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SEO-tips - gästinlägg från Joachim Fredriksson, J.F. HemsidePortalen.se.
Några månader framöver kommer vi att tipsa om hur er hemsida skall klättra hos Google.se mer
effektivt. Genom små, enkla men noggranna metoder kan fantastiska resultat uppnås.
Se till att ni prickar rätt bland de enorma floder av information som finns på internet idag. Rätt plugin
kan ge dig fördelar som inte dina konkurrenter har. Kraften att pricka rätt är alltid vad man ska sträva
efter.

Först ut i denna serie kommer tips på WordPress-plugins för att nå placering högre hos Google.

Del 1 - De bästa SEO-tipsen för WordPress: Plugins
WordPress är idag en utav de populäraste plattformarna för hemsidor och bloggar som går att
använda på nätet idag. Den är enkel att komma igång med, den har kraftfulla och snygga lösningar i
sin ryggrad och den är otroligt älskad av Google om man konfigurer den rätt!

Nedan kommer en lista över WordPress-plugins som är de självklara valen för den medvetne
hemside- eller bloggägaren.
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Nr.1 i listan. Odelad plats. Ett måste för varje seriös spelare på nätet!
WordPress SEO Plugin från Yoast.com
Med denna plugin har du nästan allt du behöver för att bli en part att räkna med i fighten om
placeringar på nätet!
När du installerat den så kan du manuellt ändra Titel, Sökord och Beskrivning på varje enskild sida!
Det här ger kraft åt dig att precisera. Den har även en hel rad avancerade inställningar som jag inte
kommer gå in på här, men gå gärna på upptäcksfärd.
Missa inte heller poängsystemet när du fyller i just sökord, beskrivning och titel. Följ en ”röd linje”,
alltså var konsekvent genom titel, sökord och beskrivning. Då kommer du få grön indikering. Rött
indikerar att du är vilsen och behöver styra upp just en ”röd linje” = använd samma sökord och
innehåll genom samtliga fält. Gult visar på att du är på god väg men att det återstår en del ännu.
Tänk på att bara fokusera på ett sökord per sida i denna plugin.
Ladda hem denna plugin på följande sida:
http://yoast.com/wordpress/seo/#utm_source=wpadmin&utm_medium=plugin&utm_campaign=wp
seoplugin

Google (XML) Sitemaps Generator for WordPress
Här är en enkel plugin som gör att varje gång du uppdaterar din sida så skickas denna uppdatering
automatiskt till de sökmotorer som du fyllt i i inställningarna. Den skickar signaler till sökmotorerna
att en ändring skett på hemsidan/bloggen och att de är välkomna att omindexera sidan.
Det egentliga syftet är att den skapar en webbplatskarta som är enkel att använda i t.ex. Google
Webmaster Tools.
Ser till att Google alltid är uppdaterad med din sida = du anses som seriös och vet vad du gör.
Glöm inte att kryssa ur rutan "Add sitemap URL to the virtual robots.txt file."
Annars kommer du tappa kontrollen över din robots.txt-fil!
Ovanstående gör du under Settings som du når under Tillägget.
Där fyller du även i vilka sökmotorer som skall uppdateras varje gång plus mycket mer.
Ladda hem denna plugin på följande sida:
http://www.arnebrachhold.de/projects/wordpress-plugins/google-xml-sitemaps-generator/
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Redirection
En fantastisk plugin! Otroligt kraftfull.
Ofta så byter olika sidor adress på en hemsida. Och då kommer såklart index hos sökmotorer som
Google och Bing att visa tomma länkar.
Denna plugin ger dig möjlighet att skriva in den felaktiga länkens adress(X) i ett fält och sedan den
nya adressen(Y) i ett fält.
All trafik som då skrivs in som X kommer då automatiskt att komma till sida Y i webbläsaren.
Ett tips om en sida försvinner helt, alltså inte ersätts av en annan sida. Skriv då
ersättningsadressen(Y) som själva startsidan på er hemsida.
Det är alltid bättre att hänvisa till startsidan än att dina besökare får ett fel-meddelande.
Ladda hem denna plugin på följande sida:
http://urbangiraffe.com/plugins/redirection/

Broken Links
En underbart effektiv plugin som helt enkelt söker igenom allt innehåll på sidorna efter länkar som är
trasiga och inte leder till något vettigt. Du får sedan enkla val hur du vill lösa eventuella konflikter. Du
kan till och med få varningar till din e-post. Givetvis går allt även att göra manuellt.
Det automatiska fungerar dock förvånansvärt bra och det förenklar vardagen!
Vad har detta med SEO att göra då?
Jo, Google söker igenom en sida efter kvalitet och värderar och placerar efter hur väl en hemsida
förmedlar sitt innehåll. Google kan komma att tycka att om man har trasiga länkar på sin sida så
kanske sidan inte heller är så uppdaterad eller seriös. Vilket givetvis kan komma att tänkas ge
"minuspoäng" när sidan sedan skall in i sökresultatet.
Högre kvalitet = bättre resultat.
Ladda hem denna plugin på följande sida:
http://wordpress.org/extend/plugins/broken-link-checker/

Disable Comments
Har du en hemsida via WordPress vill du oftast inte ha kommentarssystemet som finns automatiskt i
WordPress. Installera då denna plugin och fyll i alla inställningar och välj spara.
Vips så är allt som har med kommentarer borta!
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Samma här, vad har denna med SEO att göra? Jo, Google värderar en sida utifrån dess innehåll. Den
kan värdera dig fel på många sätt om du har ett kommentarssystem som inte används eller inte
heller ser populär ut = inga kommentarer. Eller rent av bombardemang av spaminlägg som tyvärr är
så vanligt idag. Vill ni verkligen bli förknippade med den risken? Visa att ni har koll istället.
I vilket fall, se alltid till att din hemsida är så ren som möjligt i koden. Google älskar innehåll, men
kvalitativt sådant. Så se därför till att de alltid får rätt innehåll och inte råkar snurra in sina spindlar på
ett kommentarssystem som inte ens används. Har du koll så märker Google det = högre placering!
Ladda hem denna plugin på följande sida:
http://wordpress.org/plugins/disable-comments/

WordPress Database Backup
Denna plugin har inte direkt med SEO att göra, men i slutändan så har den det.
Med denna plugin så tar du enkelt en säkerhetskopia på din databas.
Vad har då detta med SEO att göra?
Jo, en hemsida kan av olika anledningar krascha. Att då kunna återställa sidan snabbt har helt klart
med SEO att göra. För om en hemsidas adress inte svarar vid Googles indexering så klart att det
påverkar dina resultat hos dem.
Glöm inte att även ta en fullständig säkerhetskopia på innehållet. Det gör du via "Exportera" som
ligger under "Verktyg" i sidomenyn i WordPress.
Det räcker alltså inte med att bara ta en av dessa. För att återställa behövs både Databasen och
Innehållet. Sen behövs ju även säkerhetskopia från FTP men det täcker inte denna guide upp.
Med denna plugin vill jag göra dig uppmärksam på att SEO handlar om så mycket mer än sökord och
innehåll. Det handlar om helhet och vad man faktiskt på ett hållbart sätt förmedlar på internet idag
och imorgon.
Ladda hem denna plugin på följande sida:
http://austinmatzko.com/wordpress-plugins/wp-db-backup/

Det finns såklart en hel uppsjö med bra plugins som kan användas för att vässa sin SEO. Men med
ovan plugins kommer du långt och med dessa enkla hjälpmedel så kan du göra din SEO kraftfull.
Jag hoppas att jag väckt medvetenheten hos dig som behövs vid SEO. Genom sunt förnuft och
konsekvent arbete når du långt!
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Lycka till!
Joachim Fredriksson
J.F. HemsidePortalen.se

För att komma i kontakt med författare Joachim Fredriksson som äger webb- och SEO-byrån J.F.
HemsidePortalen.se så besök företagets hemsida: http://hemsideportalen.se/kontakt/.
Vill du lära dig mer om SEO eller för den delen AdWords så håller J.F. HemsidePortalen.se tillsammans
med samarbetspartnern kurser.se distanskurser inom just SEO och AdWords. Där lär du dig allt för att
klättra högt i placering hos framförallt Google. Läs mer om SEO-kurserna:
http://www.kurser.se/skola/j-f-hemsideportalen-16462. De har även nyligen startat upp en
distanskurs i WordPress för nybörjare.

