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Abstrakt
Det finns idag flera Webbpubliseringsverktyg1 som hjälper webbutvecklare att 

snabbt komma igång med en webbapplikation. WordPress är först och främst en 

blogg-tjänst men går med lätthet att använda som 

innehållshanteringssystem2(hädanefter cms).

Med lite kunskap i serverscriptspråket PHP3 kan man fördjupa sig i de ”plugins”, 

”funktioner” och ”widgets” man kan använda för att modifiera i WordPress.

Denna rapport kommer att behandla WordPress som verktyg för att skapa en 

företagsportal. I företagsportalen kommer det att vara möjligt att söka på företag 

och kategorier genom sökord, företagstitel eller kategorinamn. Dessutom får man 

sökhjälp med ett ajaxanrop.

1   Webb Content Management System, WCMS/CMS, hädanefter cms

2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Cms   [2010-06-07]

3   Hypertext Preprocessor, är ett populärt skriptspråk som främst körs på webbservrar 

för att driva internetsajter med dynamiskt innehåll (http://sv.wikipedia.org/wiki/PHP) 

[2010-03-31]
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Abstract
Today there are several Webb Content Management Systems that helps Web 

developers to quickly get started with a Web application. Wordpress is primarily a 

blog application, but can easily be used as  an cms-system.

With a little knowledge of the scripting lanugage PHP you can use "plugins", 

"functions" and "widgets" to modify a WordPress application.

This report will use WordPress for creating a portal for companies. In this portal 

you will be able to search for companies and categories by tags, categorynames or 

companynames. The visitor get search-help with ajax.
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Förord
Projektet är för ClearSense AB, som vill ha en företagsportal gjort i något cms-

verktyg. Valet av cms-verktyg föll på WordPress för att lösa uppgiften.

Eftersom utbildningen inte fokuserat på arbete med cms, var det roligt att få 

fördjupa sig i ett cms-verktyg som WordPress.

Information om WordPress finns det gott om på internet, men utvecklaren beställde 

en bok om ämnet för att få en helhet sammanställt på ett ställe.
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1. Introduktion
Målet var att göra en företagsportal åt ClearSense AB. De vill att portalen skall vara 

gjord i något cms-verktyg. 

Drupal (http://drupal.org/), Joomla (http://www.joomla.org/) och WordPress 

(http://wordpress.org/) är de tre populäraste cms-verktygen4.  WordPress är 

utvecklat främst för att göra bloggar men har under senare tid mer och mer blivit ett 

cms-verktyg. Inlärningströskeln är lägre på WordPress än de andra två och anses 

enkelt för användare att administrera5. Alla tre systemen är ”öppen källkod”6 och 

det finns mycket information på internet för alla de nämnda systemen.

Syftet med examensarbetet är att utvärdera WordPress som verktyg för att skapa en 

företagsportal. Företagsortalen skall vara sökmotoroptimerad och innehålla 

kategorier som presenteras på en sida.

Resultatet av arbetet kommer att ge insikt i hur WordPress passar som cms-verktyg 

för att skapa en företagsportal.

4 http://www.goodwebpractices.com/other/wordpress-vs-joomla-vs-drupal.html   [2010-05-17]

5 http://www.goodwebpractices.com/other/wordpress-vs-joomla-vs-drupal.html   [2010-05-17]

6 Öppen källkod är datorprogram där källkoden är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och 

vidaredistribuera för den som vill. (http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppen_k

%C3%A4llkod)  [2010-04-10]
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2. Bakgrund
Efter två års studier på programmet ”Webbprogrammering 120 högskolepoäng” på 

Linnéuniversitetet(Tidigare Högskolan i Kalmar, hädanefter lnu) avslutas studierna 

med ett 15 högskolepoängs examensarbete.

Uppgiften blev att göra en företagsportal åt ClearSense. Portalen kommer att 

administreras av ClearSense. Det skall vara lätt och logiskt att hitta bland företag 

och kategorier.

2.1 Varför ClearSense AB

ClearSense är en webbyrå som fokuserar på sökmotoroptimering(Search Engine 

Optimizing, hädanefter seo) och sökmarknadsföring. Utvecklaren haft kontakt med 

kontoret i Kalmar, men de har även kontor i Danmark, Nederländerna, Österrike 

och Polen.7

ClearSense var det enda företaget som var och besökte skolan när vi hade 

introduktionen om examensarbetet och de skulle ta fram några examensarbeten. Att 

jobba ut mot ett företag verkade intressant så jag kontaktade dem. Vid första mötet 

med dem så undrade de om jag ville göra en företagsportal. Syftet med portalen är 

att sammanställa företag, kategorisera dom på ett logiskt sätt och presentera dom 

vid sökning eller klickande bland kategorierna.

2.2 Om WordPress8

2001 började en bloggplatform som hette b2/cafelog, det var öppen källkod, men 

2003 lades projektet ner. Två användare av b2/cafelog som heter Matt Mullenweg 

och Mike Little tog koden från b2/cafelog och skapade ett eget projekt som de 

kallade WordPress. WordPress 0.70 var den första versionen. Ett år senare, år 2004, 

hade version 1.4 kommit, och i den versionen så kunde man implementera pluggins 

och använda administrationsgränssnittet(hädanefter wp-admin).

7 http://www.clearsense.se/om-clearsense/   [2010-03-31]

8 Brazell, Aaron (2010). WordPress Bible.(ISBN 0470568135)
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Några av de kända företag som använder WordPress9:

 Fisher-Price experts series (http://www.fisherpriceexperts.com.au/)

 Boston University Admission (http://www.bu.edu/admissions/)

 National Geographic Magazine (http://magazine.nationalgeographic.nl/)

 Nikon Festival (http://www.nikonfestival.com/)

 Pepsi Refresh Everything Blog (http://www.refresheverything.com/blog/)

 Bed and Breakfast Nationwide (http://www.bedandbreakfastnationwide.com/)

 University of Maine (http://umaine.edu/)

 Mozilla Labs (http://mozillalabs.com/)

 US Air Force Live (http://airforcelive.dodlive.mil/)

 Wimbeldon Blog (http://blog.wimbledon.org/)

 NY Times Blog (http://www.nytimes.com/ref/topnews/blog-index.html)

 Samsung Newsroom (http://www.samsungusanews.com/)

 MTV Newsroom (http://newsroom.mtv.com/)

 The Apple Blog (http://theappleblog.com/)

 The Wall Street Journal Blog (http://blogs.wsj.com/law/)

Som man märker så används WordPress i störst utsträckning av bloggar och 

nyheter. Denna listan är endast en liten del av alla kända företag som använder sig 

av WordPress.

En installation av WordPress är en webbplats/blogg, men det finns en version av 

WordPress som heter WordPress MU (WordPress Multi User) och där kan man få 

flera bloggar på en installation. Denna rapport kommer inte att ta upp WordPress 

MU10. Från och med version 3.0 av WordPress så kommer det att finnas möjlighet 

att installera fler bloggar på en installation11.

9 http://wordpress.org/showcase/   [2010-05-09]

10 Se http://www.wordpress.com för mer information om WordPress MU

11 http://wordpress.org/development/2010/04/wordpress-3-0-beta-1/   [2010-05-10]
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Verson 2.9 har blivit nedladdad flera miljoner gånger12 (drygt 9 miljoner gånger 

2009-05-17) och det finns tusentals bloggar med tutorials hur man använder 

WordPress. Pluggins finns över 9500 stycken som laddats ner sammanlagt 90 

miljoner gånger och teman har mer än 1000 stycket gjorts som laddats ner 

sammanlagt 15 miljoner gånger13. Om man inte är så kunnig i php för att göra egna 

pluggins så kan man skriva sina idéer. Vissa av de idéer som anmäls här kommer 

med i nästa version av WordPress14. Med tanke på att wordpress.org och 

wordpress.com har haft 22 miljarder besökare15 på sina webbplatser och har så pass 

många pluggins och teman, så är det ett väl använt system.

Nu är utvecklingsgruppen i WordPress uppe i femton16, fast med alla som utvecklar 

teman och pluggin så är dom egentligen många som utvecklar WordPress.

2.2.1 WordPress Codex och Support

På wordpress.org finns det dokumentation och ett support-forum17 som hjälper 

användaren att hitta lösningar på sina problem. Dessutom finns det något som heter 

WordPress Codex som är en wiki18 med instruktioner och exempel hur man kan 

använda WordPress.

12 http://wordpress.org/download/counter/   [2010-05-17]

13 http://wordpress.org/extend/   [2010-05-10]

14 http://wordpress.org/extend/ideas/   [2010-05-10]

15 Ej unika besökare. Matt Mullenweg, WorldCamp San Francisco 2009

16 http://codex.wordpress.org/Development_Team   [2010-05-18]

17 http://wordpress.org/support/   [2010-05-10]

18 En wiki är en sökbar webbplats som vem som helst kan redigera och skriva i. För att ge och 

dela information om det wikin är ämnad för. Dock är det ingen som granskar inläggen innan 

de publiceras. http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki [2010-05-10]
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3. Mål
Slutliga målet är att få en portal för företag som kommer att användas av 

ClearSense för att samla information om företag. ClearSense kommer själva att 

lägga in företag via administrationsverktyget19 i WordPress. Denna rapport kommer 

att undersöka om WordPress är anpassat att användas för att utveckla en 

företagsportal.

3.1 Krav

 ClearSense vill använda en företagsportal för att kunna samla in företag 

och presentera dessa på ett användarvänligt sätt.

 Utvecklas i ett cms-vertyg.

 Sökning på företag som visar sökningen via företagsnamn och sökord. De 

mest relevanta träffarna längst upp.

 En lätt översiktlig struktur över kategorierna. Dessutom skall alla 

kategorier ha ett eget ”really simple syndication”20 kopplat till sig.

 Plats för annonser i form bilder som har en länk.

 En enkel logotype.

 Titeln(i headern) skall ha namnet på företaget, tre kategorier som företaget 

ligger i och sidans namn. Allt skall visas dynamiskt.

 Description(i headern) skall ha namnet på företaget, alla kategorier som 

företaget ligger i och sidans namn. Allt skall visas dynamiskt.

 Ta bort fältet ”post editor” i administrationsgränssnittet för att minimera 

olikheter mellan olika användare.

19 Ett inbyggt gränssnitt för att underlätta arbetet med sidan, hädanefter wp-admin

20 RSS används för att visa sammanfattande eller fullständigt innehåll av text från exempelvis 

webben, tillsammans med en (permanent) länk till ursprungsplatsen, en så kallad syndikering. 

hädanefter rss
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4. Genomförande
Efter jämförelse(se 4.1) med Drupal, Joomla och WordPress så valdes WordPress 

för att användas som cms för företagsportalen.

4.1 Metod

4.1.1 Varför WordPress

Först så gjordes en jämförelse med de mest kända cms-verktygen, Drupal, Joomla 

och WordPress21. Eftersom det inte fanns någon erfarenhet om de olika systemen så 

fick andras erfarenheter på internet bli avgörande. De önskemål som ställdes på 

utvecklingsverktyget var låg inlärningströskel, php och mysql (eftersom 

utvecklaren var mest insatt php och mysql). Alla tre systemen har php och mysql, 

fast lägst inlärningströskel hade WordPress22. Det är väldigt lätt att installera och 

börja använda23 WordPress och dessutom har det inbyggt rss för alla kategorier, 

vilket var ett krav från kunden.

Det fanns dock sidor på internet som rekommenderade Joomla eller Drupal om det 

inte är en blogg som skall utvecklas24.  Trots rekommendationer till annat cms-

verktyg valdes WordPress för utvecklingen av företagsportalen, med hänsyn till den 

låga inlärningströskeln och att kunden var insatt i WordPress sedan innan.

WordPress, som egentligen är ett blogg-verktyg, kan med fördel används som cms-

verktyg. ”WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, 

webbstandard och användarvänlighet”25. Det distribueras under en GNU General 

21 http://www.goodwebpractices.com/other/wordpress-vs-joomla-vs-drupal.html  , [2010-04-28]

22 http://wpleo.wordpress.com/2010/01/21/joomla-vs-drupal-vs-wordpress/   [2010-04-28]

23 http://www.goodwebpractices.com/other/wordpress-vs-joomla-vs-drupal.html   [2010-04-02]

24 http://www.compassdesigns.net/joomla-blog/how-to-choose-between-joomla-drupal-and-  

wordpress [2010-04-20]

25 http://sv.wordpress.org/   [2010-05-10]
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public-licens26 och kan användas kostnadsfritt. Det är ett av de populäraste 

publiceringssystemen på marknaden.27

4.1.2 Struktur i WordPress

I root-mappen så finns alla funktioner systemet använder. Dessutom finns tre 

mappar.

 ”wp-admin” som innehåller all funktionalitet i wp-admin gränssnittet. Det 

inkluderar gränssnittets media, javascript, css och php-funktioner.

 ”wp-content” har alla pluggins, teman och uppladdad media. Det finns flera 

mappar i wp-content med olika innehåll.

◦ I mappen ”plugins” så har varje pluggin en egen mapp som minst 

innehåller en php-fil, som i början måste anger namn. Men man kan 

även ange beskrivning, vem som gjort plugginet, länkar till plugginets 

hemsida och version.

◦ Varje tema måste ligga i en egen mapp i mappen ”themes” och ett tema 

måste bestå i minst en css fil som heter style.css och en index.php. 

Style.css måste ange ett namn på teman i början av filen. Men 

rekomendationen innehåller även de här filerna28:

▪ header.php

▪ sidebar.php

▪ footer.php

De här filerna inkluderas i temat från index.php med hjälp av funktionerna 

get_header(), get_sidebar() och get_footer(). Lättast är om man kopierar det 

standard-tema som följer med från början, och modifiera om det som man vill ha. 

En modul är en php-sida som läggs in i index.php och bakas ihop till en sida för 

den som besöker sidan.

26 GNU General Public License(hädanefter gnu gpl) är en upphovsrättlicens för fri programvara  

som går att använda i valfritt syfte och att redigera koden för att förbättra programmet. 

Http://sv.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License [2010-03-31]

27 http://sv.wikipedia.org/wiki/Wordpress   [2010-03-31]

28 http://codex.wordpress.org/Theme_Development   [2010-05-04]
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 ”wp-includes” innehåller alla funktioner som finns i WordPress från 

grundinstallationen.

En vanlig uppstrukturering av exempel på en hemsida i WordPress brukar vara den 

här som visas i ”bild 1”29:

En header längst upp med logotype och ibland meny. Sidebar innehåller olika 

”widgets” som man kan lägga till och ta bort som man vill i wp-admin. Sen en 

footer som innehåller rättigheter och kontaktinformation. De modulerna innehåller 

oftast statisk information. Index.php på den här bilden motsvarar delen där all 

information som ändras ligger. Fast det är bara ett förslag, man kan ha vilken 

information som helst i vilket modul som helst och man kan även endast ha all 

information direkt i en sida utan moduler.

Som du ser på ”bild 2” så kan man ha fler än en sidebar. De namn som visas under 

sidebar-rubrikerna är pluggins(se 2.4) som man kan lägga till i varje sidebar.

29 http://www.wpdesigner.com/2007/02/19/so-you-want-to-create-wordpress-themes-huh/   

[2010-05-09]
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4.1.3 WordPress pluggins

Eftersom WordPress är så utspritt och nedladdat30 många gånger, så finns det många 

pluggins som  består av php-filer och kan anpassas så att de kan modifieras av 

användarna genom wp-admin31. Men man får se upp med så att plugginet fungerar 

för den version som man använder i sin applikation.(se 4.1.7 för exempel hur man 

gör ett pluggin)

4.1.4 Utvecklingsmiljöer

För att göra extra kodning i php har jag använt programmet ”Aptana Studio”32. Jag 

valde Aptana Studio för att få ”intellisense”33 i php, annars går det att skriva koden i 

wp-admin också genom att redigera direkt i webbläsaren via en inbyggd text-

redigerare(se bild 3). 

30 http://wordpress.org/download/counter/   [2010-05-17]
31 http://www.iconvert.se/internetmarknadsforing/social-media/wordpress/   [2010-05-04]

32 Ett utvecklingsverktyg med fokus på webbutveckling. http://www.aptana.org

33 En funktion i utvecklingsverktyg som visar en lista på funktionerna som går att använda i det 

aktuella kod-språket(php i detta projekt)
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Här ser man den inbyggda textredigerarer i wp-admin. Man kan välja vilket pluggin 

som skall redigeras, och hade det funnits fler filer så hade de kommit i listan under 

”Plugin Files”. Det finns även en likadan redigerare för de filer som tillhör det 

temat man har aktiverat. 

För att kunna jobba med mysql-databasen lokalt har detta skett med hjälp av 

programmet MAMP34.  MAMP valdes eftersom jag haft erfarenhet av det förut, och 

vet att det fungerar bra. Alla program och utvecklingsverktyg är öppen källkod och 

gratis att utveckla i, för att hålla ner kostnaden, vilket är ett önskemål från 

ClearSense. 

Jag började med att utveckla ett eget tema35 för WordPress, för att snabbare komma 

igång med ”tänket” och strukturen i detta cms-verktyg. Alla program och verktyg 

fungerar i Macintosh-datorer och eftersom det är vad utvecklaren har så har det 

använts som utvecklingsmiljö.

”Post editor”36 (se bild 4) används för att lätt lägga till text i nya poster. Men i detta 

projekt har utvecklaren löst det med något som heter ”custom fields”(se kap 5.2) 

för att inte informationen skulle hamna på fel ställe i texten. ”Post editorn” togs 

34 Mamp står för Macintosh, Apache, MySQL och PHP. Precis som namnet anger så installerar 

man en Apache-server och en MySQL-databas för att kunna använda lokalt på en Macintosh 

dator.. www.mamp.info [2010-04-16]

35 En design med css, bilder och uppstrukturering på sidan.

36 ”Post Editor” är en text-redigerare inne i wp-admin för att skriva in text i poster (poster 

motsvarar företag i denna applikation)
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bort för alla användare förutom administratorn, ifall eventuella behov av denna 

funktion skulle uppstå.

4.1.5 Egna funktioner

En funktion som gjorts var att få resultat listat i grupperingar med samma första 

bokstav i kategorinamnet(se bild 5).  Dessutom presentera indelningen med en 

rubrik bestående av den första bokstaven. Om man har kunskap om php så är det 

inte krångligare att skapa en funktion i WordPress än att skapa en funktion i php. 

Detta gör man i mappen där man har sitt tema, filen heter ”function.php”. Finns 

inte filen ”function.php” så kan man skapa en ny och implementera en funktion. 

Funktioner gör man för att de endast skall fungera i det aktuella temat. Vill man att 

det skall fungera i olika teman så ska man göra ett pluggin(se 4.1.3), eftersom 

funktionen är speciell för denna applikation så ansågs det inte behövda göra ett 

pluggin av denna funktion.

En annan funktion som implementerats är sökningen på företag och kategorier. 

Klickar man på sök-knappen så kommer en vanlig sökning som också fungerar utan 

ajax/javascript (se 4.1.2). Sökningen kommer då att ranka sökalternativen med 
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sökpoäng (som går att redigera i koden). Träff på namn, kategori eller sökord ger 

olika poäng och med andra ord, olika ordning i sökresultatet.

4.1.6 Ajax och javascript

I söknings-funktionen så har ajax implementerats för att få användaren att komma 

fram till rätt resultat snabbare och enklare. Om man har javascript avaktiverat i 

webbläsaren så kan man söka utan hjälptips från ajaxfunktionerna.

I grundinstallationen i WordPress så finns jquery37 med och läggs till i headern med 

WordPress-kommandot ”wp_enqueue_script(”jquery”)” också får man automatiskt 

in länkningen till jquery-filen i sin header.

Den ajax-sökning som är i applikation presenterar resutlatet så fort man skriver i 

sök-fältet utan att trycka på sökknappen. Om vi till exempel skriver in ”ter” i sök-

fältet, får vi kategorin ”Internetmarknadsföring” före ”massageterapeut”. 

Utvecklaren har använt ett kommando som heter ”indexOf” i javascript och som 

anger vid vilken position resultatet ligger vid. ”Internetmarknadsföring” har ”ter” 

på position tre och ”massageterapeut” har ”ter” på position åtta. Ju lägre position 

desto bättre sökresultat i applikationens ajax-sökning (se bild 6).

De resultaten som är inom parantes är antal företag i kategorin.

4.1.7 Pluggin

I WordPress finns bra inbyggda funktioner för att presentera kategorier i xml-

format, men detta gäller kategorier som tillhör en viss post (företag i denna 

37 jquery är ett javascriptbibliotek som underlättar användadet av javascript och ajax.
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Bild 6: Exempel på ajax-funktionen



applikation). För att få en ajax-lösning vid presentation av alla kategorierna så 

behövdes ett eget pluggin som listade upp dem i xml-format, för att kunna komma 

åt dom via ajax.

Om två pluggin har samma namn så kan man få problem. När det ena plugginet 

installeras så läggs dess filer in i applikationen. Sen tolkar WordPress att det andra 

plugginet också är installerat, fast dess filer ej finns i applikationen. Plugginets 

namn blev ”showallcategoriesfeed”, långt och tydligt för att få fram en tydlighet 

vad plugginet skall vara till för och för att minska risken för att något annat pluggin 

med samma namn är installerat.

En mapp med namnet ”show_all_categories_feed” skapades i mappen ”plugins” 

och i den mappen skapades filen ”showallcategoriesfeed.php”.

I början av ”showallcategoriesfeed.php” så kommer informationen om plugginet(se 

bild 7), och det enda som måste vara med för att det skall fungera är namnet på 

plugginet.

Sedan skapades en ”hook” för att man skulle kunna anropa plugginet via php. Valde 

ett litet kortare namn för anropet, anropsnamnet är ”catFeedInit”(se bild 8), vilket 

anropas i sök-sidans kod med php-kommandot ”catFeedInit()”.

Koden i plugginet är i en funktion som heter samma som anropsnamnet 

”catFeedInit”, i den så skapas en variabel med xml-datat, sedan skapas en fil med 

den lagrade datan. Xml-filen hämtas senare av ajax-sökningen.

Ett pluggin kan man använda andra teman, om man byter tema eller gör en annan 

sida i wordPress som behöver samma funktion.
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Bild 7: Pluggin information i början av filen  

”showallcategoriesfeed.php”.

Bild 8: Exempel på hur en "hook" skapas.



4.1.8 Dynamisk data i headern

Efter att kunden testat applikationen kom fler krav. Titeln och beskrivningen på 

täjnsten skall innehålla dynamisk data. Eftersom de statiska sidorna har samma 

header.php i sin struktur(se kap. 4.1.2) så fick det bli en speciell header för de 

poster som visade endast en post / företag, den header-filen fick namnet ”header-

singel.php”. Den innehåller samma data som header.php förutom den extra kod som 

sökter det dynamiska title och description och anropas på samma sätt som 

header.php. För att anropa header-singel.php istället för header.php så anger man 

det som en inparameter i get_header().

Title innehåller ”Företagets titel”, ”tre kategorier” och ”sidans namn” och 

description innehåller ”Företagets titel”, ”alla kategorier” och ”sidans namn”.

4.2 Metoddiskussion

Att hitta relevant information om WordPress kan vara svårt om man inte ser upp 

med vilken version som informationen gäller. De flesta ”plugins” som man kan 

ladda ner har referenser till vilken version de passar för. Så om man bara är 

observant så kan man spara mycket tid.

20



5. Resultat

5.1 Logotyp 

Ett krav var att göra en logotyp. Då applikationen skall användas främst inom 

ClearSense, så modifierades deras egna logotyp. Deras logotype är en blå cirkel och 

en turkos halvmåne runt den. Det som lades till var ett förstoringsglas symbolisera 

sökningar (se bild 9).

5.2 Adiminstationssidorna / wp-admin

För att lägga till ett företag i företagsportalen måste man logga in på wp-admin (se 

bild 10).
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Bild 9: Logotypen för ClearSense företagssökning till vänster.  

ClearSense egna logotype till höger.

Bild 10: Inloggningssidan för WordPress-applikationer



Denna företagsportal använder två olika roller ”admin” och ”editor”. Admin sköter 

hantering av användare, med andra ord, lägger till användare i rollen editor. Editorn 

lägger till eller redigerar företag på portalen.

Wp-admin skall användas av flera olika editorer. För att göra det så enkelt som 

möjligt att fylla i uppgifter, utan olikheter mellan editorerna borde något göras. 

Detta löstes genom att ta bort det vanliga fältet för att fylla i poster i WordPress 

och använder istället något som heter ”Custom Fields” (se skillnaden på bild 11 och 

bild 12).
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Bild 11: Vy för att lägga till en ny post med det vanliga textfältet

Bild 12: Vy för att lägga till ny post utan det vanliga textfältet.



”Custom fields” kan man jämföra med byggklossar, man samlar data i en variabel 

och anropar variablen ifrån koden på applikationen. Detta var bra för att få upp en 

standard-struktur på webbsidan. Exemple på ”custom fields”-namn i denna 

applikation är adress, telefonnummer, om företaget och hemsida. Varje ”custom 

fields” är med i en ”dropdown”-lista med namnen (”name” på bild 11) och ska man 

fylla i data så fyller i textrutan bredvid tillhörande namn (”value” på bilde 11).

Alla datan i ”custom fields” kan vara tomma, då visas inget på sidan. Detta gjordes 

med tanke på ifall de som skriver in data kanske inte har informationen, eller om 

kunden inte tycker att den informationen är relevant.

5.3 Visning av kategorier

Kategorierna är uppdelade efter första bokstaven, med en liten rubrik i form av 

första bokstaven(se bild 13).

Inom parantes så visas antalet företag i kategorien. Dessutom finns en klickbar rss-

ikon för att lättare komma till den rss-kopplingen som var ett krav.

5.4 Sök-funktionen

I sökningen så skall företag med mest relevant träff komma först. Detta löstes i en 

php-funktion som sparar träffar tillsammans med en sök-poäng och sorteras innan 

den presenteras för webbplatsens besökare. I bilden nedan har jag lagt till sök-

poängen inom parantes. De här poängen skall inte synas, men visar den här för att 

illustrera sökträffarna. De sökpoäng som gäller i detta exemplet är ”företagsnamn” 

tio poäng, ”sökord” fem poäng och ”kategori” 2 poäng.
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Bild 13: Exempel på visning av alla kategorierna



Sökningen på ordet ”webbyråer” (se bild 14) ger följande resultat. Företaget ”Z 

webbyråer” har ordet i företagsnamnet, kategori och sökord (10 + 5 + 2 = 17 

poäng). Företaget ”ClearSense AB” har ordet ”webbyråer” i kategori och sökord. 

Företaget ”Martins Webbyrå” har endast ordet ”webbyråer” i kategori.

Dessutom för att underlätta för besökaren till webbplatsen, har ajax implementerats. 

Det finns bara en sökruta, och under den kommer det fram två rubriker som 

innehåller data från företagsnamn och kategorinamn som matchar den text man 

skriver i fältet (se bild 15).

5.5 Annonserna

Detta krav löstes genom ett pluggin som kunde användas att lägga till bilder och 

koppla länkar till dem. Jag valde ett pluggin som heter ”wp bannerize” och det 

fyllde de krav som var ställda på annonsplatserna. Det fanns fler pluggins för att 

hantera annonsbilder, men eftersom detta var det första pluggin i ämnet jag testade, 

så fick inga andra plugin någon chans.

5.5.1 wp bannerize och widgets

Widgets är något man kan lägga till i en ”sidebar” och en sidbar kan man lägga till 

var man vill på sidan. En ”sidebar” är en som en sida som implementeras i 
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Bild 14: Exempel på sökresulat på ordet "webbyråer"

Bild 15: Ajax-resultat vid texten "byrå"



applikationen, och kan vara en sidspalt, fotnot eller vad man nu kan tänka sig lägga 

den. Informationen från den aktuella widget kan man få fram på alla sidor i 

applikationen. En widget kan innehålla allt som en vanlig webbsida kan innehålla, 

enda skillnaden är att den har en egen administation i wp-admin.

Bild 16 är från wp-admin och där ser man att man kan lägga till en widget i 

”sidebars”. Man kan lägga till hur många widgets man vill i en sidebar. Vill man 

lägga till en widget är det bara att dra och släppa en widget i den sidebar man vill 

implementera widgets-funktionen i.

I ”wp bannerize” inställningssida (se bild 18) som kommer fram i 

inställningsmenyn i wp-admin när plugginet installerats, kan man lägga till, ta bort 

och redigera bilder och dess länkar.

De flesta widgets har en inställningsdel som går att modifiera efter eget behov (se 

bild 19). I inställningarna har jag ställt in att den skall visa tre bilder slumpmässigt 

från kategorin ”Samarbets” med rubriken ”Samarbetspartners”. Man kan även ställa 

in om man vill ha html-kod innan och efter varje bild. Se bild 17 för hur det ser ut 

på webbplatsen.
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Bild 16: Inställningssidan för "Widgets"

Bild 17: WP Bannerize resultat
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Bild 18: WP Bannerize inställningssida



5.6 Titel och beskrivning

Det som skulle vara i titeln och beskrivningen var nästan samma information.  

 Företagets namn

 Kategorierna företaget är med i

 Titeln på webbplatsen

Detta för att förbättra sidan enligt seo. Skillnaden var att beskrivningen skulle visa 

alla kategorier företaget var med i, och titeln skulle endast presentera de tre första. 

Detta löstes genom att använda två variablar som samlar informationen och 

presenteras i titel-taggen och meta-taggen för beskrivningen. I bilden nedan syns 

titel-informationen längst upp i titel-raden, där presenteras företagsnamnet 

(ClearSense AB), tre kategorier(internetmarknadsföring, sökmotoroptimering och 

webbdesign) och webbplatsens titel(ClearSense företagssökning).
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Bild 19: WP Bannerize's widgets inställningar



Alla kategorierna syns i grå nyans under menyn och precis ovanför titeln 

”ClearSense AB” (se bild 20).
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Bild 20: Exempel på en visning av ett företag. Titel längst upp med tre  

kategorier. Alla kategorier i grå text precis ovanför titeln på företaget.



6. Diskussion

6.1 WordPress

Det känns som om jag snabbt kom igång med WordPress som cms-verktyg. Att 

sätta upp en blogg tar inte mer än en minut. Om man gör en hemsida med några 

sidor och en blogg som startsida så tar det inte många minuter.

För att slippa göra allt från början varenda gång man ska göra ett webb-projekt, så 

känns cms som ett självklart val för effektivisering.

Att använda WordPress för att göra en företagsportal tycker jag att det fungerade 

utmärkt. Speciellt med tanke på att det var fler som skulle lägga till företag i 

applikationen, var det bra att kunna modifiera wp-admin.

6.2 Rss för kategorier

Det finns många olika rss-sidor att få fram i WordPress, men en rss-sida för att få 

fram alla kategorier fanns inte. Dessutom hittades inga pluggin som skötte detta 

heller. Men det gav utvecklaren ett utmärkt tillfälle att skapa ett eget pluggin.

När plugginet var färdigt kändes det smidigt att använda ajax-funktionaliteten på 

den rss-sida som genererades fram.

6.3 Ajax

Ajax-lösningen gav mig lite problem med att ge flera resultat när man skrev fort i 

sökfältet. Till exempel, skrev man två bokstäver snabbare än ajax-anropet han gå 

igenom en gång så visades samma resultat från första ajax-anropet två gånger. 

Felet låg i att jag rensade fältet för ajax-resultaten för tidigt i koden, så att 

programmet hann göra två ajaxanrop mellan rensning av resultat och presentation 

av det nya resultatet. Men när rensningen av äldre resultat gjordes precis innan 

nästa presentation (med andra ord i slutet av koden) uppstod inte problemet något 

mer.
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6.4 Kundkontakten

Kundkontakten var inte bra i början. Det var svårt att få kontakt med 

kontaktpersonen på grund av sjukdommar. Dessutom hade ClearSense en uppstart 

av deras danska kontor, så de hade ingen alternativ kontaktperson till förfogande. 

Men efter det var de väldigt lätta att få tag på, och möten kunde man få inom ett 

dygn från att man hörde av sig.

Några krav kom in sent. De flesta kraven fick utvecklaren efter två veckor in i 

projektet. Det största och viktigaste hade utvecklaren fått reda på innan projektet 

startade och det var att det var en företagsportal och att ett cms-system skall 

användas. Att sätta mig in i WordPress gjorde att jag hade mycket att göra innan 

resterande krav kom. Att kunden hade tid att testa applikationen innan deadline var 

väldigt bra, då det kom fram några extra SEO-krav som ”titeln” och ”description” 

(se kap. 3.1). Men det var inga stora krav, så det blev inga problem att lösa. Alla 

krav implementerades i applikationen.

Överlag var kundkontakten väl godkänd.

6.5 Localhost till Server

Mamp var den localhost-server som användes genom nästan hela projektet. Men 

innan leverans ville jag gärna testa att lägga ut applikationen på en riktig server. Då 

upptäcktes det att några steg behövdes gå igenom innan för att det skulle fungera.

1. Gör en backup på databasen

2. Gör en backup på applikationen (om man vill fortsätta använda 

applikationen i localhost)

3. Ändra vilken webbadress applikationen ligger på.

4. I wp-admin får man ändra ”WordPress adress (URL)” i inställningarna.

5. Kopiera WordPress mappen till servern

6. Lägg till databas-backupen på servern

Nu fungerar systemet på den nya servern, men för att få det att fungera på localhost 

igen, så får man återställa den backup man gjorde på applikationen.

Tack vare detta upptäcktes att det fanns hårdkodade länkar inom applikationen. Sen 

var det två platser i javascript-/ajax-koden som inte gick lösa på annat sätt än att 
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ändra länken till serverns adress inne i koden. Detta löstes genom att sätta en 

variabel längst upp i koden, för att det skulle vara enklare att redigera för kunden.

6.6 WordPress som cms

Att arbeta med WordPress för att göra en företagsportal var något som kändes både 

smidigt och enkelt. Med kategorier och poster underlättade det byggandet av en så 

här omfattande applikation.

Jag har inga andra cms-verktyg att jämföra med. Men WordPress är ett väldigt 

enkelt och ändå kraftfullt verktyg som cms.
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7. Källförteckning

7.1 Elektroniska källor
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http://sv.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License [2010-03-31]

http://www.clearsense.se/om-clearsense/ [2010-03-31]

http://sv.wikipedia.org/wiki/PHP [2010-04-02]

http://www.goodwebpractices.com/other/wordpress-vs-joomla-vs-drupal.html 

[2010-05-17]

http://sv.wikipedia.org/wiki/Öppen_källkod [2010-04-10]

http://www.compassdesigns.net/joomla-blog/how-to-choose-between-joomla-

drupal-and-wordpress [2010-04-20]

http://codex.wordpress.org/Theme_Development [2010-05-04]

http://www.wpdesigner.com/2007/02/19/so-you-want-to-create-wordpress-themes-

huh/ [2010-05-09]

http://wordpress.org/download/counter/ [2010-05-17]

http://www.iconvert.se/internetmarknadsforing/social-media/wordpress/ [2010-05-

04]

http://wordpress.org/showcase/ [2010-05-09]

http://wordpress.org/development/2010/04/wordpress-3-0-beta-1/ [2010-05-10]

http://wordpress.org/extend/ [2010-05-10]

http://wordpress.org/extend/ideas/ [2010-05-10]

http://wordpress.org/support/ [2010-05-10]

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki [2010-05-10]

http://mashable.com/2010/05/10/new-features-wordpress-3/ [2010-05-10]

http://www.goodwebpractices.com/other/wordpress-vs-joomla-vs-drupal.html 

[2010-04-28]

http://wpleo.wordpress.com/2010/01/21/joomla-vs-drupal-vs-wordpress/ [2010-04-

28]
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http://sv.wordpress.org/ [2010-05-10]

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wordpress/ [2010-05-10]

http://codex.wordpress.org/AJAX [2010-05-10]

http://codex.wordpress.org/Development_Team [2010-05-18]
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7.2 Böcker 

Brazell, Aaron (2010). WordPress Bible. Indianapolis: Wiley Plublishing, Inc.

7.3 Personlig kommunikation 

John Häggerud, Lärare vid Linnéuniversitetet i Kalmar
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