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För att bli en duktig sökmotorspecialist behöver man en hel del kunskaper, vida sådana! Ett enkelt
sätt att ”komma in i det” är att läsa på om områdets alla hörn samt att diskutera med andra kunniga.
Då många inte har specialister och experter inom området att diskutera med så kan forum och
informationsportaler på nätet vara givande för kunskap och lärande.
Det finns många sådana samlingsplatser på nätet idag, både i Sverige och utanför. Min erfarenhet är
att tonen oftast är trevlig och hjälpsam. Men se till att läs på innan du ställer för mycket frågor.
Oftast finns svaren sedan tidigare, och att skapa flera trådar om samma sak är onödigt. Bättre då att
återuppliva en gammal tråd som har ett snarlikt ämne som du söker efter.
Nedan följer de allra bästa SEO-länkarna och samlingsplatserna på nätet idag:

SEO-länk-listan:

SEO-forum.se
Den givna källan till allt om SEO, står det inte om det så är det bara fråga. Tonen är respektfull,
nyfiken och god. Det är det absolut bästa forumet i Sverige för SEO. Här finns alla inom SEO som är
att räkna med. Passa på att läs igenom alla poster du kan, gör du det så är du snart det proffs du vill
bli. Här finns kunskapen. Se genast till att registrera dig och kasta dig in i diskussionen.
http://www.seo-forum.se/

Digital Point
Det utländska SEO-forumet som täcker upp de senaste nyheterna. USA ligger alltid före på Googlefronten, för att snappa upp senaste trender eller tips så leta här. Det brukar vara en fördröjning på
några månader upp till ett halvår innan Google släpper i Sverige det som lanserats i USAs motorer,
t.ex. senaste algoritmuppdateringar.
http://forums.digitalpoint.com/

Sökmotorkonsult.se
En mycket respekterad sida där artiklar droppas om allt inom SEO. Du lär dig massor här. Sidan är
även aktiv, med kommentars-möjlighet, så en dialog med författaren kan has.
Dessutom har sidan en automatisk funktion att om du länkar till sidan kommer du automatiskt få en
länk tillbaka, rekommenderas starkt då denna domän har kraft!
http://www.sokmotorkonsult.se/
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Sokmotoroptimering.nu
En sida som drivs av en mycket drivande och nytänkande person inom SEO. Även fast kvalitén går
upp och ner här så finns bland lekfullheten mycket kompetenta undersökningar och efterforskningar.
Resan upp från låg plats upp till plats 1 hos Google för domänen kan ses utförligt dokumenterad och
där kan man lära mycket.
http://www.sokmotoroptimering.nu/

Guiden Sökmotormarknadsföring-seo.se
Här kan du läsa om kataloger, du kan se nyheter och följ även bloggen som försöker vidröra det
senaste inom SEO och SEM.
http://sökmotormarknadsföring-seo.se

SEOmoz som blivit Moz enbart
Det här är en blogg som ligger i framkant i mycket. Läs här och räkna med att lära dig både det
senaste och även historik som ger en större helhet. Då de anser att SEO är död så har de döpt om sig
till enbart Moz.
http://moz.com/blog

Jajjamag
Det här är på gränsen om det ska vara med här men platsar ändå. Jajja är ett SEO-företag som fått
både ris och ros. De gör en del intressanta reportage och deras utvärderingar av t.ex. CMS i
förhållande till SEO har varit populärt.
http://magazine.jajja.com/

Vill du ha hjälp med din internet-marknadsföring eller gå en kurs hur man lär sig SEO eller Google
AdWords? Gå då någon av våra distanskurser, i samarbete med kurser.se. Läs mer och anmäl dig här:
http://www.kurser.se/skola/j-f-hemsideportalen-16462
Om du vill fråga mig något går det bra att kontakta mig direkt via formuläret på:
http://hemsideportalen.se/kontakt/

