
Højskolernes domæne- og Google-etik
FFD har udarbejdet følgende enkle anbefalinger til forstandere, 
kommunikationsansatte og bureauer, som hyres ind til at hjælpe 
med højskolens markedsføring. 

ANNONCERING PÅ GOOGLE

Det bliver en større og større del af forretningen at tiltrække kunder via Google, You-
Tube, Facebook og Instagram, og dermed er digital annoncering også en uundgåelig og 
voksende del af højskolernes markedsføringsbudgetter. Vi kan dog selv bidrage til at 
holde priserne nede og undgå, at vi unødigt konkurrerer på techgiganternes præmiss-
er. Denne anbefaling gælder primært Google Adwords - men for så vidt muligt også 
alle andre digitale annonceringsmuligheder. 

Uetisk annoncering
At man annoncerer på Google på andre højskolers navne og geografiske beliggenhed 
er åbenlyst snyltemarkedsføring. Det betyder, at hvis man søger på ”Vrå højskole” eller 
“nordjylland højskole”, og der kommer en betalt reklame op for Grundtvigs Højskole, 
så snylter Grundtvigs Højskole på Vrå Højskoles brand. Kommunikationsmedarbej-
dere eller et hyret bureau bør sætte negative søgeord i Google Adwordsopsætning. Så 
man bevidst vælger ikke at annoncere på andre skolers navne. Man kan tage listen over 
højskolers navne fra www.hojskolerne.dk/hojskoler, som altid er den aktuelle.

Generiske ord som gavner google
Annoncering på Google prissættes efter flere parametre. I denne sammenhæng 
fokuserer vi på auktion. Når mange byder på det samme ord, bliver prisen højere. 
Generiske højskoleord som ”højskole” ”højskoler” eller ”højskolen” annoncerer de 
fleste højskoler på, og dermed presses prisen voldsomt i vejret. Umiddelbart er det 
Google, der er den store vinder i den sammenhæng, fordi vi presser prisen i vejret på 
de ord, vi har til fælles. Derudover er søgning på ”højskole” en meget bred søgning, og 
der er derfor også risiko for, at man betaler dyrt for et besøg på hjemmesiden, som ikke 
har stor værdi for forretningen. Er man fx kunsthøjskole, så vil betaling for annoncer 
på ”kunstkurser” formentlig give større værdi. 

Udfordringen er, at alle andre virksomheder også kan annoncere på fx ”højskole” 
”højskoler” ”højskolen”. Det handler primært om direkte konkurrenter som Dansk 
Studiecenter, Højskolendk og højskoler i udlandet. FFD har valgt pt ikke at betale for 
annoncer på de generiske højskoleord for ikke at deltage i prispresset, og fordi 
www.hojskolerne.dk altid er højest i organisk søgning. Men vi følger selvfølgelig 
udviklingen nøje, så højskolerne altid kommer øverst i enten en organisk eller betalt 
søgning.   

ANBEFALING
Anbefalingen er, at højskoler aldrig annoncerer på andre højskolers navne eller geo-
grafiske beliggendhed. Og at alle undlader at annoncere på solo-ordsøgning på ordene 
”højskole” ”højskoler” ”højskolen”, da vi presser hinanden op i pris. Alle skoler kan frit 
annoncere på kombinationssøgninger som fx ”højskole idræt” eller andre fag og emner.



INDKØB AF DOMÆNER

Domæner købes i Danmark hos DK Hostmaster, når det er danske domæner, mens 
udenlandske domæner typisk købes af webvirksomheder. Markedet er frit, så alle kan 
købe domæner og bruge dem til egne webrepræsentationer. Der er dog formelle regler 
om, hvad man må købe. Dette dokuments mål er også at diskutere og sætte retning for 
etiske aspekter ved brug af domæner.

Ulovlige køb
Køber man et domæne, som åbenlyst snylter på andres brand og virksomhed, kan man 
aktivere det formelle system, som i Danmark er Domæneklagenævnet. Er man fx Vest-
jyllands Højskole som køber domænet www.hojskolenpaamors.dk, så er man i ond tro 
og vil formentlig tabe en sag i domæneklagenævnet. 

Etisk gråzone
Dér, hvor man kan diskutere etiske aspekter i domænebrug, er typisk faglige domæner 
eller branchedomæner. Er man idrætshøjskole, vil det være meningsfuldt at købe 
domænet www.idraetshoejskoler.dk. Men er man en kunsthøjskole, vil det umiddel-
bart virke som aggressiv markedsføring at bruge et idrætsdomæne.  En anden type 
domæner kunne indeholde geografi. Hvem er fx berettiget bruge nordjyllandshojskole.dk?

Gode domæner
Gode domæner er domæner, som åbenlyst passer til skolens navn og virke.
Idrætshøjskolen i Nordjylland vil for eksempel naturligt eje: nih.dk, nihojskole.dk, 
nordjyllandsidraetshojskole.dk, nordjyllandsidrætshøjskole.dk osv.

ANBEFALING
Anbefalingen er, at højskoler ikke køber og bruger domæner, som åbenlyst ikke 
svarer til højskolens virksomhed. Anbefalingen er også, at skoler der i dag ejer og bruger 
domæner, der ikke overholder retningslinjer, deaktiverer domænerne. Det er altid en 
god ide at købe alle domæner, der minder om skolens navn. Man behøver ikke aktivere 
domænet, men ejerskab forhindrer andre i at misbruge. 

Man kan også gå sammen om at indkøbe fælles domæner relateret til samme fag-
gruppe. Fx har idrætshøjskolerne indkøbt domænet www.idrætshøjskolerne.dk og peger 
derfra til de forskellige idrætshøjskoler. Højskoler kunne ligeledes gå sammen i partner-
skaber om at dele domæner som fx livsstilshøjskolen.dk, seniorhøjskole.dk, 
ungdomshøjskole.dk, kunsthøjskole.dk, sundhedshøjskole.dk, rejsehøjskole.dk, 
klimahøjskole.dk m.v. 


