
Blogginlägg på GoMentor.com/se 
 
Fördelar med att göra blogginlägg som rådgivare: 

● Driver mer trafik till din profil 
● Ökar synligheten i Google (SEO) 
● Bygg ett förtroende till dig hos potentiella klienter 
● Möjlighet till att positionera dig som expert och visa din kompetens 
● GoMentor marknadsför värdefulla blogginlägg och videobloggar på 

sociala medier och i nyhetsbrev. 
● Skriv blogginlägg på GoMentor om de teman som du brinner för och 

som är relevanta och värdefulla för GoMentors klienter.  

 

Såhär gör du:  

1. Logga in och gå till “Din profil” och klicka därefter på “Blogg”.  

Här ser du översikten över dina tidigare blogginlägg och här har 
möjlighet för att skapa nya blogginlägg.  

2. Skriv ditt blogginlägg 

Var uppmärksam på: Av säkerhetsmässiga skäl blir du automatiskt 
utloggad från dashboarden efter 30 minuter. Om du behöver mer än 
30 min för att skriva inlägget, bör du spara en kopia på din dator. 

För att skapa ett inlägg trycker du på “Skapa inlägg” och därefter kan 
du skriva ditt inlägg.  

● Titel: Det ska fånga läsaren och helst innehålla populära sökord inom 
ämnet - detta för att du ska få så mycket synlighet som möjligt på 
Google. Titeln får vara max 67 bokstäver för att det ska få plats. 

 

● Tags: Välj de tags i listan som ditt inlägg omfattar. Ex. om du skriver 
om ångest, är det smart att skriva detta ord några gånger i inlägget, 
vilket gör det lättare för klienter och sökmotorer att hitta inlägget. 

 

● Text: Det rekommenderas att skriva inlägget direkt i textrutan. Detta 
för att undvika att kodningen bakom texten förstör formateringen i 
textinnehållet när man kopierar och klistrar in från ett annat 
dokument. Typsnitt: Arial. Textstorlek:14 

 



● Rubriker: Tänk även på att du delar upp texten i olika rubriker så att 
det är lätt för läsaren att orientera sig och få en överblick över vad 
texten handlar om. Typsnitt: Arial. Textstorlek:18. 

 

● Länka till videoblogg: Du kan länka till en videoblogg på dig själv 
genom att sätta in länken på YouTube-videon. Om du inte har en 
YouTube-kanal, så kan du skicka videon till oss - så sätter vi in den till 
dig. När du gör en videoblogg rekommenderas också att du skriver 
lite text under den.  

 

3. Publicera! 

Skriv blogginlägget och tryck på “Spara” när du är klar - och blogginlägget är 
publicerat! 

 

 
 
 
 


