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About me

- Performance Expert @ Servebolt
- In the hosting business for 20+ years
- WordPress since 2005
- I love Saab cars!

Prestandaexpert @ Servebolt
Arbetat med webbhotell 20+ år
WordPress sedan 2005
Älskar Saab!



Ett WordPress-nätverk är 
en WordPress-installation 

med flera webbplatser.



Först lite historik

- WordPress Multi-User (MU)
- MU var en separat version av WP
- Multisite kom med WordPress 3.0 (2010)



Fördelar med ett WordPress-nätverk

- Central administration och uppdateringar
- Central inloggning och användarhantering
- Enkelt att köra samma kod/funktioner
- Kringgå begränsningar hos webbhotell



Nackdelar med ett WordPress-nätverk

- Alla webbplatser delar på samma resurser
- Svårare att köra egen/unik kod/teman
- Alla tillägg fungerar inte med nätverk
- Svårt att exportera en webbplats i ett nätverk



Bra att göra, innan ett nätverk skapas

- Subdomäner eller undermappar?
- Alla tillägg måste inaktiveras
- Förbered åtkomst via SSH/SFTP
- En säkerhetskopia skadar inte



Hur man skapar ett WordPress-nätverk

1. Inaktivera alla tillägg
2. Uppdatera wp-config.php
3. I wp-admin, Verktyg > Nätverkskonfiguration
4. Uppdatera wp-config.php + .htaccess

Med WP-CLI

1. wp core multisite-convert
2. Uppdatera .htaccess

Guide: https://wordpress.org/support/article/create-a-network/



Olika adresser i ett WordPress-nätverk

- Subdomäner och undermappar
- Använd vanliga domännamn
- Tillägg för domännamn: https://github.com/humanmade/Mercator
- Byta domännamn? Kolla wp-config.php + wp_blogs, wp_site



Hur man hanterar ett nätverk

- Nätverksadmin
- Adminpanel för varje webbplats
- Skapa nya webbplatser enkelt
- Uppdatera WP + teman/tillägg



Nätverksinställningar

- Nya användare/webbplatser
- E-postmallar
- Uppladdning/filer
- Toppmenyn



Användarhantering

- Alla användare hanteras centralt
- En (1) Superadmin-användare
- Olika webbplatser kan ha olika 

administratörer
- Nya användare får åtkomst till alla 

webbplatser



Hur man arbetar med teman

- Installeras via Nätverksadmin
- Behöver aktiveras för nätverk
- Aktiveras/ställs in för enskilda webbplatser
- Använd child-themes för unika teman



Hur man arbetar med tillägg

- Installeras via Nätverksadmin
- Aktivera för nätverk eller webbplats
- Alla tillägg fungerar inte med 

WordPress-nätverk (premium)
- Tillägg är tillgängliga för alla
- Automatiskt aktiverade tillägg 

(wp-content/mu-plugins)



Olika språk i ett nätverk

- Olika webbplatser kan ha olika språk
- MultilingualPress (ett språk/webbplats)
- Polylang (flera språk/webbplats)
- Använd inte WPML!



Prestanda med ett nätverk

- Samma som med en vanlig WordPress-webbplats
- Aktivera tillägg på rätt nivå
- Skapa index för tabellerna _posts och _postmeta 

(tillägg: Servebolt Optimizer)



Några avslutande tips

- Server cron för varje webbplats
- Är ett tillägg aktivt? Plugin Activation Status
- Kör unik kod med Code Snippets



Bidra till fler WordPress-meetups i Stockholm

- Gå med i vår Slack: wpsv.slack.com
- Diskutera i #meetup-stockholm
- Prata med oss efteråt!



Tack, du är fantastisk!
@jonathansulo


