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Abstrakt 
 

Wordpress har använts länge för att bygga webbsidor, från början mest webbsidor 

där bloggen stod i centrum, men på senare tid även för att bygga mer avancerade 

webbsidor. Detta är skrivet i första hand för att få ett grepp om vilka fördelar och 

nackdelar det finns med Wordpress som webbplattform. Dokumentet ska kunna 

fungera som visst informationsunderlag vid utvecklandet av en Wordpresswebbsida. 

Dokumentet pekar på problematiken med att ge en kund viss begränsad möjlighet att 

lägga upp eget material, och ändå försöka säkerställa webbsidans grundkonstruktion 

och design. Det som gjordes är en Wordpresswebbsida och mall i Wordpress som 

ska kunna ligga till grund vid utvecklande av nya webbsidor i Wordpress, bägge med 

en mängd relevanta inlagda plugin, allt för att webbsidan ska ha vissa funktioner 

som video, bildgallerier, medlemshantering med mera, och en utvärdering om 

säkerheten i Wordpress. 
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1. Inledning 

Syftet med denna utvärdering är att försöka se fördelar och nackdelar, som finns med 

Wordpress som webbpubliceringsverktyg.  

Frågeställningen som utvärderingen försöker närma sig är, hur stort värde 

Wordpress har som webbpubliceringssystem, och om det medför några problem med 

att låta kunder, andra företag, få publicera och redigera material på webbsidor, som 

dessutom förvaltas av företaget bakom konstruktionen av Wordpresswebbsidorna. 

Vissa avgränsningar finns i denna utvärdering, fördelar, nackdelar med 

Wordpress och uppkomna frågeställningar, är mest baserade på två skapade 

Wordpresswebbsidor, inklusive en mall. 

Bägge Wordpresswebbsidorna är skapade åt ett företag och publicerade under 

examensarbetet. Någon övrig större studie har inte gjorts, och Wordpress har inte 

avvägts i utvärderingen mot något annat webbpubliceringssystem. 

 

Wordpress är ett CMS-system bland andra, utvecklat i PHP och använder 

MySQL som databas och datalagring [1]. Det distribueras med en GNU General 

public-licens och kan användas, laddas ned fritt och gratis.  

CMS står för Content Management System, det som menas här är ett 

Webbpubliceringssystem (Web Content Management System, WCMS) men som oftast 

benämns synonymt i vardagligt tal och i det här dokumentet som CMS [22]. 

Tidigare var Wordpress mera inriktat på de som ville ha ett rent bloggsystem, 

men Wordpress har växt och används oftare till att utveckla allt större sajter.   

Att Wordpress har växt tillsammans med de tusentals plugin som producerats, 

och med det arbete som lagts på att underlätta skapandet av webbsidor, med eller utan 

blogg, har gjort Wordpress till ett av de populäraste webbpubliceringssystemen. 

 Wordpress används som ett avancerat CMS-system till tusentals bloggar och 

webbplatser. 

  

Examensarbetet bygger på en förfrågan om att utveckla en Wordpress-webbsida 

åt ett företag, en förstudie och en förslagsmall är redan gjord av mig som praktikant 

tidigare. 

I examensarbetet ingår att jobba med att färdigställa webbsidan efter kundens 

önskemål, dokumentera och utvärdera.  

 

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för de problem som finns med 

Wordpress, och då allrahelst när det finns en beställare som ska kunna lägga upp 

material på webbsidan, denna studie vill belysa de problem som både finns inbyggda i 

Wordpress och de problem som uppstår med att tilldela så att andra än administratören 

får redigeringsmöjligheter. 

1.2. Frågeställning 

Vilka fördelar och nackdelar finns med Wordpress som webbpubliceringsverktyg. 

Vilka problem finns med Wordpress och vilka ytterligare problem uppkommer 

om det tillåts att kunden som beställt webbsidan ska kunna redigera dess innehåll och 

hur går det att begränsa beställarens redigeringsmöjligheter, att ändra och lägga upp 

material på webbsidan? 

Vilka säkerhetsaspekter finns att beakta och hur säkerställs webbsidans 

grunddesign om det tillåts för andra och tredjepart, att ändra och lägga upp material. 
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1.3. Avgränsningar 

På grund av en begränsad tid till utförandet av examensarbetet så vill jag här påtala de 

avgränsningar det slutförda arbetet har.  

Frågor om fördelar, nackdelar med Wordpress och andra uppkomna 

frågeställningar i det här dokumentet, är baserade mest på erfarenheter av två skapade 

Wordpresswebbsidor åt en kund under examensarbetet.  

Utforskandet av Wordpress begränsades på grund av att mycket tid fick läggas 

på utveckling, det på både en mall i Wordpress, som även ska kunna ligga till grund 

till fler webbsidor utvecklade i Wordpress, och publicerande av en skarp webbsida 

utefter en kunds kravspecifikation. 

Utvecklingen av Wordpresswebbsidorna begränsades i sin tur på grunda av, 

mycket sökande efter de rätta pluginen, och testande av dessa. 

Den kund som ska få publicera på Wordpresswebbsidan, provade aldrig att 

publicera något under konstruktionen av webbsidan, därför avgränsas problematiken 

med att låta en kund få redigerings och publiceringsmöjligheter, till mest en 

tankemodell. En tankemodell baserad på logik och egna erfarenheter under byggandet 

av webbsidorna, där jag upptäckte sårbarheter, bland annat genom egna misstag. 

Någon övrig större studie har inte gjorts, och Wordpress har inte avvägts i 

utvärderingen mot något annat webbpubliceringssystem. 

Den utvecklade webbsidemallen begränsar sig till viss del, av den specifikation 

kunden som beställde webbsidan tilldelade.  

Då tiden för arbetet var begränsat så förbereddes bara betalningsmöjligheter för 

kopplande till betaltjänst, faktiska betalningar testades därmed aldrig.  

Texter som skulle publiceras på webbsidan hann inte levereras av kund.  

Möjlighet till delande av uppdaterat innehåll via en meny med sociala-media-

ikoner skapades av ett plugin och lades upp på alla sidor, det som inte hanns med där 

var diskussionen med kunden, om vilka webbsidor som skulle ha denna meny.  
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2. Kravspecifikation 

2.1. Kravspecifikation för webbutvecklandet 
 

 Kartlägga vilka utvecklingsmöjligheter Wordpress har, med plugin och instickspro-

gram inklusive ett inköpt plugin för medlemshantering. 

 

 Göra en mall till webbsidan som kan läggas som grund för den färdigställda webbsi-

dan, och som kan användas till att förenkla uppbyggnad av framtida Wordpress-

webbsidor, det utifall det kommer in fler beställningar på webbsidor utvecklade i 

Wordpress, prototypen ska också fungera som testplattform. 

 

  Undersöka möjligheter att administrera och lägga upp material på webbsidan via mo-

bil. 

 

 Utvärdera en inhyrd webbservertjänst för webbkamera, som skall implementeras på 

webbsidan. 

 

 Utveckla och designa webbsidan efter kundens önskemål. 

 

 Analysera Wordpress ur ett datasäkerhetsperspektiv och utforska möjligheter till för-

stärkt säkerhet. 

 

 Stor vikt sätts på att allt arbete dokumenteras väl, då detta är en utvärdering om möj-

ligheterna att utvidga verksamheten, med en mer kundnära utveckling av webbsidor 

via Wordpress, där kunden själv ska kunna publicera eget material på webbsidan.  

 

2.2. Kravspecifikation för kundens webbsida 
 

 Tilltalande design på Webbsidan. 

 

 Den ska ha medlemsregister skapat med hjälp av plugin vid namn Magic Members, 

som ger möjlighet till medlemshantering av många olika typer av medlemmar. Åt-

komst till webbsidor och visst material ska begränsas genom medlemshantering. 

 

 Olika typer av betalmöjligheter skall konfigureras i Magic Members. 

 

 Foto och film gallerier skall läggas upp på webbsidor efter kundens specifikation, och 

underlättande av framtida upplägg av bilder och filmer, ska utföras. 

 

 Webbsidan ska ha möjlighet till blogg. 

 

 Webbkamerasändningar ska även vara möjliga på Webbsidan via plugin. 

 

 Det mesta med Wordpress ska vara osynligt för alla användare förutom Administratö-

ren, en som inte är Administratör, ska knappt kunna se att webbsidan är skapad i 

Wordpress 
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2.3. Kartläggning 

 
2.3.1. Utvecklingsmöjligheter 

Wordpress har goda utvecklingsmöjligheter, då det erbjuder en webbplattform där det 

är lätt att lägga upp nya webbsidor och administrera dessa med god överblick. 
 

2.3.2. Plugin och tillägg 

Det finns även tusentals plugin och tillägg, vilket det är både fördelar och nackdelar 

med. 
 

  Fördelar 
Fördelen är att snabbt få tillgång till de avancerade verktyg och funktioner som finns i 

många pluginen och tilläggen, där utvecklare ibland har lagt ner tusentals timmar i ut-

veckling. Plugin och tillägg till Wordpress är ofta billiga och många gånger gratis. 
 

  Nackdelar 
Nackdelarna är att det just finns tusentals plugin och tillägg, viket gör det svårt att 

hitta de som håller måtten och har de funktioner som önskas, vilket ofta resulterar i 

långa tider i sökande och läsande på diverse forum och utvärderings-sajter.  
Kompatibilitetsproblem mellan olika plugin kanske inte märks först, utan först 

när en viss funktion behöver användas i ett plugin, och den funktionen inte fungerar, 

då kan det vara svårt att avgöra ifall det är fel i pluginen eller om det beror på något 

kompatibilitetsproblem från någon annat plugin, det här problemet eskalerar gärna om 

det finns många pluginer, och kompliceras än mer av att det ofta dyker upp uppdate-

ringar på de många pluginen.  

En uppdatering av ett plugin kan skapa ett kompatibilitetsproblem med ett annat 

plugin, men det kan lika gärna ta bort kompatibilitetsproblem. 
 

2.4. Medlemshantering 

Ett medlemshanterande plugin vid namn Magic Members skall installeras och konfi-

gureras fig.1. Genom Magic Members ska två medlemstyper skapas efter specifikation 

från kund ”Gold Member och Platinum Member”, med fasta och löpande kostnader 

konfigurerade. Medlemstyperna skall kopplas till olika betalningslösningar, exempel-

vis PayPal och liknande, och sedan testas i ”Live Mode” som är den inställning i Ma-

gic Members som tillåter betalningar på riktigt. Grundinställningen i Magic Members 

är ”Test Mode”, som tillåter testandet av virituella betalningar.  

Vissa sidor på webbsidan, funktioner och media skall ha begränsad åtkomst och 

kräva medlemskap fig.2. 
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fig.1. Magic Member, ett plugin till Wordpress för medlemshantering, på bilden syns gränssnittet för 

de globala inställningarna.  

 

 

 
fig.2. Denna bild visar där det går att ställa in åtkomst på en webbsida, det med begränsande taggar 

och för vilka medlemskap begränsningen ska gälla. 
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3. Metod 

Den metod som ligger till grund till att utvärdera Wordpress. 

  Att under utvecklingen av webbsidan, hela tiden titta efter svagheter i 

Wordpress. Då Wordpresswebbsidornas funktioner breddades med en mängd plugin, 

så skärskådades de kompatibilitetsproblem som ibland uppstod med olika versioner. 

Ren uppmärksam på saker som skulle kunna leda till problem var en metod, och 

att aktivt söka upp webbsidor som listade säkerhetsproblem i Wordpress en annan 

metod, där dessa sidor ofta gav förslag på saker att tänka på, och göra för att förstärka 

säkerheten i Wordpress.  

Sökande efter sådant som kunde förstärka säkerheten, gjordes med tanke på att 

fler än utveklaren skulle få tillgång att lägga upp material och ändra innehåll på 

webbsidan. 

 

3.1. Informationsstudie 

All information hämtades från Internet, från olika källor som forum, supportsidor för 

olika plugin, youtube med mera. Problemet är att de olika källorna har väldigt 

sviktande kvalitet och många gånger är direkt inaktuella, det gäller att sålla 

informationen och försöka hitta det som är relevant, testa sig fram och försöka lösa de 

problem som dyker upp. 

Många forum och supportsidor finns för Wordpress och de pluginen som 

används på webbsidan, något som gärna går att dra nytta av, som sagt, är det bra att 

tänka på att sålla informationen under arbetet som webbutvecklare och designer i 

Wordpress. 

3.1.1. Datainsamling 

Det sätt som användes för att samla in information till utvecklingen av webbsidan 

gjordes genom studier av en viss webbsida som beställaren ville att 

Wordpresswebbsidan skulle utgå från och en mall som leverades av beställaren.  

Information förmedlades genom diskussioner med den chef som hade kontakter 

med beställaren av webbsidan, där diskussioner förts om önskad utformning, frekventa 

dialoger med chefen fördes om hur arbetet låg i fas, problem i arbetet och frågor om 

utformningen av webbsidan.  

Övrigt var det internet som fick ligga till bas för inspiration och datainsamling. 

4. Genomförande 

4.1. Webbdesign genom Wordpress 

Wordpress som designverktyg, Wordpress är skrivet för att snabbt komma igång med 

att tillverka och designa webbsidor.  

Med alla tusentals plugin som finns till Wordpress, som det många gånger lagts 

ned tusentals timmar på för att underlätta designandet, det tillsammans med 

Wordpress egna verktyg som ständigt utvecklas, så är då Wordpress en webbplattform 

väl värd att lära sig att utnyttja. 

Wordpress används som sagt till utveckling och design av webbsidor, och 

passar allrahelst till uveckling av webbsidor åt de som ska använda webbsidan som 

blogg, och ha möjlighet att själv publicera material.  
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4.2. Design i detalj 

Ett sätt som användes i designarbetet, var att utnyttja webbläsarens möjlighet att titta 

på CSS och HTML-kod som påverkar objekt på webbsidan, i de flesta webbläsare 

finns inbyggda verktyg för att studera objekts bakomliggande CSS och HTML-kod. 

Förutom dessa verktyg användes ett plugin vid namn Firebug, som finns till de 

flesta webbläsare och är ett verktyg som är gratis och fritt att använda. 

 Genom Firebug går det att testa ändringar i CSS och HTML-kod som hör till 

valda objekt på webbsidan, och det utan att ändra den faktiska koden, när de tillfälliga 

ändringarna är tillfredställande, går det att kopiera ändringarna till CSS-filen som hör 

till temat. 

Lite svårare är det med ändringar i HTML-koden, då det oftast måste spåra upp 

i vilken HTML-fil som koden finns skriven i, plus att om det görs en ändring i en 

HTML-fil som hör till ett plugin eller till Wordpress, så förvinner dessa ändringar vid 

en uppdatering av respektive plugin eller Wordpress.  

Behövs det ändras i HTML-filer till Wordpress och plugin, så måste dessa 

ändringar dokumenteras och återinföras vid en uppdatering, om nu inte ändringen var 

att redigera bort en bugg, som uppdateringen fixat. 

4.3. Bilder, grafik och video 

Bilder till webbsidan läggs upp via gränssnitt i plugin för skapande av bildgallerier, 

eller Wordpress inbyggda gränssnitt där det går att lägga till mediematerial via ett 

media-material-bibliotek i Wordpress. 

Det går även att via ftp ladda upp mediematreal och sedan kopiera sökvägen till 

bilderna och använda i sin CSS eller HTML-kod. Ofta lämpar det sig att lägga upp 

större filer via ftp, det går ofta snabbare och säkrare då. 

Bilder till webbsidan redigerades främst i Gimp som är ett gratis öppet 

alternativ till Photoshop, många gratisplugin finns till Gimp, och oftast funkar även 

gratisplugin som är tillverkade till Photoshop att implementera, det gör Gimp lämpligt 

till bildredigerare för webbutveckling.  

Om det behövs halvtransparanta eller delvis transparanta bilder till webbsidan, 

så bör dessa sparas som png-filer, annars går det lika bra att spara bilderna som jpeg-

filer. 

Bildfiler till webbsidor bör sparas med högsta komprimeringsgrad, bilderna 

förlorar inget i kvalitet på grund av att de komprimeras hårt, det andra som bör tänkas 

på är att kryssa ur de rutor bredvid den information som sparas med bilden, då det är 

bara bilden som behövs vid webbpublicerandet, allt för att bilden ska kunna laddas så 

fort som möjligt.  

Ett plugin vid namn Smush.it [19] i Wordpress användes för att automatiskt 

skala bort onödig information från bilderna, det också för att snabba upp 

laddningstiderna av bilderna. De video-filer jag fick jobba med var högupplösta och 

lämpade sig bäst att laddaupp via ftp. 

 Visserligen bör aldrig filmer laddas upp till en Wordpress installation, för dessa 

tär ofta på serverns bandbredd och det allra helst om det är högupplösta filmer som 

många tittar på, men det gjordes här, men tanken är att ha filmerna på en annan server 

och i stället bädda in filmerna i HTML-koden på liknande sätt som det görs med 

youtube-filmer, då strömmas filmerna genom webbläsaren, och påverkar aldrig 

Wordpresswebbsidans tilldelade bandbredd.  

4.3.1. Animering och visualisering genom objekt 

För att skapa viss illusion av rörelse och visuella effekter på webbsidans objekt när 

muspekaren rördes över dessa, så användes selektorn :hover, [2] tillsammans med 

skuggeffekter, andra färger och storlekar på objekt.  
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Även andra selektorer användes som :link, :visited och :active, de användes för 

visualiserings effekter  på objekt och länkar på webbsidan. Selektorer används i CSS-

filer. 

4.4. Den visuella designen 

Den visuella-designen fig.3, till webbsidan utarbetades i första hand i 

Wordpresstemats CSS-fil, i det här fallet ett childtheme [9] ”barntema” till Mantra [8] 

som var valt tema till webbsidan.  

Till hjälp för färgtoningar på knappar och fönster utnyttjades CSS3-kod  [10] och [17] 

css3pie.com [17] användes bara delvis och kombinerades med kod från css3button.net 

[10] för att täcka upp för olika webbläsares stöd för CSS3, CSS3 är den senaste 

utvecklade versionen av CSS, och har problem med att den än så länge har dåligt 

standardiserat stöd i många webbläsare, därför får det oftasts  skapas många versioner 

av samma CSS3-kod för olika typer av webbläsare 

 

/*Exempel på CSS3-kod, för graderad färgtoning:*/ 

#footer { 

 background: #fcfcfc !important; 

 background: -moz-linear-gradient(top, #fcfcfc 0%, #b2e0ff) !important; 

 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#fcfcfc), 

to(#b2e0ff)) !important; 

 background: -ms-linear-gradient(#fcfcfc 0%, #b2e0ff) !important; 

 background: -o-linear-gradient(#fcfcfc 0%, #b2e0ff) !important; 

 background: linear-gradient(#fcfcfc 0%, #b2e0ff) !important; 

 -pie-background: linear-gradient(#fcfcfc 0%, #b2e0ff) !important;  

  behavior: url(/pie/PIE.htc) !important; 

}. 

 

 
fig.3. Ett exempel på vissuella effekter på webbsidan som arbetates fram, färgtoningar 

på knappar och lister här är gjorda med CSS3-kod. 
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4.4.1. Konstruktion 

Konstruktionen bestod av CSS och HTML-kod skapande och testande. Uppladdande 

av media-material, inställningar i diverse plugin, utnyttjande och skapandet av taggar 

[7], demonstrationsbilder skapades i Gimp och testfilmer laddades ned, dessa 

användes på webbsidor för att testa plugin och få grepp om den visuella designen. 

4.4.2. Genomförande 

Designprocessen gick igenom flera steg, grundtema bestämdes först, grundläggande 

färger bestämdes till viss del då det redan fanns en mall som låg till grund till 

webbsidan. 

Dialog fördes mellan inblandade parter, CSS-filerna bearbetades för att lägga visuella 

effekter på objekt och menyer utarbetades till att efterlikna en viss webbsida, som 

beställaren ville att designen på Wordpresswebbsidan till viss del skulle utgå från. 

En mall från beställaren bifogades också, som var en bild utarbetad i Photoshop, 

där det i grova drag, syntes ungefär hur den beställda webbsidan skulle se ut. 

Media-material lades upp via pluginens gränssnitt, Wordpress egen media-

hanterare, eller ftp, och fördes in i HTML-kod på webbsidor, sedan stajlades objekten 

via plugin eller via deras givna class och id i CSS-filerna, där beskrivande text lades 

till för att veta vad CSS-koden påverkade, och varför dessa tillägg gjorts till CSS-

koden. 

4.5. Begränsningar och säkerhet 

Några saker som genomfördes för att stärka webbsidans säkerhet, var att försöka 

minimera antalet plugin, och att använda sig av ett skapat childtheme till ett skapat 

childtheme något som beskrevs tidigare i inledningen, det användes ett plugin som 

utförde detta vid namn ”One-Click Child Theme [18]”.  

4.5.1. Säkerhetsaspekter 

För att säkra webbsidans grunddesign diskuterades begränsningar, vars tillämpningar 

kan sättas som framtida mål. Säkerhetsaspekten på webbsidan bör studeras, utvecklas 

och diskuteras med beställaren. En mängd plugin finns som utger sig att stärka 

säkerheten i Wordpress, men dessa bör skärskådas så att de inte skapar nya 

säkerhetsluckor.  

Välgjorda plugin för utökad säkerhet, med support bakom, brukar sällan vara 

gratis, ändå brukar dessa vara relativt billiga, och borde vägas in mot enklare plugin 

som många gånger är gratis, men med tveksam utökad säkerhet och bristfällig support. 

 

Exempel på säkerhetsaspekter som diskuterades: 

 Bör beställaren få ändra i CSS-filerna 

 Ska beställaren få möjlighet att lägga upp material via FTP.  

 Hur ofta bör Wordpresswebbsidan säkerhetskopieras, och hur ska denna 

säkerhetskopiering utföras 

 Ska det användas ett plugin som utför säkerhetskopieringen 

 Skall säkerhetskopiering utföras per automation eller manuellt 

 Ska kopian lagras på annan extern server eller bör kopian lagras lokalt på 

en egen från Wordpress sätt, separat dator 

 Hur länge bör kopiorna sparas 

 Behövs plugin för ökad säkerhet 
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5. Resultat 

5.1. Produktion 

För att producera en webbsida i Wordpress och lägga upp den på den webbserverplats 

som användes för webbpublicering, användes en klient och servermjukvara vid namn 

Filezilla [3], webbserverplatsen hyrdes in genom Binero [4]. 

 Installation av Wordpress 

Först beställdes en domänadress genom Binero och en MySQL databas upprättades 

via ett grafiskt gränssnitt på Bineros sida efter inloggning. sedan efter att laddat ned 

senaste versionen av Wordpress [6] laddades filerna i Wordpress installationen [5] upp 

via ftp med hjälp av en fri FTP-klient vid namn Filezilla [3], installationen av 

Wordpress utfördes utefter något som kallades ”famous 5-min install” [5].. 

 Utveckling av webbsida 

Det tema som lades till grund till webbsidan var ett Wordpresstema vid namn Mantra, 

som är ett väldigt flexibelt tema, gratis och fritt att använda.  

Utvecklingen bestod av mycket sökande av plugin med de rätta kvaliteterna och 

funktionerna för att ge webbsidan alla de funktioner som fanns i beställarens 

specifikation, foto och videogallerier skapades med hjälp av olika plugin, allt som allt 

så användes 20 plugin till webbsidan, alla utvärderade och använda inom olika 

områden. 

5.2. Jämförandestudie 

Ett stort arbete på sökande av rätt plugin för webbsidan utfördes, mycket tid lades ned 

på att jämföra och testa olika plugin, då varje plugin ofta har sitt eget gränssnitt och 

handhavande, som exempelvis egna taggar [7], att använda i HTML-koden, eller en 

mängd inställningar som kan göras i dess grafiska gränssnitt.  

Jämförandestudien försvårades av att det ibland uppstod 

kompatibilitetsproblem, antingen emellan olika plugin och versioner eller mellan 

pluginversioner och Wordpressversionen.  

Försök gjordes att minimera antalet plugin för att undvika 

kompatibilitetsproblem som kan uppstå direkt eller vid uppdateringar. 

 

5.1.1. Kartläggning 

Resultatet av kartläggningen som visade på kompatibilitetsproblem och vilka utveckl-

ingsmöjligheter Wordpress har. Erfarenheter med plugin inklusive ett inköpt plugin 

för medlemshantering, resulterade i att kompatibilitetsproblematik mellan olika plugin 

och versioner av dessa uppdagades, och att det tar tid att hitta de rätta pluginen, men 

att det finns en uppsjö av möjligheter. 

Det kompatibilitetsproblem som jag hade med den inköpta medlemhanteraren 

var mot Wordpress och gjorde att inte gick att söka plugin inifrån Wordpress, ett pro-

blem som försvann förvisso av sig själv efter några uppdateringar av medlemshantera-

ren, men andra plugin som direkt uppvisat kompatibilitetsproblem, avinstallerades ofta 

och andra plugin testades med liknande funktioner. 

En del av lösningen på kompatibilitetsproblemen är som sagt att försöka hitta 

plugin med många funktioner, istället för en mängd plugin som tillför några få funkt-

ioner, då minskas risken med kompatibilitetsproblem. 

Det andra är att satsa lite pengar på de professionella pluginen som är väldo-

kumenterade och har aktiva forum. 
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5.3. Mobil administration av Wordpress 

Möjligheter att administrera och lägga upp material på webbsidan via mobil undersök-

tes till viss del.  

Det finns Wordpresshanterare för Android [20] som ska göra det lätt att publi-

cera till externa Wordpresswebbsidor direkt i mobilen, enkelt att uppdatera och skapa 

innehåll, publicera och redigera inlägg på webbplatsen.  

Det ska gå att kolla statistik och med Reader som ingår i Wordpress för 

Android. Det ska det vara lätt att få inspiration, till fina inlägg till bloggar mm. Det är 

öppen källkod och finns att ladda ned från Google Play Store. Wordpress för Android 

är gjort för Wordpress 3.2 eller högre och stöder Wordpress.com och Wordpress.org.  

Wordpress för IOS [21], finns för både iPhone, iPod Touch och iPad. Med 

Wordpress för IOS så ska det vara enkelt att dela bilder, och Reader ingår även här. 

 Med Wordpress för IOS ska det vara lätt att skriva inlägg och redigera innehåll, 

vart publiceraren än är. Wordpress för IOS finns att ladda ned från App Store.  In-

formationen är direkt hämtad från webbsidor [20][21] som gör reklam för dessa mjuk-

varor till mobiler och läsplattor. 

Det hanns inte med att testa Android och IOS versionerna av Wordpress och 

därför inte sägas så mycket om kvaliteten hos dessa mjukvaror och eventuella skillna-

der mellan dessa. 

5.4. Utvärdering av webbkameratjänst 

Utvärderingen av webbkameratjänst och plugin hanns inte med. 

Tidigare under den praktik som utfördes tidigare när en första mall till webbsi-

dan uppfördes, lades mycket arbete ned att försöka driva egen webbkameraserver med 

hjälp av gratis öppen mjukvara vid namn Red5 [23], utan att nå någon framgång, det 

bästa är nog att hyra denna tjänst, eftersom det kräver en dedikerad server för det än-

damålet tillgänglig dygnetrunt. 

5.5. Grunddesignen av webbsidan 

Kunden vart nöjd med grunddesignen webbsidan fick, då den har stora utvecklings-

möjligheter. 

5.6. Prototyp 

Prototypen till webbsidan som gjordes blev till stor nytta, där det gick att testa plugin 

och ändringar. Den kan nog komma till nytta vid tillverkning av fler Wordpresswebb-

sidor, utifall det kommer in fler beställningar på webbsidor utvecklade i Wordpress. 

5.7. Wordpress ur ett datasäkerhetsperspektiv 

En liten analys av Wordpress ur ett datasäkerhetsperspektiv hittades efter lite sökande 

på webben.  

Den visade på att plugin kan skapa säkerhetsluckor, ex: vissa texteditor-plugin 

för redigering av filer i Wordpress skapar temporära filer där lösenordet till databasen 

står i klartext, dessa filer kan bli kvar på någon server om texteditorn eller ens anslut-

ning kraschar och de som vet hur dom fångar upp dessa filer kan utnyttja dessa till att 

komma åt ens databas, och alla uppgifter som finns där [15]. 

Det finns många avancerade plugin som säger sig förstärka säkerheten i Word-

press, men det bör göras med försiktighet, och det allrahelst med gratisplugin, för det 

kan bli direkt tvärtom, det kan skapas nya mer allvarligare säkerhetsluckor, om plugi-

net är dåligt skrivet.  
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6. Diskussion 

Informationen till byggandet av webbsidan och det här dokumentet hämtades till 100 

% från internet ”bortsett från egen erfarenhet”, dessa webbsidor kan vara svåra att 

bestämma kvaliteten på informationen. 

Så vissa saker får väl tas med en nypa salt, tråkigt nog är det så för många 

webbutvecklare att de problem de stöter på, lär lösas genom att inhämta information 

genom diverse forum och ibland utdaterade guider. 

 Utvecklingen går så fort fram och så många utvecklare vill snabbt få ut 

utvecklade plugin och mjukvaror, de mest genomarbetade multifunktionella pluginen 

med support bakom brukar inte vara gratis, men är sällan dyra, och det kan vara värt 

att ha många funktioner i ett plugin istället för att använda en mängd plugin där varje 

tillför några få funktioner, då minskars riskerna med kompatibilitetsproblem och 

säkerhetsluckor.  

Problematiken med att tillverka en webbsida åt en kund och tillåta kunden att få 

lägga upp, redigera material på webbsidan lär begränsas och diskuteras med 

beställaren och hur, vad ska begränsas för beställaren. 

 Hur ofta bör Wordpresswebbsidan säkerhetskopieras och utföras, per 

automation eller manuellt, och vart skall säkerhetskopian lagras, hur frekvent bör 

denna säkerhetskopiering utföras, hur länge bör kopiorna sparas.  

Vad som bör diskuteras med kund och vilka säkerhetsaspekter som söks hos de 

pluginen som utger sig att stärka säkerheten i Wordpress. 

 

7. Slutsatser 

De slutsatser som går att dra av allt det här, är att det finns en del att tänka på vid 

uppförandet av en webbsida åt en kund i Wordpress, allra helst om kunden vill kunna 

få lägga upp, ändra material och administrera medlemmar på webbsidan. 

 Säkerhetsaspekten är ganska komplex, och ska ett företag drivas som 

publicerar och underhåller sådana webbsidor, så underlättas arbetet betydligt om det 

dokumenteras en hel del.  

Säkerhetsaspekterna bör övervakas, vägas in och kostnadskalkyler tas fram. 

Kompatibilitetsproblem bör dokumenteras och kopiering av webbsidorna utföras med 

jämna mellanrum, och då allra helst automatiserat och till en annan plats ifall serverns 

hårddisk kraschar. 

 Det är en fördel om det finns en Wordpresswebbsida parallellt, som används 

som labbmiljö där det går att prova plugin och ändringar, utan att påverka kundens 

beställda webbsida. 

CSS-filerna bör skyddas med ett childtheme ”barn tema” till original temat och 

ska kunden få möjlighet att lägga till CSS-kod, så bör det skapas ett barn tema till barn 

temat. Det finns gratis plugin som bara med några knapptryck kan skapa barn teman, 

annars är det ganska lätt att skapa dessa manuellt, det finns många webbsidor som 

beskriver detta. 

Filmer, då allra helst högupplösta filmer bör läggas på än server med hög 

bandbredd och inte Wordpresswebbsidans server, då filmer tar mycket bandbredd från 

webbservern. Om filmerna istället ligger på en annan server, så går det istället bädda 

in kod som strömmar filmerna på webbsidan, då påverkas inte bandbredden för 

Wordpresswebbsidan. Många kommer i kontakt med att bädda in kod, då det till 

exempel sker när Youtube-filmer delas på Facebook.    

Det kan krävas mycket tid att hitta de rätta pluginen som gör de rätta sakerna 

men läggs det ner lite tid att hitta de rätta, så kan de användas i många webbsidor, och 
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funktioner som annars skulle kunnat ta mycket lång tid att utveckla, implementeras 

med lätthet i jämförelse. 

Och det är här som affärsiden ligger, att kunna kapa tid, kunna massproducera 

och förvalta billiga webbsidor till små företag och privatpersoner, som inte har tid, 

kraft och kunskap att göra det på eget bevåg.  

Skapas det många mallar i Wordpress och en samling dokumenterade bra plugin 

som är lätta att arbeta med, så går det som sagt snabbt att utarbeta webbsidor med 

många avancerade funktioner.  

Det andra i affärsiden är att locka alla de som en gång i tiden jobbat med 

Wordpress, så att de för en billig penning kan få en förvaltad Webbsida med support, 

där de själva kan publicera eget material. 

 

7.1. Framtiden 

I framtiden hoppas jag att Wordpress utvecklar sig så att det blir lättare att skilja 

avancerade plugin med support bakom sig, och enklare supportlösa plugin som vem 

som helst kan ha utvecklat. 

Och att eventuella kompatibilitetsproblem med plugin blir bättre 

dokumenterade, så lättare går att se dessa problem, och det gärna  innan pluginen tas 

ner, installeras eller uppdateras. 

 Jag vill också att det redan från början ska finnas sätt i Wordpress att lägga till 

alternativa gränssnitt än de i Wordpress inbyggda, så att det går att dölja Wordpress 

inbyggda standardgränsnitt för valda användartyper. Exempelvis borde det gå att dölja 

den så kallade Adminbaren, så att bara administratören ser den. 

Till medlemskonton vill jag ha alternativa kontohanteringsvyer, detta finns 

förvisso i de flesta medlemshanterande plugin.   

 

 

 

 

Ett stort tack 

Ger jag till Ronny Karlsson, Chef på Sharp Kassacenter i Gävle. 

För allt stöd och att jag fick chans att utarbeta detta examensarbete på företaget. 
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