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Abstract 
Valet mellan att utveckla ett system eller att köpa ett komplett är inte det lättaste för många 
organisationer. CriseIT har efterfrågat nya funktioner till sin övningsplattform som är byggd i 
WordPress. Ett problem inom systemutveckling är att utvecklarna väljer en utvecklingsmetod 
där alla av kundens krav inte kan realiseras. Kan man realisera alla CriseITs krav med 
WordPress eller är det bättre att utveckla ett eget system för att möta dessa?  
 
Syftet med uppsatsen är att informera CriseIT-projektet om ”kostnaden” i olika bemärkelser 
av att anpassa ett CMS respektive ett egenutvecklat webbsystem. Uppsatsen jämför dessa 
utvecklingsmetoder med fem olika kriterier: dokumentation, säkerhet, kodkvalitet, 
utvecklingstid och skillnad i kodstorlek. För att jämföra systemets utvecklingsprocess används 
dokumentanalys för att få data om kriterierna inom andra projekt om systemutveckling. 
Uppsatsen använder också koden av komponenterna för att jämföra kodkvalitet, 
utvecklingstiden och skillnaden i kodstorlek. 
 
Resultatet av undersökningen visar data om varje kriterium från WordPress och den 
egenutvecklade komponenten. Slutsatsen av uppsatsen är att organisationer kan köpa färdiga 
system och utveckla mindre samt lättare krav. Men om systemet inte stödjer den funktionalitet 
de behöver är det bra om organisationen bygger ett system internt för att realisera alla kraven. 
För CriseIT borde de ompröva utvecklingsmetoden för sitt informationssystem om fler krav 
behöver blir utvecklade än de som nu finns implementerade. 
 

Nyckelord 
WordPress, intern utveckling, systemutveckling, dokumentation, säkerhet, kodkvalitet, 
utvecklingstid, skillnad i kodstorlek. 
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1. Inledning 
Detta kapitel handlar om att ge läsaren en bakgrund till problemet med att välja 
utvecklingsmetoder samt uppsatsens syfte, forskningsfråga, målgrupp, avgränsningar och en 
introduktion till CriseIT-projektet.  
 

1.1 Bakgrund och problemområde 

När man utvecklar ett system för en kund behöver man tänka på hur man ska utveckla 
systemet. Ett problem inom systemutveckling är att utvecklarna väljer en utvecklingsmetod 
där de inte kan realisera alla kundens krav. Man kan välja att köpa ett färdigt system som 
uppfyller de flesta eller alla kundens krav. Alternativt kan man också utveckla ett system från 
början “in-house” (intern utveckling) vilket betyder att organisationen utvecklar ett system till 
sig själva. Det innebär att man kan på ett bättre sätt ta hänsyn till kundens krav. Det finns 
både fördelar och nackdelar med båda utvecklingsmetoderna. 
 
Fördelar med att köpa ett system är att man får en komplett lösning, hjälp (installation och 
utbildning) och en flexibel lösning. Nackdelarna med att köpa ett system är att leverantören 
bestämmer vilka funktioner som finns i systemet. Leverantören kan dessutom inte alltid 
garantera uppdateringar och leverantören har rättigheterna till koden (Shahzad et al, 2017). 
 
Fördelarna med att utveckla internt är att man har större kontroll över systemets kod och 
utvecklingsplan. När utvecklare har kontroll över koden kan de lättare förstå den. Detta leder i 
sin tur till att de enklare kan vidareutveckla eller hantera buggar i systemet. Det finns också 
nackdelar som till exempel kan vara att utvecklare behöver kunskaper för att utveckla 
systemet. Dessutom behöver utvecklarna ständigt vara insatta i utvecklingen. Systemet kan 
också få lägre funktionalitet och uppdateringar blir svåra att utföra (Shahzad et al, 2017). 
 
WordPress är ett CMS (innehållshanteringssystem) som tillåter användaren att skapa, redigera 
och publicera webbsidor utan några programmeringskunskaper (TechTerms, 2013). 
WordPress har dokumentation som hjälper utvecklare att utveckla. WordPress har också 
några säkerhetsfunktioner som kan hjälpa utvecklare att göra sin webbapplikation säker. 
Tyvärr kan WordPress inte garantera att pluginerna eller andra komponenter har 
dokumentation eller är säkra. WordPress är det mest populära innehållshanteringssystem ute 
på marknaden idag och nästan 60 % av CMS marknaden (Mening, 2017). 
 
Jag fick ett uppdrag av “CriseIT” inom Karlstads universitet att implementera nya funktioner i 
deras informationssystem. Informationssystemet är byggt i WordPress som är ett 
CMS(Content Management System, eller på svenska innehållshanteringssystem). Systemet 
innehåller också komponenter (plugin) som inte är byggda av WordPress. Det är komponenter 
andra företag har utvecklat som har funktionalitet, som CriseIT vill ha i sitt 
informationssystem. Ett CMS är ett verktyg som tillåter en användare att redigera eller skapa 
hemsidor när de vill, så länge användaren har en internetuppkoppling. Med ett CMS behöver 
inte användaren ha kunskap om HTML, CSS, JavaScript eller PHP. WordPress är uppbyggt 
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så att en användare bara behöver skriva in text i en ruta för att sidan ska publiceras. Detta 
skiljer sig från det vanliga utvecklingsmetoder, där man använder en editor och skapar filer i 
en mapp, som man sedan laddar upp till en server.  
 

1.2 Syfte 

Syftet är att informera CriseIT-projektet om ”kostnaden” i olika bemärkelser av att anpassa ett 
CMS respektive egenutveckla ett webbsystem, som ska kunna hantera olika kategorier av 
användare, där vissa användare definierar övningar, som sedan ska kunna användas av andra i 
samspel med varandra. Det är alltså inget enkelt bloggpubliceringsverktyg, som utgör målet 
för CriseIT-projektet. 
 

1.3 Forskningsfråga 

Hur mycket skiljer sig resursåtgången när man vidareutveckla ett komponentbaserat system, 
som är byggt av andra, jämfört med ett system man bygger själv från grunden? 
 

1.4 Målgrupp 

Förutom den direkta avnämaren i CriseIT-projektets olika partnerorganisationer 
(Räddningstjänster, forskare, företag, m.fl.) är målgruppen rent generellt webbutvecklare och 
WordPress-utvecklare för s.k. ”teman” och plugin. Målgruppen är också användarna av 
webbsidor och WordPress, eftersom det kommer vara många användare på olika sidor. 
Användarna behöver kunskap om skillnaden i säkerhet mellan de olika utvecklingsmetoderna. 
Utvecklarna behöver kunskap om säkerhet, kodkvalitet och dokumentation för att kunna 
utveckla bra webbsidor. 
 

1.5 Avgränsningar  

För att denna studie inte ska blir för stor har jag valt att bara analysera sex olika kriterier 
(dokumentation, säkerhet, kodkvalitet, utvecklingsmiljö, utvecklingstid och skillnad i kodens 
storlek mellan utvecklingsmetoderna). Dessa kriterier valde jag eftersom de var mest 
relevanta för min studie. Jag har också begränsat utvecklingen till ett enda av de krav som 
ställts på webbsystemet. Att utveckla, dokumentera och analysera flera krav hade tagit för 
lång tid.  
 

1.6 CriseIT-projektet 

I en projekt-PM skriver Karlstads universitet och Högskolan i Hedmark (u.å.) att FN:s 
klimatpanel hävdar att naturkatastrofer och extremt väder troligtvis blir allt vanligare i 
framtiden på grund av klimatförändringarna. Värmland och Hedmark har både stora sjöar, 
älvar, långa vattendrag, skogrika landskap och långa dalgångar. Deras älvar och sjöar har 
redan blivit drabbade av skador till följd av häftigt regn och översvämningar. Vårt moderna 
samhälle klarar inte så bra av ändringar till följd av extrema väderhändelser och 
terrorhandlingar. Extrema väderhändelser och terrorhandlingar kan förstöra kritiska delar 
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inom vår infrastruktur som elnät, internet och vägar. Detta kan leda till allvarliga 
konsekvenser (Karlstads universitet & Högskolan i Hedmark, u.å.).  
 
Ett bra sätt att undvika allvarliga konsekvenser, när t.ex. naturkatastrofer inträffar, är att 
förbereda sig genom att organisera god krisberedskap och krishantering. Det betyder att de 
aktörer som, tar hand om förberedelsen behöver kunskap och förståelse för krishanterings alla 
faser (Karlstads universitet & Högskolan i Hedmark, u.å.).  
 
Projektets namn är “Preparing for Future Crisis Management - CriseIT”. Genom utveckling 
och forskning inom krisberedskap ska projektet stärka gränsregionerna Värmland-Hedmarks 
krisberedskap. Det kommer att ledas av Karlstads universitet, som är huvudprojektägare, och 
Högskolan i Hedmark. För att stärka regionernas krisberedskap utvecklar man metoder, 
nätverk och IKT-verktyg (informations- och kommunikationsteknik) som gör det lättare, 
billigare och effektivare att utföra krisövningar. Aktörerna som deltar under krisövningar är 
utspridda över regionerna. För att utföra krisövningar i nuläget måste det komma till stånd 
fysiska möten. Dessa övningar kostar mycket och kan vara komplexa på grund av att 
avståndet mellan aktörerna är stor (Karlstads universitet & Högskolan i Hedmark, u.å.). 
 
Gränsregionerna Värmland-Hedmark brukar ha krisövningar en gång var tredje år vilket inte 
är tillräckligt ofta för att upprätthålla en god beredskap. För att aktörerna skall kunna utföra 
fler övningar per år behöver de kunna använda sig av ett IKT-verktyg, som tillåter alla aktörer 
att göra övningen på distans istället för ett fysiskt möte. Idag använder organisationerna IKT-
verktyg, men de har begränsad funktionalitet. Det är därför det finns behov att utveckla nya 
IKT-verktyg och metoder som kan ta över de gamla. För att få fler aktörer samt få 
möjligheten att göra övningar oftare behöver man ha ett IKT-verktyg, som kan köras på en 
dator, mobil eller läsplatta. Om man kan utföra en övning på en av dessa plattformar kan både 
fler göra övningen och den kan utföras oftare (Karlstads universitet & Högskolan i Hedmark, 
u.å.). 
 
Projektet är indelat i fem arbetspaket (AP) eller delprojekt: 

1. Kartläggning 
2. Metodutveckling 
3. IKT-utveckling 
4. Utbildning 
5. Övning och test 

 
Kartläggning är det första steget i projektet och handlar om att kartlägga nuläget och se vilka 
hinder och möjligheter, som finns för krisberedskap. Metodutveckling handlar om att 
dokumentera, utveckla och testa en metod för utbildningar samt övningar av krisberedskap. 
IKT-utveckling handlar om att utveckla ett bättre IKT-verktyg än det som används idag. 
Utbildning handlar om att utveckla en metod för att lära ut planeringsmetodiken och 
övningsmetodiken, som gjordes i arbetspaket 2 (AP2).  Det sista arbetspaketet (AP5) övning 
och test handlar om att skapa övningar och testa dem i de nya IKT-verktygen som skapades i 
arbetspaket 3 (AP3) (Karlstads universitet & Högskolan i Hedmark, u.å.). 
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Det resultat projektet siktar på är två IKT-verktyg och en metod. Det ena IKT-verktyget är ett 
program, som ska hjälpa till med övningsplanering. Det andra IKT-verktyget är en webbtjänst 
där man kan skapa och träna på övningar. Funktionerna som gjordes för denna uppsats är en 
del av webbtjänsten. Den förväntade resultatet från projektet är en metod som kommer att 
vara ett stöd för IKT-verktygen och utbildningsmaterial som kommer att hjälpa till att sprida 
och implementera resultatet av projektet (Karlstads universitet & Högskolan i Hedmark, u.å.). 
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2. Centrala begrepp och litteratur 
I detta kapitel beskrivs de centrala begreppen relevanta för studien. Kapitlet beskriver också 
de kriterier, som jämförs i uppsatsen, oförutsedda problem samt forskning om valet att köpa 
eller utveckla system.  
 

2.1 Centrala begrepp 

Detta avsnitt beskriver alla de centrala begrepp, som används under hela uppsatsen.  
 

2.1.1 HTML  

HTML (HyperText Markup Language) är ett märkspråk, som man använder för att beskriva 
hur ett dokument är strukturerat. Med HTML kan man visa vilken information samt struktur 
en webbsida har. I Figur 1 kan man se en del HTML-kod, som har “<>”(tag) runt namnet. Ett 
exempel är att det som finns i “<body>” beskriver det en användare ser på en webbsida. 
 

2.1.2 JavaScript 

JavaScript är ett objektorienterat skript-programmeringsspråk, som de vanligaste 
webbläsarna(t.ex. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, M.M) kan köra (Stothard, 2000). 
Man använder JavaScript för att ändra hur DOM (Document Object Model) ser ut. DOM är 
strukturen på webbsidan och med JavaScript kan man ändra utseendet på sidan samt ge 
funktioner till knappar eller andra element. JavaScript koden läggs in i HTML-dokumentet 
och körs beroende på var man har lagt koden. Figur 1 är ett exempel på hur JavaScript-kod 
kan se ut för att skriva “Hellow World” på webbsidan. 

 
Figur 1: JavaScript-kod 

Figur 2 är en bild på vad JavaScript-koden generar på en webbsida med bara JavaScript-kod i 
body-elementet. 
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Figur 2: Resultat av JavaScript-kod 

2.1.3 PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) är ett “open source” skriptspråk som används webbutveckling. 
PHP, som är ett avancerat programmeringsspråk, används för att skapa dynamiska webbsidor. 
Med PHP kan man använda data från databaser för att visa information på webbsidan som 
kräver relativt låga resurser (Cheung et al, 2004). Med PHP kan man göra SQL-frågor för att 
lagra, hämta eller manipulera data från databaser. PHP är ett server-side skriptspråk, detta 
betyder att PHP-skriptet körs på en server. Walia och Gill (2014) beskriver några fördelar 
med PHP: 

● Det är “Open Source”(Det är tillgängligt för alla) och gratis. 
● Lätt för nybörjare 
● Stödjer olika databaser som t.ex. dBase, MySQL, Oracle, MariaDB M.M 
● Man kan skapa dynamiska webbsidor.  
● Det kan skriva ut bilder och PDF filer som HTML inte kan. 

Figur 3 är ett exempel på hur PHP kod kan se ut för att skriva ut “Hello World” på skärmen. 

 
Figur 3: PHP-kod 

 
Figur 4 är en bild på vad PHP-skriptet generar på en webbsida med bara JavaScript-kod i 
”body-elementet”. 
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Figur 4: Resultat av PHP-kod 

 

 

2.1.4 Innehållshanteringssystem 

Ett CMS(Content Management System) eller på svenska ett innehållshanteringssystem är ett 
system som tillåter en användare att skapa, redigera och publicera information, som t.ex. en 
webbsida (TechTerms, 2013). Det finns många olika sorters innehållshanteringssystem och 
det populäraste är WordPress (Mening, 2017). TechTerms (2013) skriver att målet för ett 
innehållshanteringssystem är att skapa ett UI (user interface), som hjälper användaren att 
modifiera webbsidors innehåll samt att ha webbpubliceringsverktyg som tillåter användaren 
att uppdatera webbsidor. 
 

2.1.5 WordPress 

WordPress är ett “open-source” innehållshanteringssystem som är utvecklat med PHP, 
JavaScript och använder SQL-frågor, som hjälper användare att skapa webbsidor på ett 
mycket lättare sätt än det traditionella sättet att utveckla sidor. WordPress startade 2003 med 
en enda liten bit kod för att förbättra utvecklingen av webbsidor för användare. Systemet har 
vuxit och blivit det största innehållshanteringssystem i världen (Mening, 2017). WordPress 
används idag av miljoner användare och varje dag besöker tiotals miljoner personer 
WordPress sidor (WordPress, 2018). Med WordPress kan man lägga till tusentals tillägg som 
stödjer utvecklaren eller användaren av sidan. Inom CriseITs informationssystem använder de 
mest en komponent, som heter “LearnPress” vilket är ett LMS(Learning Management System, 
eller på svenska Läroplattform). De används för att skapa “Lessons”(som är övningar för 
CriseIT) och “Quiz”. För att utveckla vidare i WordPress behöver man antingen skapa nya 
komponenter som LearnPress eller används sid utan komponenternas kod för att lägga till 
funktionalitet i deras kod. 
 

2.1.5.1 Plugin och Teman 

Ett plugin är antingen ett program eller ett antal funktioner som är skrivna i PHP eller 
JavaScript. WordPress plugins tillåter en användare att enkel ändra, anpassa eller förbättra en 
webbsida (Codex WordPress, 2018f). Man kan använda plugins istället för att ändra i 
WordPress källkod. Inom CriseIT användare de en plugin som heter “LearnPress”, det lägger 
till funktionalitet som tillåter användaren av systemet att lägga till olika övningar och 
information om varje övning. 
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Man kan också lägga till olika teman till sitt WordPress system. Teman är filer som skapar 
designen och funktionalitet på en WordPress webbsida (Codex WordPress, 2018g). Teman 
används för det mesta att ändra utseendet på sidan men man kan utveckla olika 
funktionaliteter inom temat. 
 

2.1.5.2 Child theme 

Ett child theme (barntema) är ett tema som ärver funktionalitet och design från andra teman. 
Det betyder att man kan lägga till specifika funktioner eller delar av designen från andra 
teman och skapa ett eget tema. Codex WordPress (2018d) beskriver tre punkter varför man 
ska använda barntema: 

● Barntemat ändras inte när WordPress eller andra teman uppdateras. 
● Användning av ett barntema gör att utvecklingen går snabbare. 
● Användning av ett barntema är ett bra sätt att lära sig om utveckling av teman. 

 

2.1.6 Komponenter 

När man pratar om WordPress och plugins, är plugins olika komponenter till WordPress. 
Broy et al (1998) tar upp några punkter om vad som definierar en komponent: 

● En komponent är en som ett block som innehåller information till systemet.  
● En komponent kan implementeras i nästan vilket språk som helst. 
● En komponent har standarder. 
● En komponent är utvecklas självständigt och kan lämnas till kund separat från 

systemet. 
Man kan säga att en komponent är ett block som är utvecklat separat som man sätter in i ett 
system för att ge det extra funktionalitet. 
 

2.2 Litteraturöversikt 
Litteraturen som jag kommer att använda är vald för att den passar min empiriska 
undersökning. I min litteratursökning använde jag mig av nyckelord som programming 
language, JavaScript, PHP, code quality, documentation, security, och ”build software or 
buy”. Nyckelorden användes för att få relevanta artiklar med information som jag kunde 
använda mig av. För att få fler och mer relevanta nyckelord och referenser användes också 
referenserna som står i artiklarna. 
För att validera källan bättre använde jag en metod som skolverket (2017) nämner: 

● Vad är syftet med publiceringen? 
● Finns det trovärdig information? 
● Är informationen lika med den jag har? 
● Finns det ett budskap? 
● Finns det ett dolt budskap 
● Kan man kontrollera datan? 
● Saknar publiceringen uppgifter? 
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Jag har använt punkterna för att ta reda på om den som har skrivit källan använder det, som 
reklam eller för att ge relevant information om området det vill säga om källan är trovärdig. 
Ett exempel kan vara att en person säger att alla kan hacka sig in i WordPress. Det kan vara 
svårt att veta om den informationen är sann eller om det är ett sätt att ge WordPress negativ 
publicitet. 
 

2.2.1 Dokumentation 

Zhi et al (2012) skriver att mjukvarudokumentation är en integrationsdel inom alla sorters 
mjukvaruutvecklingsprocesser. Dokumentation är någon typ av dokument, som beskriver hur 
saker fungerar eller hur saker används. Forward (2002) beskriver att mjukvarudokumentation 
är någon sorts artefakt som har ett syfte att kommunicera information som systemet som det 
tillhör. Den dokumentationen, som är mest användbar för utvecklare är kommentarer i kod, 
dokumentation av hur koden är uppbyggd och kod förteckningen (Trica, 2014). I den här 
forskningen handlar dokumentation om de dokument, som beskriver kodens funktionalitet, 
installation och utveckling. Det finns olika sorters dokumentation. Det finns dokumentation 
som beskriver systemets funktioner, som kan vara användbart för utvecklare men inte lika 
användbart för användarna av systemet (Zhi et al, 2012). Det finns också dokumentation för 
användare som information om hur man skapar en bloggpost i WordPress. Denna sorts 
dokumentation kan vara bra för användare men inte lika mycket för utvecklare. Det finns 
många olika sorters dokumentation och de kan ha många olika användningsområd. Zhi et al 
(2012) beskriver fem olika punkter om aspekter av dokumentation: 

● Dokumentation är en nedskriven beskrivning av systemet.  
● Man förväntar sig att dokumentation ska innehålla användbar information om 

systemet. 
● Dokumentation kan referera till en produktmanual, som utvecklare har skapat för 

användare av systemet. 
● Dokumentation för utvecklare är skapat för att kommunicera mellan utvecklare av 

systemet. 
● Dokumentation kan referera till olika artefakter, krav, design, kundkommentarer 

testfall och mycket mer. 
● Dokumentation kan ha olika sorters design. Det kan vara allt från grafik med text (t.ex. 

UML-diagram) till statisk text för ett dynamiskt system.  
    

Några forskare och professionella utvecklare tror att källkoden (koden till systemet inte 
kommentarer i koden) är en typ av dokumentation (Zhi et al, 2012). Men i min 
forskningrapport används inte denna typ av dokumentation eftersom jag upplever att det kan 
vara svårt för utvecklare att förstå kod utan förklaring (dvs. hur den fungerar och hur den är 
kopplad till andra delar av koden).  
 
Installationsdokumentation är användbart för utvecklare för att sätta upp nya eller fler system 
samt komponenter till existerande system (Azarian, 2013). Azarian (2013) skriver att vem 
som helst ska kunna använda installationsdokumentation för att installera ett system. Denna 
dokumentation har som uppgift att se till att problem inte uppstår om man har installerat det 
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fel. När man ska uppdatera koden inom systemet skriver Azarian (2013) att en dokumentation 
om koduppdatering ska innehålla information om: 

● kodförteckning (där man sparar all kod för systemet) 
● Var de uppdaterade filerna finns 
● Vart man ska flytta filerna för att systemet ska vara uppdaterat 
● En steg-för-steg beskrivning hur man sätter upp systemet 

 
När man vidareutvecklar ett system eller en applikation (t.ex. webbapplikation) är det viktigt 
att utvecklarna får tillgång till dokumentationen till systemet. Dokumentationen ska hjälpa 
utvecklarna att förstå hur systemet är uppbyggt och hur funktionerna i koden fungerar. Om 
man inte har någon dokumentation som utvecklarna kan förstå kan det vara mycket svårt att 
felsöka problem i koden eller att vidareutveckla systemet (Battat & Anwer, 2017). 
I denna uppsats används termen kostnad inom dokumentation. Kostnad betyder därför inte 
bara pengar utan också tid och resurser som behövs för att hantera dokumentation. Zhi et al 
(2012) beskriver olika dokumentationskostnadsattribut: 

● Kostnad av utveckling 
● Kostnad av underhållning  
● Kostnad av användning 
● Dokumentationens storlek  
● Annat  

 
Kostnad för utvecklingen är den tid och ansträngning det tar för att skapa, utveckla och skriva 
en dokumentation. När man pratar om underhållskostnader är det den tid och ansträngning det 
tar för att uppdatera och ändra i dokumentation. Det kan vara gamla komponenter eller 
funktioner i systemet, som tas bort och då behövs en uppdatering dokumentationen. När man 
använder dokumentation kostar det också tid genom att man behöver läsa och förstå 
dokumentationen. Om dokumentationen är välskriven behöver man inte spendera mycket tid 
på läsningen med om dokumentation är av sämre kvalitet eller svår att följa kan det kosta 
mycket tid. Dokumentationens storlek kan vara t.ex. hur många sidor eller hur många ord, 
som dokumentationen har. Det sista dokumentationskostnadsattributet är allt som inte är 
nämnt i några av de andra av de fyra dokumentationskostnadsattribut som kostar tid eller 
ansträngning av utvecklare. 
 
Dokumentation har många olika fördelar inom utvecklingsprocessen. Zhi et al (2012) 
beskriver några punkter om olika fördelar med dokumentation. 

● Hjälper till med utvecklingen 
● Hjälper till med att ta beslut inom förvaltningen 
● Hjälper till med underhållningen 
● Hjälper utvecklare att förstå koden 
● Minskar hur mycket kraft utvecklare behöver lägga ner på utveckling 

 
Inom utveckling kan dokumentation hjälpa till med att beskriva kodstruktur och systemets 
uppbyggnad som hjälper utvecklare till att lättare förstå hur koden fungerar. Dokumentation 
kan hjälpa till med beslut inom förvaltning med att dokumentationen beskriver vem som har 
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skrivit vilken del av koden. Med den hjälpen kan en ny utvecklare av koden få en förklaring 
från den personen som har skrivit koden. Inom projekt lämnar projektteamet systemet när de 
lämnar över produkten till kunden. Kunden har sedan egna utvecklare för underhåll av 
systemet och dokumentation kan då hjälpa till att förstå koden och underlätta felsökningen. 
Dokumentation kan hjälpa till med utvecklingen och på samma gång hjälpa utvecklare att 
förstå koden. När man läser kod utan några kommentarer eller förklaringen kan det ta lång tid 
att förstå vad koden gör exakt. API-dokumentation är en typ av dokumentation som används 
för att förstå hur funktioner inom ett system fungerar.  
 

2.2.2 Säkerhet 

Säkerhet inom webbutveckling handlar om hur säker en webbsida är för användarna av 
webbsidan. För att bygga en säker webbapplikation behöver man filtrera den data som kan 
skada användarna av webbapplikationerna. Idag använder många personer webbsidor och det 
har blivit en del i vårt dagliga liv. Användarna av webbsidor använder dem för att utföra 
personliga och jobbrelaterade uppgifter under dagen t.ex. använda online bank. Det finns 
många person som också använder sitt kreditkort för att köpa olika produkter online (Falk et 
al, 2006). Kreditkortsinformationen är känslig och om tillräcklig säkerhet inte finns på 
webbsidan kan hackare få tillgång till den informationen.  
 
Ett CMS, som WordPress är open-source vilket betyder att koden är tillgänglig för vem som 
helst. När alla personer kan lättare se och använda koden kan de lätt testa olika sätt för att 
hacka sidor. Eftersom system som WordPress är open-source behöver man alltid hantera olika 
säkerhetsproblem (Conțu et al, 2016). 
 
Det finns många olika typer av intrång en hackare kan göra på webbsidor. Några metoder, 
som hackare kan använda för att få data från en webbsida är: 

● SQL-injection 
● XSS (Cross Site Scripting) 

När en webbapplikations säkerhet mellan webbsidan (klienten) och server inte är säker för 
SQL-injection kan en hackare använda sig av egna SQL-frågor för att hämta data från servern. 
En hackare kan använda sig av någon sorts input på webbsidan t.ex. en textruta för att skicka 
in egna SQL-frågor till databasen (Kiezun et al, 2009). För att skydda sig mot detta behöver 
man filtrera alla fält, som en användare kan använda, som input till databasen. 
XSS eller Cross Site Scripting är när en hackare använder sig av ett skript (oftast JavaScript) 
för att hämta data från en annan användare.  Hackaren använder sig av social engineering för 
att övertyga en användare att klicka på en specifik länk eller använda ett specifikt skript 
(Kiezun et al, 2009). Om en användare använder skriptet eller klickar på länken kan data från 
användarens webbläsare hämtas.  
 
Det finns olika sätt för att skydda en webbapplikation, IBM (2008) listar fyra olika “best 
practices” för att skydda sina webbapplikation.  
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1. Öka säkerhetsmedvetandet - Detta handlar om att man hur man utbildar, 
kommunicerar och övervakar sin webbapplikation. Detta ska helst vara i samarbete 
med en konsult. 

2. Kategorisera risker med webbapplikationer - Denna punkt handlar om att man ska 
hitta risker, kategorisera dem, dokumentera dem och kommunicera med utvecklarna 
för att minimera risken.  

3. Sätt upp en nolltoleranspolicy - När man testar webbapplikationen måste man se till att 
sidan ska vara säker mot hot. Man ska inte lämna en litet textfält osäkert. 

4. Utveckla säkerhetstester under hela utvecklings och leveransprocessen - Man ska göra 
säkerhetstester under hela tiden man jobbar med projektet som kan leda till positiva 
effekter på design, utveckling och testning. 

 
När man utvecklar egna webbsidor i stort sett ingen inbyggd säkerhet. Det är viktigt att tänka 
på säkerheten under hela processen när man utvecklar. Man bör kontrollera hela webb-
infrastrukturen för vanliga sårbarhetsrisker som en hackare kan utnyttja sig av (IMB, 2008). 
Om felmeddelanden eller varningsmeddelanden uppstår på sidan man har utvecklat kan en 
hackare använda sig av dem för att få reda variabelnamn samt databasnamn. Det finns många 
vanliga attacker, som görs på alla sorters webbsidor. IBM (2008) tar upp några punkter: 

● Använda andra användares inloggning eller ändra i en cookie för att se ut som en 
annan person. 

● Ändra eller ta bort resurser utan att ha tillstånd (som administratör kan ha rätt till) till 
det.  

● Förstöra information, som kan gömma eller ändra beviset på att användaren har gjort 
något t.ex. ta bort inloggnings loggar. 

● Publicera andras personliga information som lösenord eller kreditkortsinformation. 
● Skicka många signaler (ping) till servern för att överbelasta eller stänga av den 

(DDOS) 
● Ge sig själv administrativa rättigheter för att hitta konfidentiella filer 

 

2.2.3 Kodkvalitet 

Kodkvalitet är en mycket viktig del inom mjukvaruutveckling. Kod som har bra kodkvalitet 
har en stor påverkan om hur utvecklare lär sig systemet (Börstler et al, 2017). Kodkvalitet 
visar inte bara hur koden ser ut. I denna rapport mäts fem olika delar inom kodkvalitet: 

● Hur lätt koden är att förstå 
● Hur strukturerad koden är 
● Hur konsistent koden är 
● Prestanda av koden 
● Hur lätt det är att testa koden 

Tabell 1 har kategoriserade termer som definierar kodkvalitet se Tabell 1. De är kopplade till 
de fem olika punkterna ovan.  
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Tabell 1: Kategoriserade termer som definierar kodkvalitet. 

Kategori Termer som definierar kodkvalitet 

Läsbarhet 
Läsbar, ingen onödig kod, formaterad, indrag, namngivningskonventionen 
(Börstler et al, 2017) 

Struktur 
Bra strukturerad, modulbar, ingen dubblett av kod, sammanhållen, låg 
koppling (Börstler et al, 2017)  

Testbarhet Testbar, automatiska tester, testtäckning (Börstler et al, 2017)  

Dynamiskt 
beteende Robust, säker, bra prestanda (Börstler et al, 2017)  

 

Punkten “hur lätt koden är att förstå” hamnar inom läsbarhet och kategorin om begriplighet 
där koden behöver vara lättläst, lättförstådd och koden ska betyda något (funktioner ska göra 
saker som stödjer systemet). Dessutom finns ingen onödig information, som kan störa. Inom 
Börstler et al (2017) forskning visar ett resultat där läsbarhet är den dominerande kategorin 
när man definierar kodkvalitet. 
 
Börstler et al (2017) skriver att strukturen av koden är den andra mest valda kategorin när 
man definierar kodkvalitet. Strukturen nämns knappast av utvecklare men pedagogerna anser 
att strukturen är mycket viktigt för att få hög kvalitet på koden (Börstler et al, 2017). Hur 
strukturerad koden är hamnar under kategorin struktur och det handlar om att det inte ska 
finnas dubbletter av funktioner, funktioner ska bara göra en sak och koden ska vara uppdelad i 
moduler. CompTechDoc (2018) skriver några punkter om regler lär man strukturerar kod: 

● Applikationen ska vara indelad i funktioner 
● Funktioner ska bara göra en sak 
● Variabelnamn ska vara användbara 
● Varje funktion ska ha en kommentar som ska innehålla information om funktionen 
● Använd små bokstäver för variabelnamn  

 
Punkten “Hur konsistent koden är” och det hamnar också under kategorin struktur där man 
ser om koden ser olika ut i olika delar av systemet. 
 
Punkten “prestanda av kod” handlar om hur snabbt koden körs, under kategorin dynamiskt 
beteende ska koden vara robust och ha bra prestanda. Dynamiskt beteende är något både 
utvecklare och studenter inte tänker på när man pratar om kodkvalitet, men pedagoger tycker 
det är en viktig punkt när man definierar kodkvalitet (Börstler et al, 2017). 
 
Kategorin testbarhet handlar om punkter “hur lätt det är att testa koden”. Punkten handlar om 
att utföra komponenttester, integrationstester eller systemtester. Testbarhet är något, som 
används ofta när man definierar kodkvalitet (Börstler et al, 2017). 
 
Det finns inget universella mätvärden när man pratar om kodkvalitet och de standarder, som 
används idag anses vara svaga (Börstler et al, 2017). När man utvecklar mjukvaror brukar 
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utveckla, dokumentera och sedan testa lösningen man har utvecklat. I alla tre stegen kan det 
hända att en ny utvecklare börjar att utveckla i systemet, speciellt när man lämnar över 
systemet till kunden. När detta händer behöver den nya utvecklaren kunna läsa och förstå 
koden, som är skriven av de andra utvecklarna. Det är därför bra att man utvecklar kod, som 
har bra kodkvalitet för att andra ska förstå koden lättare (Börstler et al, 2017). 
 
 

2.2.4 Utvecklingstid 

Greenbaum och Stuedahl (2000) skriver att deadlines har varit ett faktum i SDLC(Software 
Development Life Cycle) sedan starten av storskaliga utvecklingsprojekt i början av 1960-
talet. När man utvecklar olika mjukvaror finns det alltid en deadline eller ett 
inlämningsdatum, oavsett om det är ett specifikt system eller kommersiella applikationer 
(Greenbaum & Stuedahl, 2000). När man har bestämt en deadline och valt system för 
utveckling behöver man veta hur lång tid det kan ta för att utveckla alla kraven man har fått. 
Det är viktigt att utvecklarna väljer den utvecklingsmetod som stödjer kraven bäst.  
Utvecklingsprocessen ligger i slutet av SDLC vilket betyder att ändringar av kraven eller 
deadlinen påverkar dem mest (Greenbaum & Stuedahl, 2000). Det betyder att om det tar lång 
tid att utveckla nya funktioner eller uppdatera funktioner kan det blir svårt att bli klar innan 
deadlinen (om man behöver ändra på koden nära deadlinen). Greenbaum och Stuedahl (2000) 
skriver att utvecklare behöver lära sig nya programverktyg eller programmeringsspråk. För att 
lära sig det nya systemet behövde utvecklarna använda sin egen fritid eller den tiden de hade 
mellan projekt. När team inom projekt saknar erfarenheter av utvecklingsplattformen 
(systemet) var programmeringsexperter från andra företag tvungen att fylla ut luckorna för att 
kompensera för den tiden man förlorar när man inte förstår ett system (Smite & Gencel, 
2009). 
 

2.2.5 Utvecklingsmetod 

När man ska utveckla ett system kan man välja mellan att utveckla systemet internt (bygger 
systemet med personer från organisationen), köpa ett system som är helt färdigt eller om man 
köpa ett system och vidareutveckla det för att passa kundens krav se Figur 5. Figur 5 är en 
modifierad version av Shahzad et al (2017) modell. 



15 
 

 
Figur 5: Bygg eller Köp mjukvaror. 

 
Det finns både fördelar och nackdelar med att utveckla ett system inom organisationen eller 
företaget. En fördel är att man har stor kontroll över systemets kod och utvecklingsplan 
(Shahzad et al, 2017). Med systemets kod kan man lättare kontrollera vad som ska utvecklas, 
det betyder att man inte behöver utveckla, för företaget, onödiga funktioner. När man har 
kontroll över utvecklingsplanen kan man ändra vilka krav man behöver utveckla samt när 
man behöver utveckla dem.  En nackdel med att utveckla intern är att anställda behöver 
ständigt vara insatta i utvecklingen. Det finns också en risk för lägre funktionalitet och 
uppdateringar kan dessutom svåra att göra, vilket leder till att det kostar tid och mänskliga 
resurser (Shahzad et al, 2017). 
 
Ett system eller en programvara kan också behöva införskaffas av en annan leverantör. Det 
händer när organisationen har behov av ett specifikt system, om det systemet stödjer 
organisationen eller om organisationen har ett problem som systemet kan lösa (Shahzad et al, 
2017). Det är inte bara fördelar när man köper ett färdigt system, det finns också en del 
nackdelar. Fördelarna är med att köpa ett system, som är att man får en komplett lösning, kan 
förbättra funktionaliteten från kundens feedback, få hjälp (med installationen, utveckling eller 
något annat leverantören har skapat), få utbildning av systemet och en flexibel lösning 
(Shahzad et al, 2017). Shahzad et al (2017) nämner några nackdelar med att köpa ett system 
eller programvara, nackdelarna är t.ex. att leverantören bestämmer vilka funktioner som 
kommer att finnas is systemet, leverantören kan inte alltid bidra med uppdatering eller stöd av 
problem och leverantören har rätt till att använda koden i andra system. Leverantören kanske 
inte kan uppfylla alla krav som kunden har angett och det betyder att det är leverantören som 
bestämmer vilka funktioner som finns i systemet. 
 
Istället för att köpa olika enskilda komponenter eller ett system brukar organisationer bli helt 
beroende av leverantören av systemet (Garlan, 2000). Det leder till att organisationen ofta 
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köper hela systemet och tillåter leverantören att ha full kontroll. Organisationens integration 
blir nu ett större problem och mer allvarligt (Garlan, 2000) eftersom de får mindre kontroll på 
systemet vilket kan leda till ett sämre resultat.  
 
Resultatet av Shahzad et al (2017) forskning innebar att köpa ett system är bättre för de 
organisationer som inte har resurser att utveckla ett system på egen hand som kan realisera 
alla kraven. Inom stora systemutvecklingsföretag som har resurser för att utveckla system är 
det bättre att utveckla system internt. Ett beslut att köpa eller utveckla ett system är avhängigt 
kostnaden av systemet och de resurser som finns tillgängliga.  
 

2.3 Implikationer för min designstudie 
I denna undersökning finns två väsentliga delar: designarbete (utvecklingsarbete) och 
utvärdering av det designade samt av den färdiga programvaran. Metodkapitlet beskriver hur 
analysarbetet kommer att gå till. Tillvägagångssättet följer avsnitt 2.2 ganska ordagrant. 
Begreppen från 2.1 används förstås också, men framför allt blir dessa viktiga i kapitel 4 där 
analysresultaten redovisas. 
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3. Metod 
I detta kapitel förklaras de metoder som har använts för att samla in data för denna uppsats. 
Kapitlet innehåller information om hur, varför och vilka kriterier som jämförs mellan 
utvecklingsmetoderna. Det innehåller också den metoder, som används för att analysera 
resultatet. 
 

3.1 Fallstudie 
För att en forskare ska kunna undersöka data inom en specifik kontext kan man använda sig 
av fallstudiemetoden. En fallstudie handlar om att man undersöker verkliga fenomen genom 
att analysera ett område av ett begränsat antal förhållanden eller händelser och deras relationer 
(Zainal, 2007). 
 
För att utföra en fallstudie behöver man en plan, Runeson och Höst (2008) beskriver i några 
punkter vad man behöver: 

● Mål - Vad man vill nå med studien 
● Fallet (studien) - Vad ska man studera 
● Teori - Referensram 
● Forskningsfråga - Vad ska man veta 
● Metoder - Hur ska man samla in data 
● Val av strategi - Vart hittar man data 

 
Inom denna fallstudie har jag använt mig av dessa element. Målet för studien är att hitta 
vilken skillnad det är att utveckla inom WordPress jämfört med egenutvecklade komponenter. 
Fallet med studien är de kriterier som finns i avsnitt 3.6. Teorin är den tidigare forskning som 
handlar om kriterierna och valet av utvecklingsmetod. Forskningsfrågan är “hur mycket 
skiljer det sig att vidareutveckla ett komponentbaserat system som är byggt av andra jämfört 
med ett system man bygger själv från början”. Metoder för att samla in data finns i avsnitt 3.3 
som är intervjuer, aktionsforskning och dokumentanalys. Valet av strategi är att utveckla ett 
krav inom WordPress och sedan skapa samma krav inom en egenutvecklad komponent samt 
att söka i artiklar och webbsidor för att få data om t.ex. antalet webbsidor som existerar under 
ett visst år. 
Runeson och Höst (2008) skriver om att triangulering ökar noggrannheten av empirisk 
undersökning, de beskriver att det finns fyra punkter om triangulering: 

● Datatriangulering - Använder mer än en källa eller samlar in lika data från olika 
tidpunkter. 

● Observationstriangulering - Använder mer än en som observerar. 
● Metodisk triangulering - Kombinerar olika datainsamlingsmetoder som kvalitativ och 

kvantitativa metoder. 
● Teoretisk triangulering - Använder andra teorier och synpunkter. 
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Jag har använt mig av datatriangulering för att få tydligare data inom fallstudien. Alla 
webbsidor på internet behöver inte vara helt sanna. Därför har jag använt mig av minst två 
olika källor från två olika webbsidor från två olika författare. Detta för att få ett resultat som 
är mer trovärdigt. 
När man utför en fallstudie finns det fem stora steg man ska gå igenom (Runeson och Höst, 
2008): 

1. Fallstudiedesign 
2. Förberedelser för insamling av data 
3. Insamling av bevis (data) 
4. Analysera data 
5. Rapportera 

 
Fallstudiedesign handlar om att man hittar vad man ska undersöka och planerar hur man ska 
utföra det. I min fallstudie hittade jag först en ett område som jag skulle undersöka, vilket var 
en jämförelse mellan utveckling i WordPress och egenutveckling. Sedan planerade jag vad 
som skulle utvecklas och hur man kan jämföra det (vilka kriterier). 
 
Förberedelserna för insamlingen av data är när man definierar hur man ska gå tillväga med 
insamling av data och hur man ska utföra insamlingen. I mitt fall ställde jag upp kriterier som 
jag skulle mäta skillnaden i. Jag skapade sedan intervjufrågor samt letade upp källor som 
mina kriterier handlar om som t.ex. varför dokumentation är viktigt. 
 
Insamlingen av data gjorde jag från vetenskapliga artiklar, källor från internet, intervjuer, 
utveckling i WordPress och den egenutvecklade komponenten. För dokumentation och 
säkerhet använde jag mig av källor eftersom det ta mycket lång tid att göra tester för båda 
kriterierna. Till kodkvalitet använde jag mig av komponenterna jag har utveckling i 
WordPress och egenutvecklat och dessutom intervjuer för att stärka den data jag tidigare har 
införskaffat. 
 
När resultatet var helt klart började jag med att analysera data för att se vad som skiljde sig 
mellan utveckling i WordPress och egenutveckling. När allt var analyserat dokumenterade jag 
resultat, analys och slutstater i denna uppsats. 
 

3.2 Datainsamling 
Det finns olika typer av datainsamlingsmetoder som observation, enkät och experiment 
(Kotler & Armstrong, 2011).  
 
Under denna studie kommer data från kraven som är utvecklade i WordPress samt från den 
egenutvecklade komponenten. I studien används intervjuer för att få den primärdata om 
kodkvalitet, t.ex. hur lätt koden är att förstå inom utvecklingsmetoderna, som behövs. Ett 
exempel på detta är att en grupp av personer får en PHP-funktion som gör en specifik sak 
inom ett system och den andra gruppen får samma PHP-funktion inom ett annat system. 



19 
 

Sedan ställs frågor om vad skillnaden i kodkvalitet är inom utvecklingsmetoderna detta 
genererar primärdata. 
 

3.3 Etiska överväganden 
Patel och Davidson (2011) nämner fyra olika etikregler som ska följas: 

1. Informationskravet – Forskaren ska informera deltagarna om forskningens syfte. 
2. Samtyckekravet – Deltagarna ska bestämma över deras medverkan. 
3. Konfidentialitetskrav – Alla uppgifter om deltagarna ska förvaras på ett sätt att ingen 

annan ska ta del av dem. 
4. Nyttjandekravet – Uppgifter om enskilda deltagare får endas används till forskningen. 

 
Deltagarna i undersökningen informerades tydligt om vad de skulle göra och vad min studie 
handlade om samt vad syftet var. Jag informerade dem om att de kunde välja att dra sig ut ur 
undersökningen när de ville. När intervjuerna var klara, gick jag och deltagaren igenom allt 
jag hade skrivit för att kontrollera att jag inte skrivit något deltagaren inte hade sagt. Alla 
deltagare var anonyma och Patel och Davidson (2011) förklarar anonymitet är viktigt 
eftersom deltagarnas namn, ålder eller annat kan relatera till att respondenten kan knyta an till 
en individ. 
 

3.4 Källkritik 
Patel och Davidson (2011) beskriver den inledande källkritiken som innebär att man behöver 
veta var och när dokumentet har tillkommit. Man behöver ställa frågorna; Vilket syfte har 
dokumentet? Vad vill personen som har skrivit dokumentet (reklam eller negativitet)? Det kan 
finnas mycket material som behöver samlas in skriver Patel och Davidson (2011) vilket 
betyder att man inte har tid att läsa igenom alla dokument inom ett område. Man behöver hitta 
en lösning på detta som kan vara att man slumpar ett antal dokument och ser om 
informationen är trovärdig (Patel & Davidson, 2011).  
 
I den här uppsatsen litar jag på de källor som jag har använt mig av eftersom de alla har 
trovärdiga resultat (problem som jag också har stött på under uppsatsens gång). De källor som 
jag har känt mig mindre säker om som t.ex. hur många sidor blev hackade, var jag tvungen att 
hitta fler källor som utryckte samma sak.    
 

3.5 Metodval 
Runeson och Höst (2008) skriver att det finns tre stora forskningsmetoder som är relaterade 
till fallstudier. Metoderna är: 

● Undersökning - handlar om att hitta standardiserad data inom en specifik målgrupp. 
Data kan samlas in med intervjuer eller frågeformulär.  

● Experiment - handlar om att mäta effekterna av att ändra på en eller flera variabler. 
● Aktionsforskning - handlar om ändra eller påverka någon aspekt av det som 

forskningen fokuserar på. 
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Jag använder mig av begreppet design science (Hevner och Chatterjee, 2010) eftersom jag gör 
en konstruktion. Johannesson och Perjons (2014) påpekar att det finns likheter mellan design 
science och aktionsforskning, men min studie lutar mer åt design science. Metoderna, som 
används i denna fallstudie, är design science, undersökning och dokumentanalys. 
 

3.5.1 Design science 

Design science handlar om att ändra på världen genom att ändra, förbättra och skapa nya 
världar. För att lyckas med detta behöver man skapa “artefakter” som kan hjälpa personer att 
uppfylla deras behov samt lösa de problem personerna har (Johannesson och Perjons, 2014). 
Johannesson och Perjons skriver att en artefakt är ett objekt som är skapat av människor och 
artefaktens syfte är att hjälpa till med olika praktiska problem. Ett praktiskt problem är 
mellanrummet mellan det nuvarande tillståndet till det önskvärda tillståndet.  
 
Hevner och Chatterjee (2010) beskriver en lista på forskningsprocessen av systemutveckling, 
de fem stegen de beskriver är:  

● Skapa ett konceptuellt ramverk - Förstå utvecklingsprocessen och förfaranden. 
● Utveckla en systemarkitektur - Definiera funktionalitet av systemets komponenter och 

deras relationer. 
● Analysera och designa systemet - Utveckla en annan lösning och välj en lösning. 
● Bygg systemet (en prototyp) - Förstå problemet och komplexiteten av systemet 
● Observera och utvärdera systemet - Observera användningen av systemet för 

fallstudien. 
I denna uppsats används de här fem stegen för att skapa två olika komponenter i två olika 
system för att jämföra skillnaden i utvecklingsmetoderna. Den första punkten handlar om att 
förstå utvecklingsprocessen inom båda systemen. Systemets komponenter är kod (säkerhet, 
kodkvalitet, kodlängd), dokumentation, det är de komponenter som tillhör systemet. När man 
har båda komponenterna klara kan man analysera och hitta den bästa lösningen. Utveckla 
sedan båda komponenterna för att utvärdera dem inom fallstudien. När man har båda 
komponenternas kod kan man sedan jämföra den och observera hur andra förstår koden (inom 
kodkvalié). 
 
Inom CriseIT-projektet är problemet att det nuvarande IKT-verktyget inte stödjer funktioner 
som de behöver. Därför behöver de utveckla ett nytt IKT-verktyg som kan hjälpa dem med att 
t.ex. skapa och träna på krisövningar. För att utveckla ett system behöver utvecklarna tänka 
vilken metod de ska använda för att få den funktionalitet CriseIT behöver. Därför har jag 
använt mig av design science som syftar på att skapa artefakter i olika former som modeller, 
metoder och system som kan hjälpa personer utveckla, använda eller förvalta IT-system 
(Johannesson och Perjons, 2014). 
 

3.5.2 Undersökning 

Intervjuer användes för att samla in data om kodkvalitet inom WordPress och min 
egenutvecklade komponent. Inom intervjubaserad datainsamling ska man ställa olika frågor 
inom ett område. Man bör ha en intervju per område (Runeson & Höst, 2008). Jag har använt 
mig av semistrukturerade intervjuer för att samla in data om kodkvalitet. Runeson och Höst 
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(2008) skriver att en semistrukturerad intervju är när man har frågor förplanerat men man 
behöver inte fråga dem i en specifik ordning eller använda alla frågor. För att få tydligare data 
av kodkvalitet kommer jag att ställa tre olika frågor: 

1. Kunde du lätt förstå koden? 
2. Hur tyckte du strukturen på koden såg ut? 
3. Såg koden ut som den var lika överallt (konsistent)? 

Frågorna kommer att få tydligare data på dessa tre punkter: 
● Hur lätt koden är att förstå? 
● Hur strukturerad koden är? 
● Hur konsistens är koden? 

 
Jag valde att bara använda intervju på dessa punkter eftersom prestanda av kod samt testning 
av kod kunde jag göra själv för att få ett tydligt resultat. Utan intervjuer hade jag bara fått data 
som är hur bra jag tycker kodkvaliteten är. Ett problem med detta är att jag kan tycka att 
koden är lätt att förstå men någon annan kanske tycker den är mycket svår att förstå. 
Användning av intervjuer ger ett bättre och tydligare resultat om kodkvalitet. Ett annat 
problem som uppstår utan intervjuer är att jag inte kan mäta koden jag har skrivit själv. Jag 
kommer självklart ha lätt för mig att förstå koden eftersom det var jag som skrev den. Därför 
använde jag mig utav intervjuer för både WordPress utvecklingen och den egenutvecklade 
komponenter. 
 
Intervjuer används för att få data inom kodkvalitet men för säkerhet och dokumentation har 
jag använt mig av arkivdata. Arkivdata dokument från andra utvecklare, grafer, tidigare 
insamlade mätvärden och mycket mer (Runeson & Höst, 2008). Användning av arkivdata 
inom fallstudien är information om antalet webbsidor som existerar, antalet hackade sidor 
samt vilka typer av dokumentation som finns. 
 

3.5.3 Dokumentanalys 

Dokumentanalys är en av metoderna som används i den här rapporten för att få primärdata 
från andra projekt eller system. En dokumentanalys är en analysmetod som handlar om att 
granska eller utvärdera dokument, både elektroniskt och tryckt. Dokumentanalys har likheter 
med andra analysmetoder i kvalitativ korsning och kräver att data som blir insamlad 
undersöks och tolkas för att få en betydelse, och utveckla empiriska kunskaper(Bowen, 2009). 
Metoden används för att lättare hitta data inom området man analyserar och det underlättar 
med att man inte behöver skapa ett resultat, någon annat har redan skapat ett resultat. Inom 
denna studie används dokumentanalys för att ta fram information om dokumentation inom 
system samt säkerhetsfunktioner. Bowen (2009) skriver att dokumentanalys som en 
analysmetod är särskilt bra att använda inom kvalitativa fallstudier som beskriver fenomen, 
organisationer, mjukvara eller händelser.  
 
En fördel med dokumentanalys är att man inte behöver skapa en dokumentation man senare 
behöver testa och sedan analysera. Andra projekt eller system kan ha användning av 
dokumentationen. Nackdelar med dokumentanalys är att dokumenten som analyseras kan vara 
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felaktiga eller personen som läser den kan tolka information annorlunda än vad det är tänkt. 
För att validera den information som finns i dokumenten har jag valt att använda fler källor 
inom samma område. En annan källa kan vara ett nytt dokument eller mitt egna resultat från 
utvecklingen. Ett exempel på detta är om ett dokument menar att dokumentation behövs inom 
systemutveckling. 
 

3.6 Kriterier 
I denna rapport har jag jämfört mina resurser under utvecklingsprocessen av CriseITs 
systemet mot vilka resurser man har som egen utvecklare när man utvecklar webbapplikation 
internt. Jag har också utvecklat ett av kraven jag fick av CriseIT i en egen applikation för att 
mäta tid och skillnaden av kod mellan utvecklingsmetoderna. För att jämföra måste man först 
sätta upp kriterier som man ska jämföra emot. Processen för att ta reda på vilka kriterier man 
ska jämföra med är:  

● Skriver ner alla typer av kriterier som ska analysera. 
● Motiverar varför det är relevanta och bra kriterier som analyseras. 
● Ta bort de kriterier som är inte är lika relevanta till det är ett antal kriterier kvar. 
● Gradera varje kriterium, eftersom alla kriterier inte är lika värde som andra. 

 
Jag började med att analysera och hitta alla typer av kriterier. Detta gjorde jag genom att 
utveckla i WordPress och notera problemen jag hittade under utvecklingsprocessen. När 
många kriterier var insamlade motiverade jag varje kriterium för att ta reda på om de var 
relevanta och bra kriterier. När kriterierna var analyserade kunde jag utesluta de som inte var 
tillräckligt relevanta och motivera varför. När det bara var en handfull av kriterier kvar skulle 
de graderas efter hur viktigt kriteriet var jämförelsen. Varje kriterium fick ett värde mellan 1-3 
(efter vad jag anser var viktigt inom denna studie), där 1 är något man behöver tänka minst på 
och 3 är det viktigaste. 
 
För att jämföra med något har jag använt mig olika vetenskapliga rapporter och andra 
trovärdiga webbsidor som beskriver vilka resurser man har eller behöver när man utvecklar en 
webbapplikation. Jag jämförde också den komponenten som jag utvecklade. Detta gjordes för 
att få ut data om hur stor tidsskillnad och hur mycket det skiljde sig när det gäller kodens 
storlek. Jag jämförde tid för att ta reda på hur stor skillnad i utvecklingstid (kostnad) mellan 
WordPress utveckling och egen en utvecklad komponent. Jag mätte den tiden det tog för hela 
utvecklingsprocessen av WordPress kravet. Detta betydde att jag behövde lära mig hur 
WordPress-kod fungerade, programmering och dokumentation av koden. I den 
egenutvecklade komponenten jag mätte hur lång tid det tog att skriva kod (där säkerhet och 
kodkvalitet ingår) och dokumentation av funktioner. Skillnaden mellan koden använde jag för 
att ta reda på hur mycket det skiljer i programmeringsmängd mellan de två 
utvecklingsmetoderna. Kravet jag baserade min komponent var: “Ladda om huvudsidan en 
gång i minuten”. 
 
Här är en lista på alla kriterierna som jag jämförde utvecklingen med. Listan av kriterier är 
analyserade och motiverade varför de används i nedanstående avsnitt. I detta avsnitt har varje 
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kriterium i listan nedan en kort förklaring om vad det är och varför det är viktigt, senare i 
resultatkapitlet står all information man får som utvecklare och användare av varje kriterium. 

1. Dokumentation 
2. Säkerhet 
3. Utvecklingsmiljö 
4. Kodkvalitet 
5. Utvecklingstid 
6. Skillnad av kod 
7. Kommunikation 
8. Utvecklingskostnad (pengar) 

 

3.6.1 Dokumentation 

När man vidareutvecklar ett system som jag har gjort med CriseITs informationssystem i 
WordPress kan det vara viktigt att ha någon sorts stöd av utvecklarna som beskriver hur 
koden är strukturerad samt hur olika funktioner fungerar. Denna dokumentation brukar 
utvecklare dokumentera i en API (Application Programming Interface) dokumentation. PHP 
och JavaScript har samma API dokumentation i både WordPress och inom vanlig 
webbutveckling eftersom det är samma språk. WordPress har en API-dokumentation som 
beskriver hur sin egna funktioner fungerar och vad de gör. Detta kriterium är viktigt eftersom 
utvecklare som ska vidareutveckla behöver någon sorts dokumentation som beskriver hur de 
faktiskt ska utveckla. Utan den informationen tar det lång tid att lära sig koden. 
Dokumentation är en viktig del inom utveckling, utan någon storts dokumentation får 
utvecklings svårt att arbeta, jag ger dokumentation ett värde av 3. 
 

3.6.2 Säkerhet 

Säkerhet är viktigt på webbsidor eftersom de webbsidor man besöker brukar vara en sida en 
kund ska använda. Om en sida inte är säker kan någon bryta sig in på webbsidan och få 
information personlig data, använda sig av koden som är skriven för att skapa sin egen sida, 
lägga till egna virus. Därför är det mycket viktigt att webbsidor är säkra och att rätt personer 
får använda sig av webbsidan. Det finns några områden inom webbapplikationer som 
säkerheten inte räckte till, det är: minne-säkerhet och input-validering (av data man skickar 
in).  
 
Abela (2014) skriver att över 170 000 WordPress sidor var hackade under 2012. Det var en 
ökningen på 18 % från 2011. WordPress har blivit en lekplats för hackare. Abela (2014) listar 
upp fyra olika punkter om WordPress säkerhet: 

● 41 % av WordPress sidorna blev hackade genom säkerhetsproblem på användarens 
hosting-plattform 

● 29 % av WordPress sidorna blev hackade genom säkerhetsproblem med WordPress 
teman 

● 22 % av WordPress sidorna blev hackade genom säkerhetsproblem med 
WordPress plugin 

● 8 % av WordPress sidorna blev hackade eftersom de hade ett svagt lösenord 
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När över 170 000 WordPress sidor blev hackade under 2012 har antalet troligtvis ökat nu 
eftersom WordPress har blivit mer populärt sedan 2012. Jag ser säkerhet på webbsidor som en 
viktig del att undersöka och när jag graderar det ger jag det ett värde av 3.  
 

3.6.3 Utvecklingsmiljö 

Utvecklingsmiljö handlar om i vilken system man skriver sin kod. Idag finns det många olika 
sorters verktyg som kan hjälpa oss att utveckla ett system. Man kan skriva kod direkt på 
webbsidor samt på sin egen dator i ett simpelt textdokument. Eftersom PHP och JavaScript 
finns i både WordPress och när man utvecklar en webbapplikation kan man använda nästa 
samma verktyg eller mjukvara för att utveckla ett system. WordPress är ett CMS och tillåter 
användare att skriva i källkoden samt skriva direkt i systemet. Detta betyder att man kan 
skriva kod på webbsidan där man har WordPress-sidan. Utvecklingsmiljön är nästan identisk i 
WordPress som när man utvecklar ett system internt. Därför kommer jag inte att använda 
utvecklingsmiljö som ett kriterium i min utvärdering. Utvecklingsmiljö är inte det viktigaste 
inom utveckling därför får det ett värde på 1. 
 

3.6.4 Kodkvalitet 
Kodkvalitet är en mycket viktig del inom programmering. Kodkvalitet handlar om hur “bra” 
kod man skriver. Kodkvalitetsstandarder som används idag är ganska undermåliga, det finns 
heller inget universellt accepterad mätning av vad bra standarder eller vad “bra kod” är 
(Börser et al. 2017). Detta är en viktig del att mäta även fast det är svårt att hitta något sätt att 
mäta kvaliteten på. För kodkvalitet har jag satt upp kriterier hur jag mäter koden i WordPress 
och den egenutvecklade komponenten: 

 Hur lätt koden är att förstå 

 Hur strukturerad koden är 

 Hur konsistens är koden mellan WordPress och plugin 

 Prestanda av koden (är det för mycket onödig kod) 

 Hur lätt det är att testa koden 
 
För att få andras perspektiv av koden jag hade skrivit i WordPress och i en egen 
webbapplikation har jag använt mig av 6 “testpersoner” som förstår och har utvecklat med 
PHP kod. Detta gjordes eftersom om jag skulle t.ex. mäta “hur lätt koden är att förstå” skulle 
jag direkt tycka den var lätt att förstå eftersom det är jag som har skrivit den. Jag lät varje 
person se på koden själv. När en person hade läst klart koden ställde jag frågorna: 

 Kunde du lätt förstå koden? 

 Hur tyckte du strukturen på koden såg ut? 

 Såg koden ut som den var lika överallt (konsistent)? 
 
Dessa tre frågor använde jag för att få data om de tre första punkterna inom kodkvalitet inom 
WordPress och en egenutvecklad webbapplikation. “Prestanda av kod” och “hur lätt det är att 
testa” gjorde jag egna tester med. 
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För att skapa mjukvara med hög kvalitet är kodkvalitet ett huvudmål inom programmering 
(Börser et al. 2017). Jag tycker också kodkvalitet är mycket viktigt för andra programmera 
som ska ta över kod ett system och vidareutveckla och för programmerare som skriver kod. 
När jag graderar kodkvalitet får det ett värde på 2. 
 

3.6.5 Utvecklingstid 

Tid är en stor del inom företagen som betalar sina utvecklare med t.ex. timlön. Därför är en 
viktig del att utvecklingsprocessen inte tar för lång tid. Detta kan leda till att företagen 
förlorar pengar på att utveckla ett system eller komponenter. Det andra viktiga med tid är att 
man blir klar innan den deadlinen kunden har satt. Om jag skulle gradera utvecklingstid får 
det ett värde på 1. 
 

3.6.6 Skillnad mellan kod 

Skillnaden mellan kod används för att ta reda på om man behöver använda extra kod för att 
utveckla inom WordPress eller egen utveckla. Om koden är helt annorlunda kan det vara bra 
att veta hur stor skillnad det är mellan utvecklingsmetoderna. Ett exempel kan vara att koden 
för att utveckla i system A har en helt annan syntax och är inte lik traditionell utveckling av 
PHP eller JavaScript. Men system B utvecklar man själv och använder traditionell kod syntax. 
Skillnaden är att om man kan den traditionella kod syntaxen men inte kan system As syntax, 
då behöver man lära sig det. Detta kan ta lång eller kort tid och göra att utvecklingsprocessen 
blir längre eller kortare. Skillnaden av kod inom systemutveckling kan vara stor, om det är tio 
gånger fler rader inom en utvecklingsmetod som den andra tar det längre tid att skriva och 
lära sig koden. Som värdering ger jag skillnad mellan kod ett värde av 2. 
 

3.6.7 Kommunikation 

I systemutveckling, särskilt i de tidigare stadierna behöver man ha bra kommunikation mellan 
utvecklarna. Man behöver bra kommunikation vid viktigare uppgifter som uppdatering av 
systemets status, problem inom utvecklingen och bestämma vem som ansvarar för vad 
(Herbsleb & Moitra, 2001).  Kommunikation är viktigt inom systemutveckling är det mycket 
svårt att mäta i denna studie eftersom jag har bara han någon form av kommunikation inom 
WordPress utvecklingen. Därför har jag valt att inte använda kommunikation som en kriterier. 
Kommunikation får ett värde av 1. 

3.6.8 Utvecklingskostnad (pengar) 

Uppsatsen har redan kriterier som mäter kostnad i tid (resurser) men inte om hur mycket det 
kostar för båda utvecklingsmetoderna. Boehm et al (2000) skriver att det är svårt att veta 
exakt hur mycket det kostar att utveckla en programvara. När programvaran växte blev det 
svårare att mäta hur mycket allt skulle kosta. Det är svårt att mäta hur mycket det skulle kosta 
i pengar för att utveckla båda komponenterna. En utvecklare i WordPress kanske kostar mer 
än en annan utvecklare. Det är därför jag har valt att inte jämföra kostnad i pengar utan 
jämföra kostnad i resurser istället. Kostnad kan vara viktigt inom systemutveckling men jag 
anser att det går att överstiga budgeten ibland, jag ger utvecklingskostnad ett värde av 1. 
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4. Resultat 
I detta kapitel är presenteras resultatet av min undersökning. Varje huvudbegrepp som finns i 
avsnitt 3.5 “kriterier” används för att dela upp resultatet när det presenteras i detta kapitel. 
Varje kriterium har resultatet från WordPress och sedan ett med vanlig webbutveckling. 
 

4.1 Dokumentation  
Avsnittet handlar vad resultatet av studien inom dokumentation är för WordPress och intern 
utveckling. 
 

4.1.1 WordPress 

Det finns många olika PHP filer inom WordPress systemet, för att ha veta hur funktioner 
fungerar inom WordPress finns det en dokumentation (API) på WordPress webbsida. Dessa 
funktioner är för att vidareutveckla inom WordPress, men man kan också använda det om 
man ska utveckla plugins till WordPress. Codex WordPress (2018b) skriver själva att det 
finns många grundfunktioner för utvecklare av plugins och teman. På WordPress API-sida 
(Codex WordPress, 2018b) finns alla referenser till alla grundfunktioner WordPress har samt 
mer information om varje funktion. På WordPress Codex sida(Codex WordPress, 2018a) 
finns det dokumentation hur man använder WordPress, hur man användare Plugins och 
teman, hur man utvecklar plugins och teman och mycket mer. Det finns även dokumentation i 
över 30 olika språk vilket hjälper utvecklare och användare över hela världen. 
 

4.1.1.1 Plugins 

För att utveckla plugins har WordPress gjort en egen dokumentation som beskriver hur plugin 
utvecklare för WordPress kan göra och hur man använder dem (Codex WordPress, 2018c) 
När man utvecklar plugins brukar man prata om “API hooks” vilket också heter “Filters” och 
“Actions” som WordPress använder för att sätta igång utvecklares plugin när sidan körs 
(Codex WordPress, 2018c). WordPress kallar dem “hooks”(krokar) eftersom man krokar in 
pluginet till systemet. Under min utveckling av CriseITs system har jag också använt mig utav 
“hooks” för att ta bort WordPress egna funktioner och använda mina egna. När jag utvecklade 
systemet använde jag mig av WordPress egna dokumentation för att förstå hur jag skulle 
lägga till mina egna funktioner. Trots att all information fanns på WordPress API-
dokumentation var det mycket svårt för mig att förstå hur det fungerade. Ett exempel på det 
detta: För att ta bort en funktion använder man WordPress egna funktion “remove_action” 
denna funktion behöver en “tag” som beskriver vilken funktion som den är krokad till, en 
“function_to_remove” som är namnet på funktionen man ska ta bort och en prioritet. Om 
funktionen har en prioritet när man hookar på den (som många funktioner har inom 
WordPress) behöver man ha samma värde när man hookar av den. Detta leder till att man 
måste söka i alla WordPress filer vilket prioriteringsvärde den funktionen har innan man 
krokar av den. Sedan när man lägger till sin egen funktion med “add_action” behöver man 
samma prioritet på den för att WordPress ska göra min egen funktion. Trots information om 
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hur man använder alla funktioner finns, har de ingen information hur koden är uppbyggd. 
Detta behöver man lära sig själv. För min del skulle det ta mycket lång tid eftersom 
WordPress har över 350 PHP filer och över 200 JavaScript filer (DigWP, 2017). Att gå 
igenom alla för att veta hur hela systemet fungerar skulle ta för lång tid. 
 
När man använder plugins från andra utvecklare kan man inte garantera att dokumentation 
finns. LearnPress som jag har använt i mitt utvecklande har bara dokumentation hur man 
använder pluginet inom WordPress. De har ingen dokumentation om hur man utvecklar inom 
pluginet eller vilka funktioner som finns. Detta beror troligtvis på att LearnPress inte har tänkt 
att någon ska ändra på deras plugin. Ett exempel på detta var en person som utvecklade innan 
mig och den personen skulle utveckla några funktioner för att sätta tid på ”quiz” och kurser. 
Den funktionen fanns redan i LearnPress men var inte aktiverad. Detta var mycket svårt för 
den personen att ordna eftersom det inte fanns någon dokumentation av funktioner.  
 

4.1.1.2 Child theme 

Ett problem som kan uppstår när man börjar att utveckla inom WordPress är att om man 
ändrar i koden som WordPress har skrivit, vid nästa uppdatering av WordPress kommer den 
koden att försvinna. Därför behöver man skapa ett “child-theme” vilket tillåter utvecklaren att 

● Ändra i barn temat kommer alla ändringar att sparas och vara krav i systemet även fast 
WordPress uppdateras 

● Det går snabbare att utveckla 
● Man kan lättare lära sig om hur man utvecklar teman inom WordPress 

 
Dessa punkter är varför man ska använda barn teman enligt WordPress(Codex WordPress, 
2018d). Detta finns i WordPress dokumentation, men när jag först började utveckla med 
systemet berättade den personen som hade utvecklat tidigare att det fanns ett problem. Den 
personen hade svårt att hitta hur man gjorde det. Detta kan vara för att det heter “child-theme” 
vilket inte alla söker på till att börja med. 
 

4.1.1.3 Rest API 

WordPress använder sig också utav ett “REST API” vilket tillåter utvecklare att interagera 
med webbsidan på distans genom att skicka och ta emot data med olika JSON (JavaScript 
Object Notation) objekt (Developer WordPress, 2018). Med WordPress “REST API” kan 
utvecklaren skapa, läsa och uppdatera information (innehåll) från klientens sida med 
JavaScript eller andra externa applikationer som inte behöver använda sig utav PHP 
(Developer WordPress, 2018). 
 

4.1.2 Intern utveckling  

När man utvecklar en egen webbsida kan man behöva använda en dokumentation av de flesta 
funktioner inom ett språk. PHP har en dokumentation på hur man installerar PHP, alla PHP 
funktioner, säkerhetsfunktioner, copyright och mycket mer (PHP, 2018). Med denna 
information får man reda på det mesta om PHP trots att man inte kan något om språket. 
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JavaScript som man använder mycket inom webbutvecklare har också många olika sidor med 
dokumentation på hur man använder JavaScript samt funktioner inom språket. Developer 
Mozilla (2018) är en sida som har dokumentation om JavaScript. Sidan har också information 
om HTML och CSS. De rekommenderar att man läser deras dokumentation om HTML och 
CSS innan man börjar med JavaScript. Detta är mycket bra eftersom om någon vill lära sig att 
programmera med JavaScript borde de ha någon sorts kunskap om HTML eller CSS. 
 
Det finns mycket dokumentation om vanlig webbutveckling men det är viktigt när man 
utvecklar ett system eller webbapplikation att man dokumenterar koden. Om man senare ska 
utveckla systemet eller webbapplikationen är det bra att ha någon sorts dokumentation för 
annars kan det vara mycket svårt att vidareutveckla eller att felsöka problem (Battat & Anwer, 
2017). Azarian (2013) skriver också att dokumentation är viktigt eftersom utvecklare kan 
utveckla många olika system vilket gör dokumentation ännu viktigare. Dokumentation är 
också användbar för utveckling, underhåll och kunskap till andra utvecklare (Azarian, 2013). 
 
WordPress har dokumentation om hur man installerar deras system men det fanns ingen 
dokumentation om hur man installerar CriseITs informationssystem. Eftersom det inte fanns 
någon sådan dokumentation var min handledare tvungen att installera systemet åt mig. 
Eftersom handledaren inte visste exakt hur man gjorde fick vi problem med installationen. 
Det tog extra lång tid eftersom vi inte hade någon dokumentation.  
 
Ett exempel på varför dokumentation är viktigt är under utvecklingen av CriseITs 
informationssystem fick jag problem med att koden som jag fick var gammal. Detta gjorde att 
systemet inte fungerade som de skulle och eftersom vi inte visste att det var gammal kod tog 
det tid att felsöka problemet. 
 

4.2 Säkerhet  
Avsnittet handlar vad resultatet av studien inom säkerhet är för WordPress och intern 
utveckling. 
 

4.2.1 WordPress 

WordPress är ett mycket populärt informationshanteringssystem och det betyder att det är 
många som använder WordPress. Det är många som vill försöka ta andra användares 
information från WordPress. Som nämnt tidigare skriver Abela (2014) och Schäferhoff (2016) 
att över 170 000 WordPress sidor blev hackade under 2012. Trots att WordPress har många 
användare finns det fortfarande många olika säkerhetsproblem. 
 
Det finns många olika lösningar för att få bättre säkerhet på sin WordPress sidan. Utan att 
ladda ner några plugins eller utveckla något kan man göra sin WordPress sida säkrare. 
WPBeginner (2018) beskriver några punkter en användare kan göra. 

● Ändra det vanliga användarnamnet från “admin” till något annat 
● Stäng av fil redigering 
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● Sätta på begränsat inloggningsförsök 
● Ändra prefixet i databasen 
● Automatisk logga ut användare som inte gör något 
● Lägg till säkerhetsfrågor på WordPress login 

 
Det finns många fler olika saker en användare kan göra för att göra sin WordPress sida 
säkrare från början. Jag skriver upp några för att visa att standard WordPress sidan inte är den 
säkraste sidan man kan sätta upp, men den har fortfarande lite säkerhet inbyggt. 
 
När man ser hur många sidor som blev hackade under 2012 var det ca 170 000 WordPress 
sidor. W3Tech (2018) skriver att 15.8% av alla webbsidor drevs av WordPress, det betyder att 
under 2012 hade WordPress totalt 104,563 miljoner sidor. Under 2012 blev totalt 0,162 % av 
alla WordPress sidor hackade. 
 

4.2.1.1 Plugin 

WordPress använder sig av plugin som hjälper användaren att få olika sorters funktioner som 
gör att sidan ska fungera hur användaren vill. Plugins är utvecklade av andra användare av 
WordPress som sedan säljer sina plugin (gratis eller för pengar). Problemet med detta är att 
utvecklare som skapar pluginet kanske inte tänker på säkerheten kring det de skapar. Detta 
leder till att WordPress är säkert men en hackare kan använda sig av det pluginet för att hämta 
data från sidan. Man kan tänka sig att det pluginet man använder innehåller ingen viktiga data, 
men under min utveckling av CriseITs system har jag sett att WordPress delar sin databas 
med andra plugin. Det betyder att den som får tillgång till databasen från ett plugin kan sedan 
använda data som finns i hela WordPress sidans databas. Borg (2013) skriver att några 
texteditor-plugin som används för att redigera filer i WordPress, de kan skapa temporära filer 
där lösenorden till databasen står i en fil där vem som helst kan läsa. Filerna som skapas kan 
bli kvar på en server om användares sida kraschar och en hackare kan komma åt dessa filer.  
 
När man laddar ner WordPress plugin vet man aldrig hur säker pluginet är. Det kan stå på 
utvecklarna av pluginets hemsida att det är säkert men det kan fortfarande finnas brister. Om 
pluginet är stort är detta mycket svårt att kontrollera samt fixa. LearnPress som CriseIT 
använder i deras system har 4855 olika filer. Det tar mycket lång tid för en utvecklare att 
kontrollera alla filer samt utveckla säkerhetsfunktioner inom dessa filer. En användare som 
inte utvecklar inom WordPress utan bara laddar ner olika plugins kan inte göra något om 
deras plugin inte är säker nog. Det är också viktigt för ägaren av WordPress sidan att 
uppdatera sin plugins och WordPress eftersom om säkerhetsrisker finns kanske de har blivit 
korrigerade i en uppdatering av pluginet. 
 

4.2.1.2 Funktioner 

När man utvecklar egna plugins eller teman i WordPress behöver man tänka på säkerheten. 
WordPress har gjort egna säkerhetsfunktioner som hjälper utvecklarna att lätt använda dem 
när de utvecklar sina egna sidor. Tabell 2 nedan beskriver några av WordPress egna 
funktioner som används för att utveckla sitt plugin eller tema säkrare. Dessa funktioner 
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används för att validera den data man skickar från webbsidan till databasen eller från 
webbsida till webbsida inom WordPress systemet. 
 

Tabell 2: Säkerhetsfunktioner i WordPress 

Funktioner Information 

intval Kollar om värdet man har skrivit in är ett integer(nummer). Används om en 
användare ska bara skriva in nummer. 

wp_kses KSES används för att ta bort "elaka skript" och alla HTML som inte är betrodd. 
T.ex. post text och kommentar text 

esc_html Avkodar dessa tecken "<, >, &, ", ' " och skriver om dem till en entitet. Detta 
används för att om något skriver in egen HTML kod på sidan, läses den inte som 
HTML kod utan som text 

esc_js Tar bort speciella och ogiltiga karaktärer för en JavaScript output 

esc_url Nekar alla url:er som inte har någon av de vitlistade protokollen(t.ex. http, https, 
ftp, ftps M.M.) 

$wpdb-
>insert 

WordPress egna funktioner för att säkert lägga till data i databasen 

$wpdb-
>query 

WordPress egna funktion för att köra en säker query(fråga) till databasen 

wp_redirect En funktion som säkert dirigerar om dig till en nya sida. 

is_email Kollar om mejladressen är riktigt 

Källa: Codex WordPress, 2018e 
 

4.2.2 Intern utveckling 

Inom intern utveckling utvecklar man oftast inte plugins, utan man lägger till fler filer eller 
funktioner i existerande filer för att lägga till rätt funktionalitet till webbsidan. Detta betyder 
att man alltid behöver tänka på säkerheten när man utvecklar sin egen sida. Lyne (2013) 
skriver att ungefär 30 000 webbsidor blev hackade varje dag under 2012. 
 

4.2.2.1 Funktioner 

I PHPs API-dokumentation finns det många olika funktioner för datavalidering som hjälper 
utvecklaren att ta bort skadlig data som skickas runt på webbsidan. IBM (2008) skriver att 
man ska anta att alla klienters input(data som skickas in) kan vara farliga. Detta betyder att det 
är viktigt för användare att tänka på datavalidering. Tabell 2 ovan beskriver WordPress egna 
funktioner som man inte kan använda sig utav om man inte utvecklar inom WordPress. Men 
PHP har egna validering funktioner och några av dem står i Tabell 3. 
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Tabell 3: Säkerhetsfunktioner i PHP 

Funktioner Information 

preg_match Kollar om de värden man har angett finns inom den strängen man anger. 
T.ex. Om man tillåter bara bokstäverna A till Z och data som har siffror 
kommer in t.ex abc123 returnerar funktionen att det är falskt(det ska bara 
finnas bokstäver från A-Z) 

preg_replace Ersätter tecken som är angivit ur det användaren skriver in. 

filter_var Man filtrerar om det användaren skickar in tillhör något av filtrena. Det 
finns många olika filter som 
FILTER_VALIDATE_BOOLEAN -> Kollar om det är en Boolean 
FILTER_VALIDATE_EMAIL -> Kollar om det är en Epost-adress 
FILTER_VALIDATE_FLOAT/INT -> Kollar om det är en int eller 
Float 
FILTER_VALIDATE_URL -> Kollar om URL:en har ett tillåtet HTTP 
protocol som http eller https 

strip_tags Tar bort HTML-taggar 

html_entity_decode Tar bort entiteter som "&amp" 

urldecode Avkodar URL-kodad sträng 

trim Tar bort mellanrum(blanksteg) och andra fördefinierade tecken från en 
sträng 

is_numeric Kollar om värdet användaren har skrivit in är ett nummer 

isset Kollar om ett värde som angivit är satt. T.ex 
if(isset($GET['login']) 
 
Om användaren har tryckt på en knapp som har ett värde av "login", då 
går funktíonen igenom och fortsätter 

mysqli mysqli är en säkrare version av mysql när man gör query(frågor) till 
databasen. mysqli har många olika funktioner som är säkrare än mysql 
funktionerna. 
Exempel på skillnad: 
mysql->query 
mysqli->query 

Källa: PHP 2018 

4.2.2.2 Antal sidor hackade  

När man undersöker hur många ungefär hur många sidor som har blivit hackade är det ca 30 
000 per dag(10,950 miljoner per år) (Stewart, 2015). Detta betyder att ungefär 10.95 miljoner 
sidor under 2012 blev hackade. Under 2012 fanns det ungefär 697,089 miljoner olika 
webbsidor (Internet Live Stats, 2018). Det betyder att 1,571 % av alla webbsidor blev hackade 
under 2012. 
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4.3 Kodkvalitet 
Avsnittet handlar vad resultatet av studien inom kodkvalitet är för WordPress och intern 
utveckling. 
 

4.3.1 WordPress 

I avsnitt 3.5.4 tog jag upp några punkter vilket jag kommer mäta kodkvalitet inom WordPress 
med. Punkterna var: 

● Hur lätt koden är att förstå 
● Hur strukturerad koden är 
● Hur konsistent är koden mellan WordPress och plugin 
● Prestanda av koden (är det för mycket onödig kod) 
● Hur lätt det är att testa koden 

För att få mer än bara mitt perspektiv av kodkvalitet visade jag upp den koden jag hade skrivit 
i WordPress för sex personer som inte hade sett WordPress-kod förut.  

 

4.3.1.1 Hur lätt koden är att förstå 

WordPress systemet har över 500 olika PHP och JavaScript filer (DigWP, 2017), vilket gör 
det svårt att analysera alla filer. Jag har använt mig av de filer jag har jobbat med. Koden i 
WordPress har bra formatering(koden ser bra ut) vilket gör det lättare att läsa koden. Koden är 
ganska lätt att förstå om man har kunskap om JavaScript och PHP men det finns nästan inga 
kommentarer. Detta gör det svårt att förstå direkt vad funktionerna gör eller vilket värde de 
returnerar. Man kan se detta eftersom en tidigare utvecklare har lagt till egna “arga” (eftersom 
det var svårt att hitta funktionen och förstå den) kommentarer i koden som beskriver vad 
funktionen gör. 
 
När jag visade upp koden jag hade skrivit i WordPress för varje testperson fick de en stund att 
se igenom hela koden. Bara en av testpersonerna förstod hela koden, de andra fem förstod allt 
förutom “add_action”-funktionen (som är WordPress egna funktioner för att lägga till 
funktioner). När jag visade upp några funktioner inom WordPress förstod de nästan inget. 
Alla testpersoner ställde frågor om nästan allt kring funktionerna. Det enda de förstod vad de 
PHP funktioner som de har använt förut. 
 

4.3.1.2 Hur strukturerad koden är 

WordPress kod är har en mycket bra struktur. Det är ingen “lös kod”(all den kod inom 
WordPress är inom funktioner som används). WordPress egna variabelnamn är lätta att förstå 
eftersom de beskriver precis vad de ska betyder, variablernas namn står med också i små 
bokstäver. Funktionerna gör en sak, detta betyder att en funktion ska göra en del inom 
systemet. Om någon skriver en kommentar ska det finnas en funktion för det, den funktionen 
ska bara skriva ut kommentaren inte t.ex. skriva ut kommentar och notifiera alla användare.  
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När testpersonerna hade svarat på “hur strukturerad är koden” frågade jag de om min kod 
följer de fem punkterna ovan. Alla sex tyckte att jag följde punkterna. Jag fick samma resultat 
när vi gick igenom WordPress-koden och LearnPress-koden. Resultatet blev att all kod som vi 
gick igenom hade bra struktur. 
 

4.3.1.3 Konsistens mellan WordPress och Plugins 

Koden är inte samma för alla plugins och WordPress eftersom det är olika utvecklare för varje 
plugin. Detta kan leda till att en utvecklare som vet hur WordPress är uppbyggt samt vet hur 
funktioner fungerar vet kanske inte hur enskilda plugins fungerar. Som ett exempel om jag 
hade god kunskap om hur WordPress systemet var uppbyggt hade jag ändå haft problem 
eftersom jag utvecklade mot både WordPress och plugin:et LearnPress. Alla plugins är inte 
skriva på samma sätt, olika utvecklare har olika stilar på programmering samt att vissa 
utvecklare har mer kunskap om programmering vilket kan leda till att kodens struktur blir 
bättre. 
 
Testpersonerna fick först se koden jag hade skrivit i WordPress, sedan visade jag hur andra 
delar av WordPress koden såg ut samt delar av LearnPress-kod. Alla sex tyckte att min kod 
var mycket annorlunda än den som WordPress skrev. En av testpersonerna sa att WordPress 
kod såg mycket mer komplex ut. Alla märkte också att jag inte hade byggt funktionerna i en 
klass som alla andra WordPress funktioner låg i. De tyckte att både LearnPress-kod och 
WordPress-kod var lika och de flesta trodde LearnPress vad samma som WordPress eftersom 
de var lika. 
 

4.3.1.4 Prestanda av Kod 

Koden som är skriven i WordPress är optimerad. Problemet ligger i att det är så många filer i 
systemet samt att databasen har många tabeller. CriseITs informationssystem tar för mig mer 
än 30 sekunder att ladda en sida för första gången. Detta resulterar i en timeout (WordPress 
har en inställning som kör en timeout efter 30 sekunder som man kan ändra på) när jag startar 
upp sidan för första gången. Det kan vara att min dator har svårt att köra servern med 
databasen samtidigt som den försöker läsa in alla filer från systemet. Mellan sidorna inom 
systemet går det lite snabbare mellan 3-10 sekunder för att byta sida och 1-3 sekunder för att 
ladda om sidan. Resultatet av detta kan vara att min dator inte är den snabbaste eller att det är 
för många filer när man lägger till extra plugins inom WordPress vilket gör systemet 
långsamt.  
 
Komponenten som jag utvecklade i WordPress använde en del “onödig kod” eftersom man 
var tvungen att göra utveckla den på ett specifikt sätt för att få funktionalitet att fungera. Det 
gjorde att det blev mycket extra kod och det tog extra lång tid för att utveckla det kravet. 
 

4.3.1.5 Hur lätt det är att testa 

Att testa WordPress kod är inte lika lätt som när man skapar en fil och sedan visas den upp 
när man går in på den filen. Jag har pratat om hur man krokar in kod och funktioner i avsnitt 
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4.1.1.1. För att testa kod behöver man kroka in sina egna funktioner för att sedan testa det. 
WordPress har en PHP-fil som heter functions.php, denna fil körs på varje sida av WordPress 
sidorna (den körs inte på “back-end” sidorna där administratörer kan skapa t.ex. nya kurser 
eller ”quiz”.). Med filen functions.php kan man testa egna funktioner och kroka av WordPress 
egna funktioner. För att testa kod till olika plugins eller om man ska testa i speciella filer 
behöver man hitta den specifika filen och skriva koden där. Om man vill ha den koden sparad 
måste man lägga in hela pluginet i barntema (mer om barntema i avsnittet 2.1.5.2) och sedan 
ändra på koden. Det gjorde processen att testa mycket krånglig och det tog extra tid att leta 
upp vilka filer man ska ändra på. 
 

4.3.2 Intern utveckling 

I avsnittet 4.3.1 tog jag upp några punkter om kodkvalitet som jag mätte WordPress med. Jag 
kommer att använda samma punkter för att mäta kodkvalitet i min utvecklade komponent. 
Punkterna var: 

● Hur lätt koden är att förstå 
● Hur strukturerad koden är 
● Hur konsistent är koden 
● Prestanda av koden (är det för mycket onödig kod) 
● Hur lätt det är att testa koden 
 

4.3.2.1 Hur lätt koden är att förstå 

Det är svårt för mig att få ett riktigt säkert resultat själv eftersom det var jag som skrev koden 
och därför kommer jag tycka att koden är lätt att förstå. Jag har visat koden för sex personer 
som kan PHP och sedan frågade jag de om de förstod koden och om de kan förklara vad den 
gör. Det var bara koden som visas och inte hur den såg ut eller fungerar i webbläsaren. När en 
person hade sett och förklarat koden visade jag hur koden för samma krav i WordPress såg ut. 
Detta gjordes för att få tydligare data om hur stor skillnad i förståelse av båda koderna det var. 
 
Alla sex personer förstod koden utan några problem. De kunde lätt förklara vad varje del av 
koden gjorde. Koden var inte stor och det gjorde att alla personer kunde förklara hur sidan såg 
ut och vad som hände i webbläsaren. 
 

4.3.2.2 Hur strukturerad koden är 

Under utvecklingen av komponenten hade tänkte jag inte på något speciellt sort struktur av 
koden. Jag skrev koden utifrån vad jag har lärt mig om kod. Men personerna som analyserade 
koden tyckte att den var lättläst och att koden följde alla punkter från avsnitt 4.3.1.2, där 
CompTechDoc (2018) skriver några regler om hur man strukturerar kod.  
 

4.3.2.3 Hur konsistent är koden 

Ett tydligt resultat inom hur konsistent koden är kan vara svårt att mäta eftersom koden inte är 
stor eller använder fler än en fil. Den koden som personerna fick se på och analysera var 
konsistent. Koden som jag skrev var mycket liten och därför och hålla konsistent. Alla 
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personer tyckte att det var för like kod för att säga om den var konsistent. Resultatet var att det 
inte gick att mäta konsistent på den egenutvecklade komponenten. Några av personerna tyckte 
att om samma person skriver kod (om jag fortsätta skriva kod på samma sätt) skulle koden 
blir konsistent. Det betyder om jag hade utvecklat fler saker inom komponenten eller fler 
komponenter med lika stil på koden, då hade det troligtvis varit lätt att läsa den. 
 

4.3.2.4 Prestanda av koden  

Koden jag har skrivit använder inte många onödiga funktion vilket gör att koden blir bättre 
(snabbare) för testning. Koden behöver inget system för att bli testad eftersom jag kunde göra 
en komponent vilket gjorde att testerna gick mycket snabbt. Det är bara en fil med några få 
rader kod som körs, testet gick för snabbt för att hinna ta tid.  Koden är alltså mycket liten och 
är bara 9 rader stor med kommentarer.  
 

4.3.2.4 Hur lätt det är att testa koden 

Testningen blev mycket lätt eftersom jag bara använde mig av komponenten när jag testar. 
Det betyder att jag inte behöver testa komponenten i ett system. Om jag skulle utveckla fler 
komponenter hade jag gjort tester på samma sätt vilket är ett mycket lätt sätt att testa på.  
 

4.4 Utvecklingstid 
Tabell 4 visar hur lång tid det tog för mig utveckla ett krav som CriseIT gav mig inom 
WordPress och i en egen komponent. Installationen av WordPress tog längre tid än förväntat. 
Det uppstod några problem i och med att jag fick fel version av systemet och databasen. 
Problemet var att jag inte kunde logga in på systemet och behövde extra genomgång av 
installationen för att fixa detta. En anledning till att problemet uppstod vad att det inte fanns 
någon dokumentation som visade hur man installerade systemet. Installationen av min 
komponent tog ingen tid alls eftersom inget behövdes installeras (behövde vara utveckla den). 
Läsningen av dokumentation för WordPress spenderade jag ungefär två timmar på. Det var 
innan jag fick en genomgång av koden (vi visste inte från början om jag kunde få genomgång 
av koden av förra utvecklaren). Dokumentationen användes för att ta reda på hur man 
utvecklade inom WordPress som t.ex. att man måste använda “hooks” för att lägga till egna 
funktioner eller att “functions.php” kördes på alla WordPress sidor. På samma sätt var den 
egenutvecklade komponenten. Jag behövde inte läsa någon dokumentation eftersom det inte 
fanns någon. Jag fick en genomgång hur man utvecklade i WordPress av den person som 
utvecklade i WordPress innan mig. Under genomgången fick jag reda på mycket under kort 
tid. Utan den hjälpen hade var jag tvungen att lägga extra tid på att läsa dokumentation. Den 
egenutvecklade komponenten var gjord från början vilket betyder att ingen kod fanns och 
därför behövdes ingen genomgång. När det kommer till att skriva kod tog det inte lång tid att 
hitta en lösning till problemet. Det som tog mest tid var att få allt att fungera med WordPress. 
Jag trodde kravet (ladda om huvudsidan en gång i minuten) var klart när jag hade skrivit kod i 
ungefär två timmar, men det visade sig att det uppstod ett problem. Problemet var att om en 
användare gick in på en “aktivitet” och sedan gick tillbaka till föregående sida, då slutade 
funktionen att fungera. Detta tog mig flera timma för att försöka hitta en lösning eftersom 
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problemet var att jag inte exakt förstod hur den delen av WordPress fungerade. Jag och min 
handledare beslutade oss för att boka in tid med en person som har utveckla mer inom olika 
CMS som WordPress och Drupal. Vi gick igenom koden och löste problemet på mindre än en 
timma.  
 

Tabell 4: Tid för utveckling 

 WordPress Egenutveckling 

Installation 3 Timmar 0 

Läsa dokumentation 2 Timmar 0 

Genomgång av kod (handledning) 1,5 Timmar 0 

Skriva kod 8 Timmar 10 Minuter 

   

Total: 14,5 Timmar (870 Minuter) 10 Minuter 

 
 

4.5 Skillnad i kodstorlek 
Resultatet av utvecklingen av ett krav inom WordPress är Figur 6. Koden börjar med att 
funktionen “add_action” som är WordPress egna funktion som kör funktionen 
“course_auto_update”. Funktionen först väntar på att hela sidan har laddats och kör en 
“interval” som görs var 30 sekund (30000 millisekunder). Funktionen använder sig av titeln 
av sidan och vad sidans URL är och sedan jämför dem. Funktionen letar också efter en “div” 
med id:et “course_curriculum_popup”. Om både titeln och URL:en är lika samt att div:en inte 
finns kommer sidan att uppdateras.  
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Figur 6: WordPress-kod 

 
Resultatet av utvecklingen av ett krav inom den egenutvecklade komponenten är Figur 7. 
Koden börjar med att kolla om det finns en text som är “update” i URL:en. Om det finns en 
“update” kollar den om värdet på “update” är 1. När värdet är 1 uppdateras sidan varje 30 
sekund. 
 

 
Figur 7: Egenutvecklade komponents kod 



38 
 

5. Analys 
I detta kapitel jämför jag mitt resultat av WordPress utveckling och egenutveckling. Denna 
jämförelse utgår från de resurser man får av WordPress och de man har och skapar när man 
utvecklar egna webbapplikationer. 
 

5.1 Dokumentation 
Jag har jämfört vilka resurser man har för dokumentation när man utvecklar inom WordPress 
och utvecklar en webbapplikation internt från början. Båda har samma sorts dokumentation 
om PHP och JavaScript. Skillnaden mellan dessa två sätt att utveckla är att WordPress har 
egen dokumentation som beskriver hur WordPress fungerar, hur man installerar det och hur 
man utvecklar plugins. När man utvecklar en egen webbapplikation har man ingen 
dokumentation förutom den som JavaScript och PHP har. Detta leder till att man behöver 
skriva egen dokumentation för varje funktion. Dokumentation för funktioner är inte allt man 
behöver, det finns också installationsdokumentation och API-dokumentation. 
Installationsdokumentation skrivs för att andra användare som ska använda sig av systemet 
behöver någon sorts dokumentation för att veta hur användaren ska sätta upp 
webbapplikationen. Trots att WordPress har dokumentation hade inte pluginet LearnPress 
någon sort dokumenten om hur koden fungerade. Det gjorde att utvecklingen inom 
LearnPress svårare och det tog längre tid att förstå koden. 
 
Azarian (2013) säger att installationsdokumentation är bra för utvecklare när de ska sätta upp 
nya system eller nya komponenten till ett existerande system. WordPress och LearnPress har 
dokumentation för hur man sätter upp en ny applikation med WordPress och hur man lägger 
till fler komponenter inom WordPress. Inom egen utveckling av en webbapplikation behöver 
man skriva den själv. Det betyder att man behöver spendera resurser (tid) på att skriva en 
installationsdokumentation när man bygger internt.  
 
API-dokumentation är den dokumentation som ska hjälpa utvecklarna att förstå hur systemet 
är uppbyggt och hur funktionerna i koden fungerar. Battat och Anwer (2017) skriver att utan 
denna sorts dokumentation har utvecklarna mycket svårt att förstå koden och det blir svårt att 
felsöka problemen. WordPress har sin API-dokumentation som beskriver alla deras funktioner 
vilket gör att utvecklingen blir mycket smidigare. Precis som vid installationsdokumentation 
kostar det resurser (tid) att skriva en API-dokumentation. 
 
Trica (2014) säger att den dokumentation som är mest användbar för utvecklare är de 
kommentarer som finns i koden. WordPress har en del kommentarer i koden som beskriver 
vad vissa funktioner gör men det är inte tillräckligt mycket för att förstå vad funktionerna gör. 
Dokumentation hur koden är uppbyggt finns på WordPress Codex sida (WordPress Codex, 
2018). När det inte finns kommentarer och man behöver kolla upp dokumentationen varje 
gång kostar det resurser. När man utvecklar en webbapplikation från början har man bara 
dokumentation för hur koden inom PHP och JavaScript (som WordPress redan har). Det 
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betyder att när man utvecklar internt behöver man skriva dessa kommentarer i koden som tar 
tid och kostar resurser. 
 
Zhi et al (2012) skriver att dokumentation kostar på olika sätt, det kostar att utveckla, 
underhålla, använda, osv. WordPress har redan dokumentation för hur man använder och 
installerar systemet. Det betyder att när man utvecklar i WordPress behöver man inte 
spendera resurser till skillnad från när man utvecklar intern och behöver spendera resurser på 
att skriva denna dokumentation. Zhi et al (2012) skriver en kostnadsattribur som var “kostnad 
av användning”. WordPress dokumentation är stor och det kan ta lång tid att navigera runt i 
den.  
 
Dokumentationen får man gratis av WordPress men det är mycket text samt många olika sidor 
man behöver gå in på för att veta hur allt fungerar. Det betyder att trots att man får mycket 
dokumentation gratis kostar det fortfarande mycket att använda den. Det fanns ingen 
dokumentation som beskriver LearnPress-kod vilket gör att dokumentationen stödjer inte helt 
utvecklingen av CriseITs informationssystem i WordPress. 
 

5.2 Säkerhet 
Från resultatet gjordes Tabell 5 för att lättare jämföra data om antalet hackade sidor inom 
WordPress och övriga webbapplikationer. Tabell 5 beskriver hur många sidor som blev 
hackade och hur många procent av sidorna som blev hackade. Tabellen visar data om alla 
WordPress sidor, alla webbsidor som fanns och alla webbsidor som inte använde WordPress 
under 2012. Datan av hur många sidor som inte använde sig utav WordPress är estimerat med 
att subtrahera alla webbsidor med alla sidor som använde WordPress. 
 

Tabell 5: Jämförelse av antalet hackade sidor 

2012 WordPress Alla webbsidor utan WordPress Alla webbsidor 

Finns 104 563 423 592 526 066 697 089 489 

Hackade 170 000 10 780 000 10 950 000 

Skillnad 0,163 % 1,819 % 1,571 % 

 
Som man kan se i Tabell 5 skiljer det sig 1,656 % mellan antalet hackade WordPress sidor 
och alla andra webbsidor. Det är en ökning av ca 1016 % fler sidor som inte är byggda i 
WordPress som blir hackade. Conțu et al (2016) skriver att WordPress som är ett open-source 
CMS vilket betyder att koden är tillgänglig för alla, till och med hackare. WordPress behöver 
därför alltid hantera olika sorters säkerhetsproblem som dessa. Tabell 2 beskriver några 
funktioner som WordPress har utvecklat för att undvika attacker på sin plattform. Utvecklare 
kan använda sig av dessa för att säkerställa sin sida. När man utvecklar en egen 
webbapplikation har man inga säkerhetsfunktioner förutom de standardfunktioner som PHP 
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och JavaScript har i sitt API. Det betyder att personer som inte har kunskap eller har fått 
information om hur man t.ex. validerar inputs får ett större hot mot hackare. WordPress kan 
vara mycket säkrare när man inte använder några plugins och teman. Det betyder att om en 
plugin eller ett tema inte använder sig av någon sorts säkerhet kan en hackare använda sig av 
en input från pluginet. Detta kan den personen använda XSS eller SQL-injections för att 
hämta data från databasen eller användare på webbapplikationen WordPress Security (2018) 
skriver att de kan rekommendera och dokumentera “best practices” för säkerhet för plugins 
och teman. Detta kan leda till att användarna eller utvecklarna av WordPress sidan kan bli 
attackerade av hackers. Det är utvecklarna av plugins och teman uppgift att ge användarna en 
säker upplevelse på webbplatsen (Barron, 2017). Barron skriver också att WordPress inte kan 
hantera tiotusentals olika plugins och temans som finns på internet, de kan bara hålla ett öga 
på plugins och teman så att inget reellt hot tar sig igenom sprickorna. I båda 
utvecklingsmetoderna behöver man alltid tänka på att utveckla säkerhetsfunktioner eftersom 
WordPress inte kan garantera att dina plugin, teman eller funktioner som man har utvecklat 
själv blir säkra. Man kan tänka sig att WordPress är mycket bättre på säkerhet eftersom man 
har en grund när man börjar.  
 
WordPress har många funktioner i sin API och några av dem är för säkerhet. Funktionerna i 
Tabell 2 är WordPress egna säkerhetsfunktioner som utvecklare av WordPress kan använda 
för att göra plugins eller teman säkrare. Man kan t.ex. använda “wp_kses” för att ta bort 
“elaka skript” och alla HTML som WordPress inte tycker är säkert, t.ex. kommentar text. En 
funktion som “wp_kses” finns inte inom PHP, därför behöver man skapa en egen om man vill 
använda den i sin webbapplikation. Det finns funktioner som PHP och WordPress båda har. 
Ett exempel på detta är WordPress egna “esc_html” och PHPs “strip_tags”. Båda 
funktionerna fungerar nästan på likadant men esc_html avkodar dessa tecken “<, >, &, ", '” 
men “strip_tags” tar bort alla HTML-taggar. Ett exempel på detta är om man använder texten 
“Hello <b>World</b>” med funktionen “esc_html” får man en output som är “Hello 
<b>World</b>”. Om man använder “strip_tags” får man en output som är “Hello World”. 
Om man inte hade någon säkerhetsfunktion hade man fått en output av “Hello 
<b>World</b>” fast mellan “b”-taggarna hade det varit fet text. Med “esc_html” blir det 
ingen fet text mellan taggarna eftersom WordPress avkodar dem, “strip_tags” tar bara bort 
HTML-taggar. Funktionerna är lika på sättet man använder dem (att ta bort HTML kod som 
kan skada sidan) men man får två olika resultat av att använda dem. Man kan säga att 
WordPress har mer avancerade säkerhetsfunktioner än vad PHP har. Kiezun et al (2009) skrev 
om att SQL-injections och XSS attacker är metoder en hackare kan använda sig för att hämta 
data från webbapplikationen. Funktionerna som WordPress har fungerar mycket bättre än de 
vanlig i PHP vilket gör att sidan blir säkrare. 
 
När man tar in båda faktorerna av att WordPress har en standard säkerhet som en 
webbapplikation man utvecklar intern från början inte har. Det betyder att man behöver 
utveckla dessa säkerhetsfunktioner själv, det leder till att man behöver kunskap om 
säkerhetsproblem. WordPress egna säkerhetsfunktioner fungerar bra dessutom uppdaterar 
WordPress ofta sin säkerhet om de hittar brister i systemet. När man utvecklar ett system 
internt kanske utvecklaren inte har goda kunskaper inom säkerhet och organisationen behöver 
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köpa en ny utvecklare för att lösa det problemet. Det kan leda till att det kostar mer pengar 
eftersom man behöver två utvecklare eller det kan kosta mer tid eftersom utvecklare behöver 
lära sig om säkerhet. Man kan tänka sig att WordPress borde vara mer sårbart eftersom det är 
open-source och alla kan se koden. WordPress ger dock utvecklare möjligheten att ändra på 
variabler som tabellernas namn i databasen och val att ändra lösenord och användarnamn. Det 
är också viktigt att man ändrar dessa värden och testar att allt fungerar. IBM (2008) beskriver 
fyra punkter som är “best practices” för att skydda sin webbapplikation. En av dem är just att 
testa designen och utvecklingen. Om ett problem uppstår kan utvecklaren med den 
informationen leta upp en lösning som är troligtvis dokumenterat.  
 

5.3 Kodkvalitet 
De kriterier som används för att bedöma kodkvalitet finns definierade i avsnitt 3.5.4. 
 

5.3.1 Hur lätt koden är att förstå 

När jag jämförde hela koden som WordPress använder var det rätt svårt att förstå koden och 
vad funktionerna gjorde. En anledning till detta kan vara att WordPress inte alltid är gjort för 
det man vill göra på sin webbapplikation (WordPress var inte byggt som ett 
informationssystem för att skapa krisövningar). Jag skulle inte kunna tänka mig att använda 
över 500 olika filer för att skapa ett system som CriseIT kan använda för sina krisövningar. 
WordPress har många fler funktioner som man kanske inte använder eller behöver. 
Funktionerna kan vara användbara för andra person som har någon användning för dem men 
kanske inte i detta projekt. När jag jämförde koden som jag hade skrivit i WordPress och det 
egenutvecklade kravet var båda mycket lätta att förstå. Detta var ingen överraskning eftersom 
PHP kod fungerar på samma sätt i WordPress som utanför WordPress. Det är också troligt 
eftersom jag bara använde funktioner som fanns i PHP. Det var en funktion (“add_action”) 
som nästan ingen av testpersoner förstod vad den gjorde. Funktionen “add_action” är en av 
WordPress egna funktioner vilket gjorde att de som inte hade utvecklat inom WordPress inte 
visste vad den betydde. Testpersonerna tyckte att koden som var skriven i WordPress (inte 
min kod) var svår att förstå. Det var på grund av att det var många nya funktioner de inte hade 
sett. För att förstå funktionerna behöver man läsa dokumentationen som finns på WordPress 
hemsida. 
 
Hur lätt en person förstår koden är en viktig del när man definierar kodkvalitet (Börstler et al, 
2017). Det betyder att om en utvecklare inte förstår koden i WordPress kan den inte använda 
sig utav deras funktioner för att lösa olika problem inom utveckling.  
 

5.3.2 Hur strukturerad koden är 

Inom de delarna jag har analyserade såg jag att WordPress-koden har mycket bra struktur. 
Koden använder t.ex. egna variabelnamn som är lätta att förstå och funktionerna gör bara en 
sak. Ett problem är att WordPress funktioner inte har några kommentarer som förklarar vad 
funktionerna gör. Man behöver använda sig av WordPress API-dokumentation för att ta reda 
på vad varje funktioner gör. Detta kan leda till att man måste söka runt i dokumentationen för 
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att få ett svar. Om man hade kommentarer direkt i koden skulle en utvecklare när den läser 
funktioner veta vad de gör och hur man använder dem. Inom min egenutvecklade komponent 
använde jag mig av kommentarer som beskrev kodens funktionalitet. Det visade sig att när 
testerna utfördes förstod testpersonerna vad funktionen gjorde genom att bara läsa 
kommentaren. 
 
WordPress följer vad CompTechDoc (2018) skriver om när man strukturerar kod vilket gör 
att koden blir lättare att förstå när man förstår en mindre del av den. Pedagoger anser att 
strukturen är viktigt för att få hög kvalitet på koden (Börstler et al, 2017) och då har 
WordPress hög kvalitet på koden. Det enda WordPress behövde var mer kommentar för varje 
funktion. Det var något man kunde se på min egna kompetent och därför har koden högre 
kvalitet. 
 

5.3.3 Hur konsistent är koden 

Koden genom hela WordPress (utan extra plugins eller teman) är konsistent, koden kan se lite 
annorlunda på olika stället men det är för det mesta likt. När man lägger till plugins eller 
andra teman är det inte garanterat att koden är lika som den i WordPress. Det kan leda till att 
en person som förstår WordPress kod inte förstår något av en plugins kod. Koden är inte alltid 
konsistent mellan plugins, teman och WordPress. Det är för att olika utvecklare har olika 
stilar på hur man programmerar.  En annan anledning kan vara att det finns vissa 
programmerare som har mer kunskap om det språket vilket kan leda till bättre men mer 
svårförstådd kod. Om man jämför kod med system som är byggt av ett företag eller en person 
använder den koden oftast samma stil genom hela systemet. Om en utvecklare förstår en del 
av koden och koden använder samma stil genom hela systemet. Det kan då bli lättare att förstå 
andra delar av koden eftersom den är uppbyggd på samma sätt. Ett exempel på detta är 
WordPress egna funktioner “add_action” som man använder för att lägga till funktioner. Om 
en plugin använder något helt annat sätt för att lägga till funktioner behöver man lära sig den 
koden innan man kan fortsätta utvecklingen. 
 

5.3.4 Prestanda av koden  

Prestandan av koden inom WordPress är mycket bra optimerad men problemet ligger i att det 
finns så många filer och det är otroligt mycket kod som WordPress behöver läsa in för att 
köras. Det kan ta mellan 5-10 sekunder bara för att uppdatera en sida. Datorn som koden 
kördes på var inte den snabbaste och det var en därför det tog längre tid att uppdatera sidor 
eller starta WordPress för första gången. Den egenutvecklade komponenten testades på 
samma dator och eftersom man bara laddar en fil med lite kod tog det några millisekunder för 
att sida ska ladda. Inom testning är detta riktigt bra eftersom om man behöver testa saker ofta 
och testerna bör inte ta lång tid. Om man ska testa saker om och om igen med ett system som 
är långsamt kommer det bara ta extra tid. WordPress tar lång tid att ladda eftersom det är 
många filer som ska laddas och mycket kod ska köras. I mitt eget system är det bara några 
filer som körs med mycket liten kod. Det skulle ha tagit längre tid om mitt system varit 
mycket större. När man bygger ett eget system kan man utveckla det efter kraven man får 
vilket leder till att man inte behöver funktioner som aldrig kommer att användas. 
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Utvecklare av system och studenter som utvecklar tycker att prestandan av kod inte är det 
bästa för att definierar kodkvalitet (Börstler et al, 2017). Prestandan kan vara irrelevant 
eftersom om systemet har den funktionaliteten så borde den bara bra. Börstler et al (2017) 
skriver dock att pedagoger tycker att prestanda av kod definierar kodkvalitet. Koden behöver 
testas många gånger och om koden inte är optimerad tar det lång tid för varje test. 
 

5.3.5 Hur lätt det är att testa koden 

När man ska testa kod som är gjort i WordPress behöver man använda sig av WordPress, man 
kan inte utveckla en liten del och testa den utanför WordPress. Funktionaliteten kanske 
fungerar då, men det kan blir problem inom WordPress. Testbarhet handlar om att utföra 
tester som komponenttester, integrationstester eller systemtester (Börstler et al, 2017). Det 
betyder att man bara kan göra systemtester inom WordPress och därför blir koden mycket 
svår att testa. 
 
När man utvecklar någon själv kan man göra integrationstester, systemtester (testar det man 
har utvecklat med hela systemet) och komponenttest (testar delar var för sig). Alla tre sätten 
att testa är lika lätt. Den stora skillnaden är att WordPress är byggt på ett sätt där man inte 
bara kan skapa PHP filer och testa, man behöver lägga till dem med WordPress egna 
funktioner. När jag utvecklade komponenterna byggde jag ett litet testsystem för att testa 
koden jag hade skrivit. När jag byggde systemet tänkte jag på att det är lätt om en utvecklare 
endast behöver skriva kod i en fil för att sedan lägga till den samt avslutas med att det körs i 
systemet. Det gjorde att testningen blir mycket lättare när man har ett system som är byggt för 
att bli testat. 
 

5.4 Utvecklingstid 
Tidsskillnaden för att utveckla samma funktionalitet inom två olika system var mycket stor. 
För WordPress tog det totalt 14,5 timmar och den egenutvecklade komponenten tog bara en 
timma. I mitt resultat tog jag upp att jag behövde lära mig koden genom att läsa 
dokumentation och erhålla en genomgång. Om jag förstod koden behövdes den tiden inte 
räknas med. Skillnaden hade då varit att WordPress tog 8 timmar att utveckla mot 
komponenten som bara tog 10 minuter. Det är mycket en stor skillnad och det skulle ta en hel 
arbetsdag för att utveckla ett krav som med min egen komponent tog mig 10 minuter. Man 
kan säga med resultatet att utveckla en egen komponent var mycket bättre men att man inte 
ska glömma att WordPress är ett helt system som många fler funktioner än vad min 
komponent har. Frågan är hur många krav det krävs för att WordPress ska bli mindre effektivt 
än ett system man utvecklat själv. Det är mycket svårt att säga men med de kraven jag 
utvecklade inom WordPress hade det tidsmässigt inte varit värt att utveckla ett helt nytt 
system. Om jag behövde utveckla fler och kanske mer komplexa krav inom WordPress eller 
andra komponenter hade jag valt att utveckla ett eget system. 
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Deadlines har varit ett faktum inom systemutveckling (Greenbaum & Stuedahl, 2000) och när 
det tar 48 gånger längre tid att utveckla ett krav kan det påverka deadlinen. Som Greenbaum 
och Stuedahl (2000) skriver om det sker ändringar i utvecklingsprocessen (t.ex. kraven 
ändras) nära en deadline inom WordPress kan det ta mycket lång tid vilket leder till att 
utvecklingen blir försenad. Det kan betyda att man behöver köpa andra experter inom 
systemet för att utveckla dessa krav innan deadlinen (Smite & Gencel, 2009) och det kan 
kosta mer än utvecklingens budget. 
  

5.5 Skillnad i kodstorlek 
Skillnaden mellan koden är ganska stor, WordPress delen har 48 rader med kod (och 
kommentarer), den egenutvecklade komponenten har bara 9 rader kod (och kommentarer). 
För att funktionen skulle fungera i WordPress behövde jag komma på ett sätt för att uppdatera 
en specifik sida var 30 sekund. Problemet blev att jag skrev allt i “functions.php” som körs på 
varje WordPress sida. Det första problemet var att veta vilken sida jag var på för att sedan 
uppdatera den. Det andra problemet vart att den sidan inte skulle uppdateras när en användare 
skriver kommentarer (till övningarna). Den sidan skulle inte uppdateras eftersom om någon 
skrev en kommentar och sedan blir sidan uppdaterad sparas inte kommentaren och 
användaren behöver skriva om den. För att fixa det behövde jag hitta en tagg (div) bara fanns 
på den sidan och sedan kolla om den fanns eller inte.  
 
I den egenutvecklade komponenter behövde jag inte kontrollera om titeln var samma som 
URL:en eller om en specifik tagg (div) fanns. Jag behövde inte göra det eftersom jag hade 
byggt systemet utifrån kraven vilket gjorde att jag behövde lägga till en text som är “update” i 
URL:en. Sedan behövde jag bara kontrollera om den texten fanns och om värdet på den var 1.  
Skillnaden är ganska stor eftersom WordPress inte är byggt för CriseIT. WordPress och 
LearnPress plugin:et har funktioner som CriseIT vill använda men om CriseIT vill ha mer 
specifika saker behöver man göra en omväg för att lösa problemet. 
 
Skillnaden mellan koden är ganska stor och det påverkar kvaliteten av koden i båda 
utvecklingsmetoderna. Koden jag skrev i WordPress blev mycket rörig eftersom jag var 
tvungen att göra många “workarounds” som gör att koden blir längre. Koden blir också 
svårare att läsa med stora if-satser och blandning av PHP och JavaScript-kod. Börstler et al 
(2017) säger att om man utvecklar kod som har bra kodkvalitet är det lättare för andra 
utvecklare att förstå koden. 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel drar jag slutsatser från det analyserade resultatet om utveckling i WordPress 
och utveckling av komponenten. Det finns också information om hur man skulle fortsätta 
forskning inom området. 
 
Syftet är att informera CriseIT-projektet om ”kostnaden” i olika bemärkelser av deras 
informationssystem i WordPress respektive om man skulle utveckla informationssystemet 
internt från början. Målgruppen för uppsatsen är CriseIT-projektets olika 
partnerorganisationer, webbutvecklare och WordPress-utvecklare. 
 

6.1 Diskussion 
Det finns många skillnader när man utvecklar i WordPress och när man utvecklar 
internutveckling (in-house development). Uppsatsen tog upp fem kriterier som jämför 
skillnaderna i utvecklingsmetoderna. En stor skillnad mellan dem är att om man använder 
WordPress får man mycket från början. WordPress dokumentation och egna 
säkerhetsfunktioner (samt deras standardsäkerhet) hjälper utvecklare att börja utveckla inom 
WordPress. När man utvecklar internt finns det ingen dokumentation och man behöver då 
skriva dokumentation för allt man gör. Det gör att nästa utvecklare eller de som ska ta över 
systemet vet hur allt fungerar. Men eftersom CriseIT använder LearnPress som inte har 
dokumentation för hur koden fungerar tjänar man inte mycket av att få WordPress 
dokumentation. För detta projekt skulle jag säga att dokumentationen man får när man 
”köper” WordPress väger inte upp till den tiden det tar att skriva dokumentation när man 
utvecklar internt. 
 
När man utvecklar internt har man inga säkerhetsfunktioner förutom de som PHP har i sin 
API-dokumentation. När man ser på resultatet blir färre sidor som är skapade i WordPress 
hackade. WordPress är open-source vilket ger hackare mycket tid att studera hur koden är 
uppbyggd för att lättare hacka sidor är det ändå säkrare. Man kan inte garantera att de plugins 
som WordPress stödjer har dokumentation eller är säkra. Man behöver själv ta reda på om det 
pluginet har säkerhet och dokumentation (om man vill vidareutveckla). Jag tycker inte 
säkerhet är viktigt inom CriseIT-projektet eftersom jag inte tror de ska ha privat data som 
hackare vill ha (det privata borde vara användarnamn, lösenord och e-post). WordPress kan 
vara mycket säkrare men i detta arbete är det inte lika viktig (om de inte ska ha många privata 
övningar). 
 
WordPress har mycket kod som är bra strukturerat men koden är inte den lättaste att förstå. 
De komponenter jag utvecklade var relativt lätta att förstå, koden som WordPress har skrivit 
var inte lika lätt att förstå. Den koden som WordPress använder har många olika klasser med 
funktioner från andra klasser. Utan kommentarer behöver man använda sig utav 
dokumentationen för att veta vad varje funktion gör. Detta gör att koden blir svår att förstå i 
början och det kan ta lång tid att lära sig allt. Det är inte mycket onödig kod inom WordPress, 
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men när man utvecklar egna delar med specifika krav kan det betyda att man behöver använda 
extra kod bara för att på rätt funktionalitet. WordPress har mer än 500 olika PHP och 
JavaScript filer vilket kan göra att det tar längre tid för att ladda sidor. Det tog ca 1-3 sekunder 
för mig att bara ladda om sidan (ibland kunde de ta upp till 10 sekunder) vilket gör om man 
ska testa saker ofta tar det mycket lång tid. Inom intern utveckling kan man anpassa 
webbapplikationen till kraven vilket leder till att webbapplikationen inte har många filer som 
inte behövs. WordPress har en bra kodkvalitet från början men det är mycket kod som kanske 
inte kommer att användas. Eftersom WordPress är till för mycket mer än bara en läroplattform 
kommer det finnas fler funktioner som kanske aldrig används. När man utvecklar internt 
behöver man bara utveckla till det systemet kunden behöver vilket leder till att system gör 
bara vad den ska göra. 
 
Tidsskillnaden för utvecklingsmetoderna är mycket stor, komponent jag utvecklade tog bara 
10 minuter men samma funktionalitet i WordPress tog 8 timmar (480 minuter) att utveckla. 
Allt beror på att WordPress inte är uppbyggt för den specifika funktionaliteten. Det leder till 
att man måste tänka länge på hur man kan lösa problemet och sedan genomföra många tester 
för att få det att fungera. Det uppstod ett problem i utvecklingen vilket gjorde att jag var 
tvungen att ”hyra” en utvecklare som har utvecklat i WordPress förut. Dessa ”köp” kostar 
resurser av organisationen som utvecklar system eftersom koden är för komplex. Inom den 
interna utvecklingen anpassar man systemet efter kraven vilket jag gjorde när jag utvecklade 
den funktionaliteten i min egen komponent. Det gjorde att lösningen blev mycket kortare och 
tid bara 10 minuter att utveckla. 
 
Det blev många fler rader kod i WordPress utvecklingen eftersom det var saker som behövdes 
kontrolleras som om man var på rätta sida och om man har tryckt på en länk. Eftersom den 
egenutvecklade komponenten var anpassad till “systemet” behövdes det inte många rader kod. 
 
När man väljer mellan att utveckla internt och att köpa ett system för att sedan vidareutveckla 
behöver man tänka på exakt vad man får. Det känns bra att WordPress ger mycket 
funktionalitet och det är gratis, men frågan är om den passar det till den applikation kunden 
behöver. Med WordPress får man mycket dokumentation och säkerhet men säkerheten är inte 
garanterat för plugins. Man får också mycket kod och många filer som man kanske inte 
behöver. När man får mycket av WordPress och behöver utveckla fler saker kan det ta extra 
lång tid. Om man bygger systemet själv har man mer kontroll men man behöver då bygga 
hela systemet.  De slutsatser jag kan dra är att de kraven jag fick kan man utveckla inom 
WordPress under några arbetsdagar. Ett helt nytt system skulle ta mycket längre tid. Det 
betyder inom det här projektet var det bra att utveckla i WordPress men om det är många fler 
krav som kunden vill ha skulle jag säga att det man kan behöva att utveckla ett eget system.  
 
Från tidigare forskning om att köpa eller utveckla ett system säger Shahzad et al (2017) att 
köpa system är för de organisatörerna som inte har de resurser för att utveckla system själva. 
Jag skulle säga att Karlstads universitet har tillräckligt med resurser för att utveckla ett sådant 
system. Med det kan man säga att utveckla i WordPress för CriseIT-projektet är inte det bästa 
valet av utvecklingsmetoder. Även om man får mycket av WordPress får man saker som man 
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inte använder och man behöver spendera mer tid på att utveckla krav. Det fanns också krav 
som jag anser är mycket svåra att realisera på grund av hur WordPress är uppbyggt. Om 
CriseIT känner att det är fler krav som måste utvecklas i deras informationssystem tycker jag 
att de ska tänka på om WordPress är tillräckligt bra för det de önskar.  
 

6.2 Vidare forskning 
Denna forskning används bara ett litet exempel för att få data inom kodkvalitet, tid och 
skillnad av kodens storlek. För att fortsätta att forska inom detta område kan man utveckla fler 
komponenter i WordPress (andra CMS eller färdigbyggda system) och i ett system som är 
byggt från början (för att simulera en intern utvecklingsprocess). Sedan kan man jämföra 
resultatet om det är lika stor skillnad i utveckling för andra funktionaliteter inom systemen 
samt om andra system har samma skillnader som WordPress. 
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