraren följer regeln 
om fem vardagar 

Nej 0 

  Ja 15 
Hos registraren är det 
möjligt att skaffa ett 
domännamn utan andra 
tjänster 

Nej 0 

  Ja 2 
De sökkriterier som 
registraren anmält i 
Transport- och 
kommunikationsverkets 
registrarsökning är 
korrekta 

Nej 0 

  Ja 3 
Kunden kan välja 
önskade bastjänster för 
domännamnet 

Nej 0 

  Ja 2 
Registraren använder 
EPP-gränssnitt 

Nej 0 

  Ja 4 
Om registraren 
tillhandahåller kunden 
namnservrar, har 
registraren fler en två 
sinsemellan oavhängiga 
servrar i olika AS-
nummer 

Nej 0 

  Ja 2 
Registraren 
tillhandahåller kunden 
anycastbaserad 
namnserver 

Nej 0 

  Ja 2 
  Ja, Traficom Anycast 3 
Registraren 
tillhandahåller 
säkerhetstillägget 
DNSSEC för att skydda 

Nej 0 



användarens 
domännamn 

  Ja 3 
Registraren 
tillhandahåller kunden 
tvåfaktorsautentisering 

Nej 0 

  Ja 5 
Registraren verifierar 
nya kunders 
kontaktinformation på 
ett tillförlitligt sätt 

Nej 0 

  Registraren verifierar kundens epost eller telefonnummer med en 
bekräftelse kod som skickas till registraren eller med en dylik 
metod.  

2 

  Verifikation med stark autentisering 5 

 


