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Underhållsplan – checklista WordPress
Att underhålla en webbplats innebär mer än att skriva nytt material. WordPress är en programvara 
och den behöver tas om hand på samma sätt som du uppdatera din dator eller din telefon. Redan när
du startar din webbplats bör du göra en underhållsplan och avsätta tid till den.

Ju mer kritisk din hemsida är för ditt företag eller förening desto viktigare är det att ha ett 
kontinuerligt underhåll. 

Precis som när en dator kraschar eller det regnar in i huset – så är det när det redan hänt försent att 
förhindra det.
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Här är 10 punkter som jag tycker ska finnas i din underhållsplan.

1. Backup
Du bör göra backup på installationen med jämna mellanrum. Hur ofta beror på hur ofta du 
uppdaterar information på din sida. Det finns många tillägg till WordPress för att göra en 
backup. Ett bra exempel är BackWPup. Jag brukar också säga att en otestad backup är lika 
värdelös som att inte ha en backup alls. Med andra ord så testa din backup så du vet hur du 
ska göra den dagen det behövs.

2. Uppdatera plugin/tillägg och tema
Enklaste sättet att undvika intrång på sidan är att se till att hålla alla komponenter 
uppdaterade.

3. Ta bort det som inte används
Allt för ofta ligger plugin och teman i installationen som inte används. Det kan bero på att 
de tidigare har använts eller att du installerade det för att testa en funktion. 

4. Kontrollera statusen på plugin och teman
Kanske det som jag tycker att man fuskar mest med. Även om det du installerade för några 
år sedan var av stjärnklass då, så är det inte säkert att det är så nu, eller hur? Tag dig tid och 
kontrollera hur läget är.

5. Ta bort spamkommentarer
Rensa upp bland kommentarerna. Om du har stora mängder med spam-kommentarer så kan 
det vara idé att installera ett plugin för att minska antalet.

6. Använd dina formulär
Tyvärr kan det innebära en del problem med att maila från WordPress så testa dina formulär 
så att allt fungerar som du har tänkt.

7. Optimera databasen
Med tiden så samlas en hel del data i din databas som du inte längre behöver så att rensa upp
då och då är vettigt. Ett bra plugin att använda är WP Optimize 

8. Testa prestandan
Google gillar snabba webbplatser och det gör dina besökare också. Läs mer på  Så här mäter
du prestanda

9. Undersök 404:or
När en sida inte kan hittas så blir det en 404:a från servern (not found). Du kan få 404:or på 
din hemsida men det kan också vara så att du länkar till sidor som inte finns. Två bra plugin 
att använda för att kontrollera 404:or är Redirection och Broken Link Checker

10. Byt passord
Kanske inte alltid nödvändigt men om du gör som så många andra och återanvänder passord
på flera siter så byt till ett unikt och svårt passord

https://wordpress.org/plugins/backwpup/
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https://wordpress.org/plugins/wp-optimize
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https://wp-akuten.se/sa-har-mater-du-prestanda-pa-en-wordpress-sida
http://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
http://wordpress.org/extend/plugins/redirection
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