
CHECKLISTA

Säkerhet för WordPress

Säkerhet för WordPress är ett ämne av enormt stor betydelse för varje webb-
platsägare. Googles svartlistar över 10 000 webbplatser varje dag för att dom 
innehåller skadlig programvara eller kod och cirka 50 000 för phishing varje vecka.

Om du driver din webbplats på ett professionellt sätt måste du tillämpa best-practice för säkerhet i 
WordPress. I den här checklistan kommer vi att dela några av de bästa säkerhetstipsen för WordPress 
som hjälper dig att skydda din webbplats mot hackare och skadlig programvara.

1     Håll WordPress uppdaterat

WordPress är en open source programvara vilket innebär att den 
konstant underhålls och uppdateras. Som standard, installeras 
mindre uppdateringar automatiskt. Vid större uppdatering behöver 
du manuellt trycka på uppdateraknappen.

WordPress har även tusentals plugins och teman som du kan 
installera på din webbplats. Dessa underhåll oftast av tredjeparts-
utvecklare och även dessa uppdateras regelbundet.

Dessa WordPressuppdateringar är nödvändiga för säkerheten och stabiliteten av din WordPress- 
webbplats. Du behöver säkerställa att WordPress, plugins och teman är uppdaterade till senaste  
versionerna.

2     Starka lösenord och användarbehörigheter

De vanligaste WordPress-hackningsförsöken är genom stulna 
lösenord. Du kan göra det svårt genom att använda starka lösenord 
som är unika för din webbplats. Inte bara för WordPress-
administrationen, utan också för FTP-konton och databasen.

Många nybörjare gillar inte att använda starka lösenord eftersom de 
är svåra att komma ihåg. Det bästa är att du inte behöver komma 
ihåg lösenord längre. Du kan använda en lösenordshanterare som 
iCloud Keychain i Mac eller appen LastPass på PC.

Ett annat sätt att minska risken är att ge dina användare en lägre behörighet i WordPress-admin som 
tex Redaktör eller Författare.



3     Installera ett SSL-certifikat

SSL (Secure Sockets Layer) är ett protokoll som krypterar data-
trafiken mellan din webbplats och besökarens webbläsare. Denna 
kryptering gör det svårare för någon att sniffa runt och stjäla 
information.

När du aktiverat SSL så byter din webbläsare till HTTPS istället för 
HTTP, du ser även ett hänglås i webbläsaren uppe vid URLen. 
Du kan använda ett gratis certifikat från Let’s Encrypt och detta 
finns hos de flesta webbhotell.
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4    Automatisk backup
Backuper är alltid det viktigaste skyddet mot  
cyberattacker. Med en bra backup kan du  
enkelt och smidigt återställa din WordPress- 
webbplats med några knapptryckningar om 
olyckan skulle vara framme.

Oftast har ditt webbhotell en bra backuplösning men det 
kan alltid vara bra att komplettera den med ytterligare en 
via exempelsvis Google Cloud, Amazon AWS eller Dropbox. 
Det viktigaste att tänka på när det gäller backuper är att dom 
regelbundet en gång per dygn tar en full backup automatiskt 
till ett externt ställe. Detta kan enkelt göras med plugin som 
VaultPress eller UpdraftPlus.

5    Installera säkerhetsplugin
Efter backuper är nästa sak vi behöver göra  
att skapa ett revisions- och övervaknings- 
system som håller reda på allt som händer  
på din webbplats. Detta inkluderar över- 
vakning av filintegritet, misslyckade  
inloggningsförsök, skanning av skadlig programvara etc.
Tack och lov kan allt detta tas om hand av gratis Word-
Presssäkerhetsplugin, Wordfence eller Sucuri Scanner.

Dessa erbjuder även WAF (Web Application Firewall), 
malware- och virusscanning, brute-force login protection, 
landsblockering samt begränsning av antal inloggnings-
försök.

6    Aktivera 2FA-inloggning
Med en tvåfaktorsautenticering loggar du först  
in med användarnamn och lösenord och sedan  
även med en engångskod från en kodgenerator  
som Google Authenticator.

2FA finns som ett tillval i säkerhetspluginet Wordfence och 
det kan aktiveras per användare.

7    Upptäck hackning tidigt
Besök din webbplats ofta och sök efter din  
webbplats på Google frekvent. Sätt upp  
e-postnotifikationer i Google Search  
Console och i ditt säkerhetsplugin.

Håll utkik i Google Analytics efter oförklarliga spikar i 
webbtrafiken.

8    När du låter oss på GoldLife hosta din WordPresswebbplats så
       hjälper vi till med detta! Mer information finns på goldlife.se.


