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Web Mobilvenlige hjemme-
sider vil fremover stå stærkest 
hos Google. Dette skyldes at 
fl ere og fl ere brugere tilgår 
internettet via en mobil enhed 
(tablet eller smartphone). Der-
for har Google fra d. 21. april 
2015 ændret deres regler for, 
hvilke søgeresultater der vises 
hvornår. En ændring der med-
fører større relevans og kvalitet 
i søgeresultaterne. 

For brugere på mobile enhe-
der betyder det helt konkret, at 
de fremover nemmere vil kun-
ne fi nde søgeresultater som er 
optimeret i forhold til deres 
skærmstørrelse. Det kan derfor 
forventes at ikke-mobilvenlige 
hjemmesider helt forsvinder 
i søgeresultaterne hos Goog-
le, når der søges fra mobile 
enheder.

40% har en mobilvenlig 
løsning
En undersøgelse af alle annon-
cører i Stevnsbladet fra uge 13 
viser, at kun 40% af virksom-
hederne lever op til Googles 
nye regler for mobil-venlige 
hjemmesider.

- Resultatet viser en uheldig 
situation. De resterende 60% af 

annoncørerne kan fremover 
forvente en nedgang af hjem-
mesidetrafi k fra mobile enhe-
der og i sidste ende risikere 
tab af kunder, fortæller Anette 
Enkebøll fra WEBstationen.

Hvad betyder 
mobilvenlighed
Mobilvenlighed opstår når  
indhold fra hjemmesider - via 
et responsivt design - omor-
ganiseres og præsenteres på 
en bedre måde på den mobile 
enhed.  Kort sagt tilpasses ind-
holdet til den skærm der søges 
fra, hvilket giver brugeren 
større læsevenlighed og bedre 
navigation.

Mobilvenlighed kan testes
Anette Enkebøll anbefaler 
alle virksomheder en test af 
deres hjemmeside hos Goog-
le: https://www.google.com/
webmasters/tools/mobile-
friendly/. 

Testen tager kun få minut-
ter inkl. afsluttende kommen-
tarer fra Google som f.eks. ”tek-
sten er for lille, indholdet er 
bredere end skærm-størrelsen 
eller menu-links er for tæt på 
hinanden”. 

Hvordan fås mobilvenlig 
løsning

Hjemmesider forsvinder 
fra Google
Når brugere fremover anvender Google som søgemaskine fra en mobil 
enhed, vil søgeresultaterne være stærkt påvirket af om hjemmesiderne 
er mobilvenlige eller ej.

At ændre ældre hjemmesider 
til mobilvenlige løsninger kan 
vise sig at blive tidskrævende 
og dyrt. Det er ofte nemmere 
og billigere at fl ytte indhol-
det til en responsiv skabelon 
f.eks. i WordPress og opbyg-
ge ny struktur og design. Det 
giver samtidig virksomhe-
derne mulighed for at tænke 
nyt og få skabt tidssvarende 
kommunikation. 

- Idag udvikler de fl este web-
bureauer udelukkende hjem-
mesider baseret på responsivt 
design. Og det gør WEBstatio-
nen selvfølgelig også. Derimod 
er hjemmesider fra før 2011 
sjældent mobilvenlige og slet 
ikke gearet til Googles nye til-
tag, slutter Anette Enkebøll.
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