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Abstrakt 
Syftet med detta arbete är att utvärdera innehållshanteringssystemet WordPress och sättet man utvecklar 

ytterligare funktionalitet för detta system. Arbetet berör utformning av administreringsverktyg för godkännande 

av inlägg samt ett verktyg för att hantera de företag som ska kunna länkas in under olika sidor på en portal vid 

namn ImageTalk. ImageTalk är slutprodukten, och är en webbplats för publicering av digital media på internet. 

WordPress är skrivet i PHP och använder sig av css, javascript och databasen mySQL. Eftersom detta 

innehållshanteringssystem är vida använt kändes det både relevant och intressant att utvärdera, särskilt genom att 

tillföra ny funktionalitet. 

Slutsatsen av detta arbete är att WordPress är ett mycket kompetent innehållshanteringssystem som har mycket 

goda förutsättningar för att byggas ut och förändras på de flesta sätt. Däremot är det svårt att ge en ordentlig 

struktur i den ytterligare funktionalitet man tillför, eftersom den ibland blir för utspridd eller ibland inte 

tillräckligt skingrad. 

 

Nyckelord: WordPress, cms, Innehållshanteringssystem, ImageTalk 

Abstract 
The purpose of this work is to evaluate the content management system WordPress and the way to develop 

additional functionality for this system. It will concern the development of a tool to approve published posts and 

also to manage companies which will be linked on the various pages on a portal called ImageTalk. ImageTalk is 

the end product, and is a site for publishing digital media over the Internet. WordPress is written in PHP and 

makes use of css, javascript, and the mySQL database. Since this content management system is widely used, it 

seemed both relevant and interesting to evaluate WordPress, especially by adding new functionality. 

The conclusion of this work is that WordPress is a very competent content management system that has great 

potential to be expanded and changed in most ways. 

However, it is difficult to give a proper structure of the additional functionality you add, as it sometimes gets 

scattered and sometimes not sufficiently divided. 

 

Keywords: Wordpress, cms, Content Management System, ImageTalk 
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Förord 
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Introduktion 
 
Denna uppsats görs som avslutande examensarbete för webbprogrammerareprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar (tidigare Högskolan i Kalmar). Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och innebär cirka två månaders 

heltidsstudier.  

Arbetets syfte är att tillverka en portal där användare ska kunna publicera inlägg innehållande text, bild och video. 

Det underliggande målet är att portalen ska generera många undersidor som sedan ska kunna innehålla länkar till 

företag som vill att deras hemsida ska komma högt upp bland sökresultaten på sökmotorerna, och då framförallt 

Google.   

Man ser gärna att portalen är utvecklad i WordPress, ett ”content management system” (svensk översättning: 

innehållshanteringssystem, hädanefter cms).  

Ett cms är ett innehållshanteringssystem som används för att hantera och publicera olika typer av digital media. 
[3]   
Detta arbete berör utvärdering av detta specifika cms, till viss del sökmotoroptimering och utformning av 

administreringssverktyg för godkännande av inlägg och hantering av de företag som ska kunna länkas in på 

applikationens sidor på portalen som också är slutprodukten.  
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1. Ordlista 
I detta kapitel kommer ett antal begrepp och ord som förekommer i denna uppsats att förklaras. 

2.1    Sökmotoroptimering 
Ofta benämnt med förkortningen SEO efter engelskans ”search engine optimization”. Sökmotoroptimering är 

ett begrepp som innebär att man arbetar för att få en hemsida till en så hög placering som möjligt på 

sökmotorernas sökresultatssida. 

Sökmotorerna använder algoritmiska uträkningar som tar hänsyn till ett flertal variabler. Innehållet på sidan, 

inlänkningar till sidan, sidans ålder,  m.m. Alla dessa variabler kan spela roll i placeringen som sidan får. [2, 5]. 

1.2 PageRank 
PageRank är en algoritm som Google använder sig av för att ge webbsidor ett numeriskt värde på skalan 0 till 10. 

Detta värde används sedan i samband med andra faktorer (ålder på sidan, sidans innehåll m.m.) för att placera 

webbsidan på sökresultatssidan.  

Det som bestämmer en sidas PageRank är antalet inlänkningar som denna har från andra webbsidor. Har den 

länkande sidan en hög PageRank ger detta den inlänkade sidan en högre PageRank än om den inte varit lika hög. 

Antalet utlänkningar från en sida kan också påverka PageRank. Länkar till och från sidor som är relaterade med 

varandra har högre betydelse än andra. [2, 6] 

1.3 Sandlådeffekten 
Även kallad för ”The Google sandbox theory”. Med den menas att Google låter nyskapade sidor, som skaffat 

många inlänkningar och samtidigt inte har något relevant innehåll, vara i en såkallad sandlåda. Detta innebär i 

klartext att webbsidan får en sämre PageRank och således hamnar längre ner bland sökresultaten. 

Detta för att gynna ett bättre sökresultat vid sökningar och låta andra sidor utan inlänkningar få ett bättre resultat 

än de med många inlänkningar.  

Däremot går åsikterna isär om Google använder sig av denna teknik eller inte eftersom det inte blivit officiellt 

bekräftat. [2] 

1.4 Länkfarmar 
Skapades av sökmotoroptimerare år 1999. Detta är webbplatser som enbart är till för att länka till andra 

webbplatser som sedan länkar tillbaka. Detta för att höja alla inblandade webbplatsers PageRank. 

Länkningar från dessa typer av webbplatser kan innebära en lägre PageRank för den sidan som det länkas till. 

Sökmotorerna har försökt att få bukt på problemet med länkfarmar på olika sätt. Dels har de tagit bort hela 

domäner som innehållit attribut som är typiska för länkfarmar från sina sökindex. Enligt Google kan en 

webbsida som är delaktig i en länkfarm få sin PageRank sänkt. [4, 2] 
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1.5 Content Management System 
Ofta förkortat ”cms”. Är ett informationssystem för att publicera digital media. Begreppet används ofta för att 

beskriva ett webbpubliceringssystem, ett såkallat ”web content management system”, men är ett vidare begrepp 

än så och behöver inte bara innefatta applikationer för internet. 

Cms kan användas för att förenkla utveckling av en webbapplikation. Funktionalitet såsom publicering av media, 

databasåtkomst och liknande är ofta redan implementerad. [3] 

 



 

 9 
 

2. Bakgrund 
 
Efter en ofruktsam period av sökande kring min bostadsort Uppsala efter möjliga lokala företag att få göra mitt 

examensarbete hos, vände jag mig till programmets ”exjobbspool”. Här listade universitetet ett antal företag som 

eftersökte studenter som ville utföra diverse olika arbeten. 

Av de listade företagen valde jag ClearSense då de hade ett stort antal projekt som de erbjöd oss studenter. Efter 

att ha kontaktat Hans Pettersson, kontaktpersonen på ClearSense, visade det sig att ett av dessa projekt fanns 

kvar och det var; ”Bygga en portal såsom bilddagboken.”. Bilddagboken.se är en portal på internet som låter sina 

användare dela med sig av bilder. 

Efter ett initialt telefonmöte med Hans fick jag en bättre bild av vad ClearSense skulle använda denna portal till, 

vilket var sökmotoroptimering. Jag blev informerad om att ClearSense vill kunna erbjuda sina kunder flera olika 

sätt att få deras sida att komma högre upp på sökmotorernas sökresultatsidor. Det var just detta som var själva 

anledningen till att de ville ha portalen gjord. 

Kravlista 
Sju krav bestämdes i samarbete med kunden. Dessa var: 

• Bloggfunktionalitet av text, bild och inlänkad video. [Krav nr: 1] 

• Administreringsfunktionalitet för godkännande av publicerade poster. [Krav nr: 2] 

• Sökmotoroptimering av koden på sidan. [Krav nr:3] 

• Funktionalitet för att få statistik om användarnas förehavanden på applikationen. [Krav nr: 4] 

• Enkelt att vidareutveckla applikationen. [Krav nr: 5] 

Ytterligare krav som kom fram under arbetets gång var: 

• Funktionalitet för att kunna lägga till de hemsidor som ska kunna länkas till på applikationens olika 

undersidor. [Krav nr: 6] 

• Få så många undersidor på applikationen som möjligt [Krav nr: 7] 
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2.2 Målgrupp 
Eftersom kunden som beställer applikationen vill att sidan ska generera ett stort antal undersidor är denna 

bloggliknande applikation en bra utgångspunkt. 

Målgruppen för applikationen är därför internetanvändare som har ett intresse för att dela med sig av text, bild 

och länkad video. 

För att främja att internetanvändare ska finna applikationen användbar ska enkelhet att publicera inlägg 

premieras vid utvecklandet av applikationen. Det vida användandet av innehållshanteringssystemet WordPress 

som redan finns kan också göra att applikationen känns mindre främmande och snabbare får en större mängd 

användare. 

2.3 Problemformuleringar 
Nedan listas problemformuleringar som kommit fram efter diskussion med uppdragsgivaren efter att de 

övergripande kraven listats. Nedan utvecklas de lite extra. 

2.3.1 Administreringsfunktionalitet för godkännande av publicerade poster. [Krav 
nr: 2] 

Privatpersoner ska kunna publicera inlägg på denna tjänst. Därför har kunden som krav att inlägg som innehåller 

text, bilder och/eller video måste undersökas om de innehåller något stötande material. Därefter får länkar till 

företag synas i samband med dessa inlägg. 

2.3.2 Få så många undersidor på applikationen som möjligt [Krav nr: 7] 
Krav nummer 7 säger att många undersidor är ett krav för applikationen. ClearSense vill kunna låta sina kunder 

få ett stort antal länkningar till sina hemsidor från ett flertal domäner, varav denna tänkta applikation ska bli en 

sådan. Varje undersida på applikationen kan alltså vara en potentiell ”reklamplats” samt ett sätt att öka kundernas 

hemsidors ”PageRank” (se ordlistan) på exempelvis sökmotorn Google. 

2.3.3 Få så många användare av applikationen som möjligt [Krav nr: 7] 
Eftersom ett stort antal undersidor är ett krav för applikationen är ett stort användarantal essentiellt för att få 

många inlägg som i sin tur kan användas för att få många undersidor.  

2.3.4 Sökmotoroptimering av koden på sidan. [Krav nr:3] 
De olika sidorna ska ha en struktur som uppfyller kraven för sökmotoroptimering (se ordlistan). 

2.3.5 Funktionalitet för att kunna lägga till de hemsidor som ska kunna länkas till 
på applikationens olika undersidor. [Krav nr: 6] 

Krav nummer 7 säger att många undersidor är ett krav för applikationen för att i förlängningen kunna erbjuda ett 

större antal sidor som kundens klienter ska kunna synas på. Detta gör att det blir viktigt för administratören att 

enkelt kunna lägga till, ta bort och ändra företag som ska synas på applikationens olika sidor. Man ska kunna 

bestämma på vilken typ av undersida ett företag ska kunna synas på eftersom kunden vill kunna ha en större 

mängd klienter på domänen. 
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2.4 Verksamhetsbeskrivning 
ClearSense i Kalmar arbetar med webbutveckling med fokus på sökmotoroptimering och sökmarknadsföring.  

ClearSense vill erbjuda sina kunder flera olika sätt att kunna få bättre resultat på sökmotorerna vid sökningar 

efter exempelvis varor som kunden säljer. Detta gör de på flera olika sätt. Bland annat sökmotoroptimerar de 

koden på sina kunders hemsidor och erbjuder platser där länkar till dessa företag kan synas. Med andra ord att 

skaffa många inlänkningar för att i förlängningen få högre ”PageRank” (se ordlistan). 

2.5 Avgränsningar 
Ett högt användarantal på applikationen vid arbetets slut är inte troligt eftersom utvecklingen kommer fortgå till 

projektets slut. Detta kommer således vara en av avgränsningarna.   

Eftersom ett högt användarantal inte ses som troligt blir även ett stort antal undersidor svårt att uppnå. Däremot 

kommer applikationen vara utformad på det sättet att den främjar skapandet av ett stort antal undersidor. 
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3. Mål 
Tjänsten som ClearSense har beställt med projektnamnet ”Image Talk” är menad att generera många undersidor 

och att varje undersida ska ha länkar till de företag som är kunder hos ClearSense. Under rubriken ”Bakgrund” 

finns en kravlista som listar dessa krav på funktionalitet. 

Användare som registrerar sig på ”Image Talk” ska ha möjligheten att publicera inlägg med bilder, text och 

inlänkad video samt ha möjligheten att kommentera andra inlägg. Varje användare ska även ha en presentation 

om sig själva. 

Ett mål är också att hitta en acceptabel lösning för godkännande av digital media som publiceras på 

applikationen. Detta är viktigt eftersom länkar till företag inte får visas annars. 

Administratören ska kunna hantera vilka kunder hos ClearSense som ska visas, samt att administratören enkelt 

och med god översikt ska kunna godkänna/underkänna publicerade inlägg snabbt och smidigt. Administratören 

ska också bli informerad om inlägg som behöver undersökas via ett e-post utskick från applikationen. 

Administratören ska också kunna få information om hur användarna använder sidan via ett statistiskt gränssnitt 

som visar antalet inlägg kontra kommentarer. Samtidigt ska man kunna se om text, bild eller video är det 

populäraste mediet att publicera. 
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4. Metod 
Nedan beskrivs och diskuteras metoder som använts för att lösa kraven på funktionalitet i applikationen. 

4.1 Arbetssätt 
Det tänkta arbetssättet för detta arbete är det iterativa tankesättet. Det innebär att arbetet delas upp i flera korta 

iterationer. Varje iteration ska då komma att behandla följande sex punkter.  

- Krav 

- Analys/design 

- Implementation 

- Test 

- Leverans 

- Projektplanering 

I en iterativ utvecklingsprocess tar man enbart en tårtbit av hela applikationen som man jobbar med. Man börjar 

med den viktigaste delen. [10] 

4.2 Val av teknik 
Den valda tekniken som används för att utveckla applikationen med är WordPress, mySQL och PHP 5.  

4.2.1 WordPress 
WordPress valdes för att uppfylla de krav som applikationen har. Detta eftersom WordPress är företagets 

förstahandsval vid denna typ av applikation samtidigt som den även är favoriten i en användarvänlighetsstudie 

[1] där man jämför WordPress, joomla och drupal.  

Där nämns att de flesta användarna av de likartade applikationerna fann WordPress gränssnitt enklare att 

använda. 

Efter att ha undersökt WordPress ”Application Programming Interface” (svensk översättning: finns ingen, 

hädanefter API) och guider om hur man vidareutvecklar detta cms stärktes anledningen till detta val ytterligare.  

Det finns två sätt att omforma och tillföra funktionalitet till WordPress på ett sätt som gör att uppgradering till 

en nyare version av WordPress inte förstör den tillfogade funktionaliteten. Dessa två sätt är genom att skriva 

”plugins” och ”teman”. 
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4.2.1.1 Plugins 
”Plugins” är funktionalitet som utvecklare kan skriva för att tillföra funktionalitet till WordPress. Denna 

funktionalitet blir då koncentrerad till en mapp i applikationens katalog på webbservern vid namn ”plugins”. 

Detta gör att pluginet skyddas från att uppdateringar av WordPress ska göra att denna funktionalitet går förlorad. 

Precis som med teman finns det mängder av plugins tillgängliga för nedladdning.   

WordPress plugin består av en eller flera php, css och javascript-filer. Php-filen måste börja med denna 

beskrivande kommentar: 

<?php 
/* 
Plugin Name: Name Of The Plugin 
Plugin URI: http://URI_Of_Page_Describing_Plugin_and_Updates 
Description: A brief description of the Plugin. 
Version: The Plugin's Version Number, e.g.: 1.0 
Author: Name Of The Plugin Author 
Author URI: http://URI_Of_The_Plugin_Author 
License: A "Slug" license name e.g. GPL2 
*/ 
?>  
Efter att ha beskrivit och namngivit pluginet behöver man oftast någon typ av databastabell för att spara ner data 

i. Detta gör man genom att anropa en funktion som heter: 

register_activation_hook(__FILE__,'install_plugin_table'); 

Där ”install_plugin_table” är det valda namnet på den funktion som skapar tabellen. Dessa ”hooks” är centrala 

när det kommer till att skapa funktionalitet för sina plugin. Det finns många ”hooks” som man kan använda sig 

av. Dessa är indelade i två huvudkategorier, ”action hooks” och ”filter hooks”. Två exempel på ”action hooks” 

är: 

add_action('edit_post', 'function_name'); 
add_action('publish_post', 'function_name'); 
I detta exempel anropas funktionen ”function_name()” varje gång en användare ändrar (”edit_post”) eller 

publicerar (”publish_post”) ett inlägg. Denna funktion kan då utföra extra funktionalitet som utvecklaren vill ska 

inträffa. Tillexempel kanske ett e-postmeddelande ska skickas till administratören som meddelar att ett inlägg 

blivit ändrat eller publicerat.  

”Filter” är den andra typen av ”hook”, och ytterligare ett sätt att tillfoga sin applikation ytterligare funktionalitet. 

Ett exempel på detta är: 

add_filter('comment_text','filter_profanity'); 
Här kontaktas en funktion vid namn ”filter_profanity()” som då ska returnera texten skriven i en kommentar 

utan ”obscena” ord. 

Skillnaden mellan ”action hooks” och ”filter hooks” är att filters oftast redigerar datan som kommer från 

databasen, medan actions uträttar något innan datan skapas eller ändras. 

Genom att använda dessa ”hooks”, kan man åstadkomma i princip vilken funktionalitet man vill. 

Ett plugin kan vara en dashboard-widget (ett verktyg på administrationskontrollpanelen), en widget 

(funktionalitet som kan placeras ut på den publika delen av sidan) eller enbart manipulera inställningar eller 

funktioner som redan finns implementerade i WordPress standardutförande.  

Genom att lägga sitt plugin i plugin-mappen kan man sedan aktivera eller avaktivera funktionalitet utan att 

riskera att uppdateringar av WordPress ställer till med allt för mycket bekymmer för sitt plugin.  
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4.2.1.2 Teman 
WordPress är uppbyggt av ett administrationsgränssnitt samt en publik del som visar de publicerade inläggen. 

Den publika delen är utformad på det sättet att den enkelt går att ändra designen på, samt hur innehållet ska 

visas. Detta gör man genom att skriva ett såkallat ”tema”.  

Ett tema består precis som ett plugin av php, css och javascript-filer.  

Temat skriver man genom att definiera php-filer för varje del av applikationen, dessa är: 

• index.php startsidan. 

• page.php undersidor 

• search.php  sökresultatsidan 

• author.php profilsida 

• archive.php arkivsidor, kategorisidor 

• single.php enskilda poster 

• functions.php extra funktioner 

Vid utveckling av ett tema för WordPress följer man precis som vid utvecklandet av ett plugin ett visst mönster. 

[7] 

Stilmallen ”style.css” måste innehålla dessa kommentarrader först i filen. 

/*    
Theme Name: Rose 
Theme URI: the-theme's-homepage 
Description: a-brief-description 
Author: your-name 
Author URI: your-URI 
Template: use-this-to-define-a-parent-theme--optional 
Version: a-number--optional 
. 
General comments/License Statement if any. 
. 
*/ 
Php-filerna i temat ska innehålla denna kommentar i toppen: 

/** 
 * @package WordPress 
 * @subpackage Theme_Name 
 */ 
Genom att loopa igenom inläggen i varje php-temafil kan man ta ut information om inläggen för att presentera 

dessa data. Samtidigt kan man anropa installerade plugin för att plocka ut data från dessa också. 

”functions.php” kan innehålla samma typ av funktionalitet som ett plugin. Den kan exempelvis använda sig av 

nämnda ”hooks”.  

Detta gör att man får mer funktionalitet i sitt tema.  

WordPress är skrivet med hjälp av PHP5 samtidigt som det är utvecklat för att fungera tillsammans med 

mySQL. 
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4.3 Utvecklingsmetoder 
I bakgrunden till arbetet listas problemen som redan fanns innan applikationen började skrivas, samt sådana som 

växt fram under resans gång. Nedan beskrivs tankegången vid konfronteringen av dessa problem. 

4.3.1 Administreringsfunktionalitet för godkännande av publicerade poster. [Krav 
nr: 2] 

Efter att ha haft diskussion med kunden framkom det att en moderator/administratör måste godkänna alla 

inlägg innehållande både grafisk media och text innan dessa får synas i samband med företag.  

Detta gör således att det kan komma att krävas mycket jobb från denna person som måste gå igenom alla inlägg. 

Ett av målen är att skaffa så många undersidor som möjligt, vilket i förlängningen innebär många aktiva 

användare. 

Detta gör att media som laddas upp måste publiceras direkt för att det hela ska vara gångbart ur det perspektivet. 

Lösningen blir helt enkelt att de inlänkade företagen enbart syns på de sidor med inlägg som blivit godkända av 

administratören. 

Ett sätt att underlätta processen för administratören är att utveckla ett bra gränssnitt för godkännande av dessa 

inlägg, samt att det skickas ett e-postmeddelande till administratören som informerar om att ett inlägg kräver 

godkännande. 

I fall att denna lösning visar sig ohållbar finns det två andra alternativa lösningar som jag själv har formulerat: 

o En personligare registrering som är starkare knuten till användarens verkliga identitet, vilket gör att 

stötande material inte publiceras lika frekvent. 

o Man har användarens inlägg under uppsikt fram till ett visst antal inlägg. Om användarens inlägg 

alltid blir godkända trappas modereringen av denna användares inlägg ner till kanske vart tredje. 

4.3.2 Få så många användare av applikationen som möjligt [Krav nr: 7] 
För att få en välbesökt och välanvänd applikation på internet krävs det dels att man har en bra produkt och att 

man syns på en bra plats. Ett väldigt bra forum att synas på idag är via sökmotorerna, och då framförallt via 

Google. 

Enligt ” Sökmotoroptimering på Google” [2], där man undersökt sökmotoroptimering och framförallt 

sökmotoroptimering mot Google, finns det relevans i ClearSenses tänkta användningsområde för denna 

applikation.  

Man nämner till exempel att Googles grundidé var att man var övertygad om att webbsidor med flest ingående 

länkar till sig med innehållande sökordet var mer relevanta än andra. Detta kallas även för PageRank (se 

ordlistan). Det kan även öka den egna sidans rökresultatsplacering om man har länkar till andra sidor. 

Ett ungefärligt namn för denna typ av applikation är ”länkfarm” (se ordlistan) och enligt en teori som kallas för 

”sandlådeffekten” (se ordlistan) bör man vara noga med att inte skaffa för många inlänkningar till en sida för 

fort.  

Däremot verkar det som att länkfarmar mer består av enbart länkar och inte fungerande applikationer. 
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4.3.3 Få så många undersidor på applikationen som möjligt [Krav nr: 7] 
En viktig regel är att varje inlägg som skrivs ska vara åtkomlig genom en unik url-adress. Alltså får inte 

”Asynchronous JavaScript and XML” (svensk översättning: Asynkron  JavaScript och XML, hädanefter ajax) 

användas för att presentera inlägg. 

Att använda ajax för att presentera ett publicerat inlägg vid exempelvis ett klick på en länk skulle innebära att en 

funktion skriven i javascript anropade en funktion skriven i php som returnerade inlägget från databasen. 

Därefter skulle javascriptfunktionen visa inlägget i webbläsaren utan att webbsidan behöver laddas om. Detta gör 

att det inte genereras ut någon riktig url-adress. 

Detta är viktigt eftersom sökmotorerna måste kunna få en fysisk adress till sidorna som innehåller data och i 

förlängningen länkar till kundens klienter. 

Ett annat sätt att få ut extra undersidor är att vid registrering av en användare så skapas direkt undersidan ”min 

profil” innehållande information om användaren. 

4.3.4 Funktionalitet för att kunna lägga till de hemsidor som ska kunna länkas till 
på applikationens olika undersidor. [Krav nr: 6] 

o Skapa extra funktionalitet som enbart visas för administratören. Gör detta i form av ett plugin, eftersom det 

är sättet man tillför funktionalitet till WordPress på.  

Detta plugin ska kunna administrera alla företag som ska synas. Namn, hemsideadress samt vilka sidor som 

det tillagda företaget ska synas på ska gå att ställa in. 
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5. Genomförande 
Under genomförande beskrivs i ungefärlig detalj det praktiska tillvägagångssättet för att lösa de krav på 

funktionalitet som applikationen haft. 

Funktionaliteten är löst genom implementationen av såkallade plugins och ett tema. 

I början var det viktigt att lära sig hur WordPress var uppbyggt och hur man på bästa sätt kunde bygga ut det 

med den efterfrågade funktionaliteten. Detta gjordes genom att läsa igenom WordPress API, 

funktionsreferenser, deras guider för hur man skapar teman och plugin. 

Vid utvecklandet av temat och pluginen krävdes ett konstant testande av funktionaliteten. Mycket läsande i 

referenserna på WordPress hemsida och sökande i forum. 

Det iterativa tankesättet användes genom projektets gång med iterationer som var omkring en vecka långa innan 

en ny planering skrevs för kommande vecka. 
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5.1 Funktionalitet för att kunna lägga till de hemsidor som ska 
kunna länkas till på applikationens olika undersidor. [Krav 
nr: 6]  

Detta var den funktionalitet, utöver WordPress redan inbyggda funktionalitet, som först blev implementerad. 

Det bedömdes att detta krav var ett av de enklare att arbeta med, och det fanns en grundidé om hur det skulle 

kunna lösas. 

Resultatet från funktionaliteten i ett plugin kan skrivas ut var som helst i den applikation man skapar. Dock kan 

det vara nödvändigt att ändra kod i ”temat” för sin applikation beroende på var man vill ha ut resultatet från sitt 

plugin. 

På administreringsdelen av sidan finns redan ett antal inställningar som man kan bygga ut eller manipulera med 

hjälp av sitt plugin. Man kan också skriva ett plugin som ska dyka upp som en såkallad ”widget” på panelen.  

 

 

Administratörgränssnittet med den såkallade ”Panelen”. 

Denna placering föreföll som det bästa alternativet då WordPress verkade förespråka administrering från panelen 

då denna finns på startsidan för administreringsgränssnittet. 

wp_add_dashboard_widget('customer_controller_main, __(Kundhantering')) 

På detta vis registrerades att funktionen med namnet ”customer_controller_main()” skulle läggas till som en 

panel-widget.  

Denna funktion skriver sedan ut funktionaliteten i widgeten som bland annat består av ett formulär som tillåter 

administratören att lägga till en kund. 

Javascript som ska användas definieras i samma fil och åtkomst till databasen sköts också direkt därifrån.  

Flera ”hooks” används genom hela pluginet. Bland annat skapas en extra tabell i databasen med kolumner för 

kundernas namn, hemsideadress samt vilka sidor varje kund ska vara synlig på.  
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5.2 Få så många undersidor på applikationen som möjligt 
[Krav nr: 7]  

För att få många undersidor på applikationen krävdes utvecklande av ett nytt ”tema” för min WordPress 

applikation.  

Den funktionalitet i functions.php som finns tillagd i det skrivna temat för denna applikation är att det går att få 

tillbaka en url till föregående inlägg samt nästkommande inlägg för index.php.  

Att få fram detta för index.php är inte standard i WordPress, vilket gjorde att denna funktionalitet fick läggas till. 

Det medföljande temat ”Default_Theme” har använts som mall vid utvecklandet av temat för applikationen. 

Enlligt artikeln WordPress ”Theme Development”[8] är detta ett tillvägagångssätt att föredra.  

Med detta tema går det att se senast publicerade inlägg via startsidan, bläddra igenom samma inlägg med 

eventuella kommentarer genom att klicka på något av dessa senast publicerade inlägg, alternativt genom att klicka 

på länken ”slumpa inlägg”.  

Man kan söka efter poster och undersidor, se undersidor, sortera efter kategori samt se användarnas profiler. Allt 

för att alla dessa sätt att se poster på ger fler undersidor med unika adresser. 

5.3 Administreringsfunktionalitet för godkännande av 
publicerade poster. [Krav nr: 2]  

Detta plugin skiljer sig en hel del från det som sköter tilläggandet av kunder som beskrivs i punkt 6.1. 

Här adderas först en extra kolumn i ”posts”-tabellen (tabellen som innehåller data för varje inlägg) som antingen 

visar 0 eller 1 beroende på om inlägget är godkänt (1) eller underkänt (0).  

Sedan ger inte detta plugin någon såkallad panel-widget, utan istället lägger den till funktionalitet för 

administratören under ”inlägg”-fliken.  

Här har administratören redan funktionalitet för att radera och ändra inlägg. Genom användning av en ”filter-

hook” dyker det upp en extra kolumn som kallas för ”sponsorgodkännande” som antingen visar ”godkänn” eller 

”underkänn” som alternativ.  

Vid publicering och editering av poster sätts inläggets status till 0 i databasen, samtidigt som ett mejl skickas ut 

till administratören innehållande information om att ett nytt inlägg måste godkännas. 

Detta gör i sin tur att sidor som visar detta inlägg inte visar några sponsorer. 

5.4 Bloggfunktionalitet av text, bild och inlänkad video. 
[KRAV nr: 1] 

Installeringen av WordPress gick till på det viset att man gick in på adressen där applikationen låg varpå man fick 

ange ett antal inställningar. Därefter var det fritt fram att posta inlägg, registrera användare m.m. 

För att kunna posta inlägg direkt från applikationens ”framsida”, vilket inte är standard i WordPress, installerades 

ett plugin som hittades i WordPress plugin-bibliotek vid namn ” Quick Post Widget” [9]. Efter en del smärre 

justeringar, främst i css-filen för detta plugin samt i det egenutvecklade temat, gick det att implementera denna 

funktionalitet på applikationens förstasida 
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5.5 Sökmotoroptimering av koden på sidan. [Krav nr:3]  
Enligt ”Den kompletta SEO-Guiden för Wordpress”, skriven av Marcus Westberg, nämns sätt som man kan 

sökmotoroptimera sin WordPress-applikation på. Bland annat har detta inneburit att månadsarkiven visar tio 

poster innan det blir en ny sida. Inläggens rubriker finns med i sidans titel och i H2 eller H3-element på sidorna. 

Däremot har inte den inbyggda funktionen i WordPress där man istället för $_GET-variabler använder rubriken 

på inlägget i urlerna använts. Detta pga. att $_GET variabler har använts för att se vilken sida användaren 

befinner sig på. 

5.6 Enkelt att vidareutveckla applikationen. [Krav nr: 5]  
All extrafunktionalitet är utvecklad i separata välkommenterade plugins eller implementerad genom temats olika 

filer. Därför finns det inga hinder att lägga till ytterligare funktionalitet eller göra ändringar i de plugin som 

tillförts. 
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6. Resultat 
Här nedan visas resultatet för de olika kraven i form av förklarande text och skärmdumpar. 

Först listas de genomförda kraven, sedan de icke genomförda kraven. 

6.1 Genomförda krav 
Dessa krav har genomförts.  

6.1.1 Bloggfunktionalitet av text, bild och inlänkad video. [Krav nr: 1] [Krav nr: 7] 
Detta baskrav löstes vid implementationen av WordPress.  

Dock krävdes pluginet ”Quick Post Widget”[9] och editering av temat i WordPress för att publicering av digital 

media skulle kunna ske snabbare, vilket potentiellt skulle kunna främja ett större antal undersidor. 

 
Enklare publicering av inlägg direkt på förstasidan (om användaren är inloggad) 

 
Standardfunktionalitet för att posta inlägg från administratörsgränssnittet. 
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Ännu en standardfunktionalitet för att posta inlägg från administratörsgränssnittet. 

 
Det finns alltså numera tre olika sätt att publicera inlägg på. Att kommentera inlägg fanns det redan funktionalitet 

för i samband med inlägg på applikationens framsida, vilket gjorde att avsaknaden av publicering av ett nytt 

inlägg fattades. 

6.1.2 Funktionalitet för att kunna lägga till de hemsidor som ska kunna länkas till 
på applikationens olika undersidor. [Krav nr: 6] 

Kundhanteringswidgeten tillåter administratören att hantera de länkade kunder som ska finnas på applikationens 

olika undersidor. Namn, hemsideadress och vilka sidor länken ska synas på går att lägga till, ändra och ta bort. 

 
 
 
 
  

”Totala antalet sidor” kundens namn, och hemsideadress blir synlig vid klick på 
”ändra” och uppdateras via javascript. 
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6.1.3 Administreringsfunktionalitet för godkännande av publicerade poster. [Krav 
nr: 2] 

Efter att ett inlägg blivit godkänt kan de företag som blivit satta till att visas tillsammans med inlägg visas i 

samband med just detta specifika inlägg. 

 
Administratören får mejlutskick om att ett nytt eller ändrat inlägg måste godkännas. 

 
Administratören kan godkänna inlägget. Därefter får sponsorer visas i samband med detta. 

6.1.4 Få så många undersidor på applikationen som möjligt [Krav nr: 7] [Krav nr: 1] 
Med tanke på att många undersidor är ett krav ägnades arbete åt att varje enskilt inlägg skulle få en unik adress. 

Men samtidigt skulle olika sätt att kunna se inläggen finnas. Utöver detta skapades även möjligheten att kunna se 

varje användares profilsida, samt två undersidor, ”nyheter” och ”om ImageTalk”. 

Vänstra bilden visar förstasidans ”sidebar”, som enbart innehåller en länkad kund.  
Högra bilden visar månadsarkiv-sidan som innehåller tre länkade kunder. 
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Förstasidan (med senaste inlägg) 

 
Enskilt inlägg (visas vid klick på ”slumpa inlägg” eller klick på inläggets rubrik under ”månadsarkiv”, vid sökning eller 
under ”senaste inlägg”). 

 
Undersida ”Nyheter” 
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Månadsarkiv 

 
Kategoriarkiv 

 
Profilsida 
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Sökresultatsida 

6.1.5 Sökmotoroptimering av koden på sidan. [Krav nr:3] 

 
Denna sidas rubrik återfinns i 1. (title), 2. (h2) och i 3. (redigera-länkens ”title”).  

 

6.1.6 Enkelt att vidareutveckla applikationen. [Krav nr: 5] 
Som det nämns under genomförande kapitlet är all extrafunktionalitet utvecklad i separata välkommenterade 

plugins eller implementerad genom temats olika filer enligt WordPress anvisningar. Därför finns det inga hinder 

att lägga till ytterligare funktionalitet eller göra ändringar i de plugin som tillförts. 

6.2 Ej genomförda krav 
Detta krav har inte genomförts.  
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6.2.1 Funktionalitet för att få statistik om användarnas förehavanden på 
applikationen. [Krav nr: 4] 

Detta krav kunde inte genomföras pågrund av tidsbrist, varefter det prioriterades bort. Bortprioriteringen av just 

detta krav skedde eftersom det inte bedömdes som något av de viktigare kraven, samt eftersom det var ett krav 

som inte kom från kundens sida. 
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7. Diskussion 
Det som först slår mig efter att ha arbetat med denna applikation i snart två månader är att det är uppenbart att 

man kan göra nästan vad som helst utav en WordPress-applikation. Däremot är det lite svårt att hitta 

information på en gång. Vid sökningar efter referenser eller liknande kommer man ofta in på en blogg istället för 

en utvecklarblogg. 

I vissa fall tycker jag även att dokumentationen från WordPress sida har varit bristfällig när det kommer till vissa 

funktioner.  

Även det faktum att man kan stoppa in funktionalitet genom ”hooks” lite överallt i plugins eller via filer i temat 

gör att det ibland känns lite grötigt och svårt att veta var funktionalitet finns. Man får helt enkelt svårt att få 

någon ordentlig uppdelning av den egenskrivna koden. 

 

Vad gick mindre bra? / Vad kunde gjorts bättre? 

Att WordPress i början kändes onödigt stort och krångligt gjorde att jag kanske började lite i fel ände i ett väldigt 

initialt skede.  

Jag hade kunnat börjat med temat först, istället för plugin. Detta hade gjort att jag fått en klarare bild över hur 

applikationen skulle bli och fått snabbare och mer återkoppling från kunden. 

 

Förslag på vidareutveckling 

Självklart tycker jag att man borde försöka förbättra informationen för administratören angående vad användarna 

av applikationen ägnar sig mest åt på sidan. Detta för att det redan finns en hel del information som man kan 

plocka ut från databasen och använda sig av, men även väldigt lätt kan addera mer information. 

Andra saker som borde vidareutvecklas, eller åtmistonde åtgärdas är att viss javascript för en del 

standardsfunktionalitet i WordPress fungerar inte tillsammans med FireFox 3.5.9, vilket satte lite käppar i hjulet 

för mig under en period. 
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