
 
 

Hemsida24 grundades 2008 och erbjuder ett webbaserat hemsideverktyg där vem som helst, utan 
förkunskaper, kan bygga en hemsida. Företaget har idag över 10 000 kunder och är ett av det främsta 
hemsideverktyget på den svenska marknaden. För mer information se www.hemsida24.se. 
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Hemsida24 når drömgränsen 10 000 kunder  
– jubilerar med responsiva hemsidor till alla 
 
Hemsideverktyget Hemsida24 har fått sin 10 000:e kund. Samtidigt lanserar man funktionen 
med responsiva hemsidor. 
– Det innebär att Sverige idag får 10 000 nya responsiva hemsidor. Vi är riktigt nöjda med att 
våra kunder nu lättare kan nå de som mobilsurfar, vilka blir allt fler, säger Ludvig Granberg, 
vd på Hemsida24. 
 
Under 2012 ökade mobilsurfandet med 18 procent och idag 
mobilsurfar 54 procent av svenskarna, enligt Svenskarna och 
internet 2012. 
– Vi såg tidigt trenden med mobilsurfandet. Att anpassa alla 
våra kunder hemsidor till smartphones och tablets har 
emellertid tagit lång tid. Men att vi nu har över 10 000 kunder 
som alla har fått responsiva hemsidor i ett trollslag är riktigt 
häftigt, säger Ludvig Granberg. 
 
En responsiv hemsida anpassar sitt utseende efter besökarens 
tekniska verktyg. Läsning på en mobilskärm kan till exempel 
innebära att innehållet presenteras i en kolumn istället för tre. En annan vanlig effekt är att menyn byts 
ut mot en begränsad meny anpassad för små skärmar. 
 
Hemsida24 är ett av Sveriges ledande hemsideverktyg och används dagligen av över 10 000 företag 
och privatpersoner runt om i Sverige. Snart går man mot en internationell satsning. 
– Vi anser oss vara bäst i Sverige på det vi gör och det ska vi visa även ute i Europa, säger Ludvig 
Granberg. 
 
Källa mobilsurfning: ”Svenskarna och internet 2012”, Stiftelsen för Internetinfrastruktur.
  
 
För ytterligare information och bilder för fri publicering: 
Olof Mattson, presskontakt, tfn 031-701 33 81, e-post: olof.mattson@perspective.se 
 

 
Mikael Öhrén och Ludvig Granberg, grundare av 
Hemsida24 når idag drömgränsen 10 000 kunder. Foto: 
Fröken Fokus 


