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Lokal udvikling er en fantastisk måde at bygge og fejlfinde offline i 
et sikkert miljø, der ikke bruger nogen hostingressourcer.

Der er flere grunde til, at lokal udvikling kan være en fordel 
for dig. Uanset om du vil teste nye funktioner, eksperimentere 
med udviklingsprojekter eller bygge et WordPress-websted, før 
du sender det live, kan en lokal WordPress-installation hjælpe 
dig med det. Hvis du rejser og ikke har adgang til Wi-Fi, kan du 
bruge en lokal installation til at fortsætte med at arbejde. En 
lokal installation kan også være hurtigere, når det kommer til at 
manipulere filer.

Du kan installere WordPress lokalt med nogle få enkle trin.

For at gøre det skal du have en lokal AMP-stack opsat på din 
maskine. I tilfælde af WordPress står AMP for Apache, MySQL og 
PHP. Dette er den software, der er nødvendig for at efterligne, hvad 
en administreret WordPress-host ville køre for dig på sin webserver.

I denne e-bog lærer du, hvordan du installerer WordPress lokalt på 
Windows, Mac og Linux ved hjælp af DevKinsta, DesktopServer, 
XAMPP, WAMP eller MAMP.

https://kinsta.com/dk/blog/administreret-wordpress-hostingudbyder/
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KAPITEL 1

Sådan installeres 
WordPress lokalt på 
Mac, Windows og 
Linux med DevKinsta
DevKinsta er Kinstas helt eget lokale udviklingsværktøj til WordPress. 
Du kan bruge DevKinsta til at oprette lokale WordPress-websteder 
med et enkelt klik. Dens funktioner inkluderer avancerede database- 
og e-mail-administrationsværktøjer samt en fuld integration  
med MyKinsta.

DevKinsta er helt gratis, selvom du ikke er Kinsta-kunde.  
Det er tilgængeligt til macOS, Windows og Ubuntu Linux. 
DevKinsta bruges også i øjeblikket af mere end 10.000 udviklere, 
webdesignere og freelancers.

Sådan installeres WordPress lokalt

At være i stand til at trække websteder hostet med Kinsta, skubbe dem til 

iscenesættelse og oprette et lokalt miljø har gjort mit liv såååå meget nemmere. 

At gennemgå plugins/temaer og evigt at lægge dem på domæner er nu fortid. 

Selvom du ikke er hosted hos Kinsta, vil jeg anbefale værktøjet.

Ben Townsend 

LayerWP 

https://kinsta.com/dk/devkinsta/
https://kinsta.com/dk/funktion-opdateringer/lokale-wordpress-udviklingsvaerktoej/
https://kinsta.com/dk/mykinsta/
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Her er et par nøglefunktioner:
• Oprettelse af WordPress-websted med ét klik med  

multisite- og WP-CLI-understøttelse.
• En moderne stack drevet af Nginx, MySQL og de nyeste 

versioner af PHP
• MyKinsta-integration, så du kan importere Kinsta-hostede 

websteder og skubbe ændringer til Kinsta
• Databasehåndtering med Adminer
• SMTP-server og e-mail-capture tool til at inspicere  

udgående e-mails

Download og installer DevKinsta 

For at komme i gang skal du downloade den seneste version af 
DevKinsta. Værktøjet er tilgængeligt på 10 forskellige sprog, som 
alle kan findes ved at skifte mellem sprogindstillingen i footeren.

• For at installere DevKinsta på macOS skal du åbne .dmg-
filen og trække DevKinsta-appen ind i mappen Programmer. 
Dobbeltklik på DevKinsta i mappen Programmer.

• For at installere DevKinsta på Windows skal du dobbeltklikke på 
DevKinsta eksekverbare (.exe) og gå gennem installationsguiden.

• For at installere DevKinsta på Ubuntu skal du downloade  
.deb-pakken og installere den. Dette kan gøres på kommandolinjen 
eller med dit foretrukne pakkeinstallationsprogram.

Når du starter DevKinsta for første gang, vil Docker Desktop 
blive installeret som en afhængighed. DevKinsta bruger Docker 
Desktop til at skabe containeriserede WordPress-miljøer.

Sådan installeres WordPress lokalt

https://kinsta.com/dk/blog/wp-cli/
https://kinsta.com/dk/videnbase/hvad-er-nginx/
https://kinsta.com/dk/blog/mariadb-vs-mysql/
https://kinsta.com/dk/videnbase/hvad-er-php/
https://www.adminer.org/
https://kinsta.com/dk/blog/gratis-smtp-server/
https://kinsta.com/dk/devkinsta/
https://kinsta.com/dk/devkinsta/
https://www.docker.com/products/docker-desktop


Under DevKinsta-installationsprocessen kan du se en pop op-
meddelelse, der siger, “Docker Desktop har brug for privilegeret 
adgang.” Hvis du ser den meddelelse, skal du klikke på Okay og 
angive password til din brugerkonto, så Docker Desktop kan 
installeres korrekt.

Når du har angivet password til installationen, installerer 
DevKinsta Docker Desktop sammen med nogle Docker-billeder. 
Installationen kan tage noget tid afhængig af hastigheden på 
din internetforbindelse, så du er velkommen til at gå væk fra 
computeren et stykke tid.

Opret et lokalt WordPress-websted med DevKinsta 

DevKinsta understøtter tre metoder til at oprette et lokalt  
Wordpress websted.

Bemærk: Under oprettelsesprocessen for webstedet kan du blive bedt 
om at angive dit bruger password eller bekræfte tilladelser afhængigt af 
din version af macOS eller Windows. På nogle operativsystemer kræver 
DevKinsta udvidede tilladelser for at skrive dit websteds filer til disk.

1.  Nyt WordPress-websted: Opret et lokalt websted med 
standard-hosting-stack bestående af Nginx, MySQL, 
PHP 7.4 og den seneste version af WordPress.

2.  Importer fra Kinsta: Klon et websted hostet på Kinsta 
til din lokale computer med blot et par klik. Når du er 
færdig med dit arbejde, kan du endda skubbe ændringer 
tilbage til et Kinsta scenemiljø.

3.  Tilpasset websted: Opret et lokalt websted med en 
tilpasset hosting stack. Med denne mulighed kan 
du vælge din foretrukne PHP-version, angive dit 
databasenavn og aktivere WordPress multisite.

Sådan installeres WordPress lokalt 9

https://kinsta.com/dk/blog/hurtigste-wordpress-hosting/
https://kinsta.com/dk/blog/installeres-php/
https://kinsta.com/dk/blog/wordpress-multisite/
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Her er et nærmere kig på hver mulighed for oprettelse af websted.

Nyt WordPress-websted

For at komme i gang skal du vælge indstillingen Nyt WordPress-

websted. For denne hjemmeside oprettelsesmetode skal du blot 
angive et webstedsnavn, WordPress-administrator brugernavn og 
WordPress administrator password. Når du har udfyldt disse tre 
felter, skal du klikke på Opret Site.

DevKinsta har tre metoder til at oprette lokale WordPress-websteder.

Opret et nyt WordPress-websted i DevKinsta.

https://kinsta.com/dk/videnbase/devkinsta/oprettelse-af-et-websted/
https://kinsta.com/dk/videnbase/devkinsta/oprettelse-af-et-websted/
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Import fra Kinsta

Den anden mulighed er at importere et webstedsmiljø, der 
allerede er hostet på Kinsta. For at gøre dette skal du klikke på 
Import fra Kinsta og angive dine MyKinsta loginoplysninger.

Når du er logget ind, skal du vælge det Kinsta-miljø, du vil klone 
til din lokale computer. DevKinsta understøtter både live- og 
scenemiljøer på Kinsta, så sørg for at vælge det rigtige.

Når du har klikket på et miljø, skal du angive, om webstedet er en 
multisite-installation, og klik på Importer Site for at begynde at 
klone dit websted.

Klon dit live-websted med funktionen “Importer fra Kinsta”.

Tilpasset websted

Med den tredje mulighed kan du konfigurere specifikke 
indstillinger for din lokale WordPress-installation.

https://kinsta.com/dk/videnbase/devkinsta/oprettelse-af-et-websted/
https://kinsta.com/dk/videnbase/devkinsta/oprettelse-af-et-websted/
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Her er de indstillinger, du kan justere med Tilpasset Websted:
• Navn på websted
• PHP-version (PHP 7.2, 7.3, 7.4, 8.0)
• Database navn
• Aktiver HTTPS
• WordPress websteds titel
• WordPress Admin Email
• WordPress Admin brugernavn
• WordPress Admin password
• WordPress Multisite Mode

Sådan installeres WordPress lokalt

Tilpas en lokal WordPress-installation med DevKinsta.

Når du har konfigureret dine ønskede indstillinger, skal du klikke  
på Opret site for at starte oprettelsesprocessen for webstedet.

https://kinsta.com/dk/videnbase/devkinsta/oprettelse-af-et-websted/
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Naviger på DevKinstas skærmbillede  
med webstedsinfo

Når du har oprettet et websted, vil du se skærmen med 
Webstedsinfo. Hvert websted, der er oprettet i DevKinsta,  
har sin egen side med webstedsinfo. Tænk på denne skærm som 
missionskontrol-dashboardet til dit lokale WordPress-websted.

Inden for webstedsoplysninger kan du finde nyttige oplysninger såsom 
webstedsidentitetsoplysninger, PHP-version, WordPress-version, SSL-
tilstand, databaselegitimationsoplysninger og websteds hostnavn.

Skærmbilledet Webstedsinfo har også praktiske knapper til at åbne 
dit lokale websted i en webbrowser, skubbe et websted til et Kinsta-
scenemiljø, starte Adminer til databasestyring og få adgang til 
WordPress-admin-dashboardet for din lokale WordPress-installation.

Lad os gennemgå de vigtigste aspekter af hver sektion af 
webstedsinfo-skærmen.

Sådan installeres WordPress lokalt

Skærmbilledet “Site Info” i DevKinsta.

https://kinsta.com/dk/videnbase/devkinsta/oplysninger-om-webstedet/
https://kinsta.com/dk/videnbase/devkinsta/oplysninger-om-webstedet/
https://kinsta.com/dk/blog/http-til-https/
https://kinsta.com/dk/blog/http-til-https/
https://kinsta.com/dk/hjaelp/wordpress-scenemiljo/
https://kinsta.com/dk/hjaelp/wordpress-scenemiljo/
https://kinsta.com/dk/blog/adminer/
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Øverst på skærmbilledet Site Info har du generelle oplysninger om 
dit WordPress-websted. For udviklere er Site Path og Site Host 

særligt nyttige.

Site Path henviser til placeringen af WordPress-installationen på 
det lokale filsystem. Du kan klikke på mappeikonet for at gå direkte 
til mappen og begynde at redigere temaer, plugins og mere.

Site Host er et tilpasset .local-domænenavn (f.eks. https://
kinstalife.local), som du kan bruge til at få adgang til et lokalt 
WordPress-websted i en webbrowser.

SSL- og HTTPS-sektionen indeholder en HTTPS-skift, som 
automatisk genererer et SSL-certifikat til dit lokale WordPress-
websted og giver dig adgang til webstedet via HTTPS.

Databasesektionen viser databaseindstillingerne for dit lokale 
WordPress-websted. Dette er nyttigt, hvis du vil have adgang til 
din WordPress-database via MySQL-kommandolinjeværktøjet eller 
et tredjeparts-databasestyringsværktøj.

Til sidst viser WordPress-sektionen din WordPress Core-version og 
multisite-tilstandsstatus. Og der er endda en skifte til at aktivere 
WP_DEBUG-tilstand for at fejlfinde dit WordPress-websted.

Sådan installeres WordPress lokalt

https://kinsta.com/dk/hjaelp/sadan-installeres-ssl-certifikat/
https://kinsta.com/dk/videnbase/wordpress-databasen/
https://kinsta.com/dk/blog/wordpress-fejlretning/
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Administrer flere websteder i DevKinsta

For bureauer og udviklere, eller enhver, der arbejder på flere projekter 
på én gang, kan DevKinsta bruges til at implementere og administrere 
flere lokale WordPress-websteder. Hvert lokale WordPress-websted, 
der administreres af DevKinsta, kører i sit eget containermiljø. Dette 
betyder, at hvert websted har sin egen tilpassede PHP-version, 
WordPress-version, e-mail-indbakke og mere.

For at se din DevKinsta-sideliste skal du klikke på webstedets ikon  
i venstre sidebar.

Sådan installeres WordPress lokalt

Implementer flere WordPress lokale miljøer med DevKinsta.
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På denne skærm kan du se en liste over alle dine lokale WordPress-
websteder. For at tilføje en anden skal du klikke på knappen Opret nyt.

Sådan installeres WordPress lokalt

Administrer flere lokale WordPress-websteder med DevKinsta.

Overfør dit websted til MyKinsta

Hvis dine WordPress-websteder er hostet på Kinsta, gør DevKinsta 
det nemt at skubbe ændringer online til et Kinsta-scenemiljø.

DevKinsta tilbyder en nem måde at oprette og administrere dit websted på.  

Hvad mere er, du kan skubbe det live til din Kinsta-server med et enkelt klik.

Tom Rankin 

WPKube 

https://kinsta.com/dk/videnbase/devkinsta/skub-aendringer-til-scene/
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Du kan blive bedt om at indtaste dine MyKinsta-legitimationsoplysninger.

Vælg derefter et målsted at skubbe til. Husk, at denne proces vil 
overskrive indholdet af det aktuelle scenemiljø, hvis der findes et.

Sådan installeres WordPress lokalt

Vælg et scenemiljø at skubbe ændringer til.

Skub dit lokale WordPress-websted til et Kinsta-scenemiljø.

For at skubbe et lokalt websted til Kinsta skal du klikke på knappen 
Push site på din side med webstedsinfo.
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Klik til sidst på Push site for at bekræfte handlingen.  
Når du har skubbet dit lokale WordPress-websted til Kinsta,  
kan du se webstedet via scenemiljøets URL. Når du er klar,  
kan du skubbe iscenesættelse til live i MyKinsta.

Se, hvor nemt det er at skubbe iscenesættelse  
til live i vores gratis MyKinsta-demo 

Sådan installeres WordPress lokalt

Bekræft handlingen “Push site”.

https://kinsta.com/dk/hjaelp/skub-sceneside-live/
https://kinsta.com/dk/mykinsta-demo/
https://demo.kinsta.com/register?lang=da&utm_campaign=How%20to%20Install%20WordPress%20Locally&utm_medium=In-line%20text&utm_source=Install%20WP%20locally%20ebook
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Brug Adminer til at administrere din database

DevKinsta leveres med et let databasestyringsværktøj kaldet 
Adminer. Ligesom phpMyAdmin, som vi bruger til websteder 
hostet på Kinsta, giver Adminer dig en webgrænseflade til at 
redigere databasetabeller, køre databaseforespørgsler, importere 
og eksportere backups og mere.

For at starte Adminer skal du klikke på knappen Database Manager 

øverst på siden med webstedsinfo. Adminer åbnes derefter i din 
standard webbrowser.

Sådan installeres WordPress lokalt

Klik på “Database Manager” for at få adgang til Adminer i DevKinsta.

https://kinsta.com/dk/videnbase/devkinsta/database-manager/
https://kinsta.com/dk/hjaelp/wordpress-phpmyadmin/
https://kinsta.com/dk/videnbase/devkinsta/database-manager/
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Efter at have startet Adminer, vil du se din WordPress-databases 
tabeller. Skærmbilledet nedenfor viser databasen for vores 
“kinstalife” testside. Under table kolonnen kan du se standard 
WordPress-tabeller som wp_comments, wp_posts osv.:

Sådan installeres WordPress lokalt

WordPress-database i Adminer.

For at redigere en databasepost, klik på den ønskede tabel.  
For eksempel, hvis vi ønsker at redigere hjemmesiden og 
webstedets URL på vores WordPress-websted, kan vi klikke  
på wp_options-tabellen.
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På denne side kan vi redigere option_value for siteurl for at 
opdatere webstedets URL på vores WordPress-websted, og det 
samme kan også gøres for hjemme-URL’en.

Sådan installeres WordPress lokalt

Klik på “Vælg data” for at redigere dine WordPress-databasetabeller.

Rediger en WordPress-database “option_value” med Adminer.
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Adminer understøtter også databaseimport og -eksport. Dette 
er nyttigt til at arbejde med database backup-filer som dem, vi 
inkluderer med downloadbare backups.

For at importere en databasefil skal du klikke på Importer i øverste 
venstre hjørne af Adminer. Klik på Vælg filer for at vælge en 
database backup, og klik på Udfør for at starte importprocessen. 
Adminer understøtter både rå .sql-filer såvel som komprimerede 
.sql.gz-filer.

Importer en database backup med Adminer.

For at eksportere en komplet database backup skal du klikke  
på Eksporter i øverste venstre hjørne af Adminer. Vælg gzip for 
outputformatet, SQL for databaseformatet, og lad de øvrige 
indstillinger være som de er. Klik på Eksporter for at starte 
backupprocessen.

Adminer vil derefter eksportere din WordPress-database til en 
komprimeret .sql.gz-fil.

https://kinsta.com/dk/funktion-opdateringer/downloadbare-sikkerhedskopier/


23Sådan installeres WordPress lokalt

Endelig understøtter Adminer udførelse af SQL-kommandoer, 
hvilket betyder, at du kan køre databaseforespørgsler på din 
WordPress-database. For eksempel, hvis du prøver at finde 
mængden af automatisk indlæste data i din database, kan du køre 
nedenstående SQL-kommando i Adminer.

SELECT SUM(LENGTH(option_value)) as autoload_size 
FROM wp_options WHERE autoload=’yes’;

 
For at køre en databaseforespørgsel skal du klikke på SQL Command 
i øverste venstre hjørne af Adminer. Angiv en databaseforespørgsel, 
og klik på Udfør for at køre kommandoen.

Eksporter en database backup fra Adminer.

https://kinsta.com/dk/videnbase/wp-options-autoloaded-data/
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Med DevKinstas Adminer-integration har du avanceret kontrol 
over din WordPress-database.

Uanset om du har brug for at redigere databasetabeller, importere 
eller eksportere backups eller køre komplekse SQL-kommandoer, 
har DevKinsta dig dækket!

 

Undersøg udgående e-mails fra WordPress 
 
DevKinsta inkluderer en indbygget SMTP-server og e-mail-capture 
 tool. Dette betyder, at dine lokale WordPress-websteder kan 
sende udgående e-mails som et live-produktionssted. Men i dette 
tilfælde vil sendte e-mails blive fanget og gemt i DevKinstas 
e-mail-indbakke.

Forespørg din database med SQL-kommandoer i Adminer.

https://kinsta.com/dk/videnbase/devkinsta/email-inbox/
https://kinsta.com/dk/videnbase/devkinsta/email-inbox/
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Dette giver dig det bedste fra begge verdener: Du kan bruge 
DevKinsta til at teste udgående e-mail-funktionalitet til marketing 
automation workflows, WooCommerce-ordrebekræftelser og mere 
uden at spamme dine besøgendes og kunders e-mail-indbakker.

For at få adgang til DevKinstas e-mail-indbakke skal du klikke  
på e-mail-ikonet i venstre sidebar.

DevKinsta inkluderer en indbygget SMTP-server og e-mail-fangstværktøj.

I e-mail-indbakken vil du se en liste over udgående e-mails, der 
blev fanget. På skærmbilledet nedenfor kan du se en udgående 
e-mail fra vores “kinstalife” testside: 
from our “kinstalife” test site:

En udgående e-mail i DevKinstas e-mail-indbakke.

https://kinsta.com/dk/blog/email-marketing-statistiker/
https://kinsta.com/dk/blog/email-marketing-statistiker/
https://kinsta.com/dk/laer/woocommerce-guide/
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DevKinsta e-mail indbakke visningstilstande.

For at inspicere en udgående e-mail skal du blot klikke på den. I 
hver e-mail giver DevKinsta dig mulighed for at inspicere “fra”-
adressen, “til”-adressen, body content, leveringstidspunkt og mere.

Du kan også vælge at vise e-mailen i HTML-, almindelig tekst- 
eller raw-tilstand. HTML-tilstanden er nyttig til at teste HTML- 
e-mail-skabeloner, mens Raw-tilstanden lader dig inspicere 
e-mail-headers som MIME-Version og X-Mailer direkte.

For at lære mere om DevKinsta, sørg for at tjekke vores officielle 
fællesskabsforum, læse DevKinsta-dokumentationen og se vores 
nyttige DevKinsta-tutorialvideoer på YouTube.

Og hvis du ikke allerede har gjort det, så download DevKinsta.

DevKinsta er et fremragende gratis lokalt WordPress-udviklingsværktøj.  

Jeg er stor fan af Kinsta - både deres hosting og de mennesker, der driver den. 

Dette værktøj har gjort min lokale/produktsynkronisering super nem.

Ahmad Awais 

https://community.devkinsta.com/
https://community.devkinsta.com/
https://kinsta.com/dk/videnbase/devkinsta/
https://www.youtube.com/watch?v=4AiJgowutl8&list=PLhYfuAN3YCfwdKXz4PEuvF2Mwe0sKkBN_&ab_channel=Kinsta
https://kinsta.com/dk/devkinsta/
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KAPITEL 2

Sådan installeres 
WordPress lokalt  
på Mac og Windows  
med DesktopServer
DesktopServer er et fantastisk WordPress-produkt fra 
ServerPress, som kan gøre installation af WordPress lokalt på  
Mac og Windows til en leg.

Skærmen DesktopServer

Du kan starte en ny udviklingsinstallation på få sekunder med  
et enkelt klik på en knap. Dette værktøj understøtter også fuldt  
ud multisite og WP-CLI.

https://serverpress.com/
https://kinsta.com/dk/blog/wordpress-multisite/
https://kinsta.com/dk/blog/wordpress-multisite/
https://kinsta.com/dk/blog/wp-cli/
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ServerPress har både en gratis version og en premium version, 
sidstnævnte koster 99,95 USD om året. Premium-versionen 
indeholder et par avancerede funktioner, såsom:
• Multisite support
• Import og eksport af tredjeparts backups
• Udrulning direkte til dit live-websted
• Omgå alle login-plugins

Du kan vælge, hvilken version der passer dig bedst afhængigt af 
dine behov. Hvis du bare skal lave nogle hurtige tests, fungerer 
den gratis version godt. 

Download DesktopServer til din computer
 
For at installere WordPress lokalt skal du downloade DesktopServer 
fra deres hjemmeside. Der er både en Windows-version og en  
Mac-version. Til dette eksempel bruger vi Windows-versionen.

På hjemmesiden skal du klikke på knappen Free download i øverste 
højre hjørne (eller Buy Premium, hvis det er det, du foretrækker):

ServerPress hjemmeside

https://serverpress.com/get-desktopserver/
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Dette vil automatisk begynde at downloade .zip-filen til din computer.

Start DesktopServer Installer

Når filen er færdig med at downloade, er næste trin at starte 
DesktopServer installationsprogrammet. Før du gør det, skal du 
udpakke den fil, du lige har downloadet. Dette kan tage et par 
minutter at fuldføre.

Når det er færdigt, skal du klikke på Installer DSL.

Når du først starter programmet, bliver du bedt om at genstarte 
med administratorrettigheder. Vælg Continue. Du bliver derefter 
bedt om at acceptere servicevilkårene og vælge en mulighed  
for din installation.

The DesktopServer installer application
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Lad Ny desktop installation være valgt, og klik derefter på 
Continue. Installationsprocessen begynder, hvilket kan tage lidt tid.

Når det er færdigt, vises en pop op, der fortæller dig, at den er 
færdig. Den fortæller dig også, hvor i din computermappe du kan 
finde applikationen. Når du er færdig, skal du klikke på Complete.

 

DesktopServer installationsvinduet
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Aktiver plugins og start Apache og  
MySQL Services

Når installationen er færdig, kan du aktivere en lang række 
forskellige udvikler-plugins.

Skærmen DesktopServer udvikler plugins

Her er en hurtig gennemgang af de udvikler-plugins, du kan bruge, 
når du installerer WordPress lokalt - vi anbefaler stærkt bypass-login 
og DS-CLI-plugins:
• Flytilstand: Styr indlæsning af eksterne filer, når der udvikles lokalt
• Omgå login: Giver udvikler mulighed for at omgå login-

legitimationsoplysninger via hurtigt valg af et af de første  
100 brugernavne i en kombinationsboks

• Ren import: Nulstiller .htaccess, rydder cache fra  
tredjeparts-hosts

• Debug and Trace: Tvinger WP_DEBUG = true og muliggør 
sporingssætninger på tværs af platforme/sprog i PHP  
og JavaScript

https://kinsta.com/dk/videnbase/wordpress-htaccess-fil/
https://kinsta.com/dk/blog/wordpress-fejlretning/
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• Dreamweaver-understøttelse: Aktiverer automatisk oprettelse 
af Dreamweaver-projektfiler og en WYSIWYG-tilstand, når du 
arbejder med skabelonfiler og style.css

• DS-CLI: Dette er en forbedret kommandolinje grænseflade 
på tværs af platforme til professionelle udviklere. Det lader dig 
nemt bruge CLI, Composer, Git og PHPUnit. NodeJS og NPM 
er inkluderet for at tillade installation af GRUNT, Gulp og andre 
Node-afhængigheder.

• DS-Deploy: Bruges til at flytte et websted fra en lokal 
DesktopServer-installation til en live-server

• InnoDB Autoconvert: Konverter et websteds tabeller til InnoDB   
ved oprettelse, kopiering, flytning og import

• Lokal administrator marveling: Ændrer farven på 
administratorlinjen

• Mailbox Viewer: Giver hurtig udvikler offline visning  
af postleveringstjenester

Husk, at nogle af disse muligheder kun er tilgængelige med 
premium-versionen.

Når du er færdig, skal du vælge Next. Du bliver derefter spurgt,  
om du vil starte web- og databasetjenester, så tryk på Next igen.

 

Opret et nyt udviklingssted

Når du er færdig med at aktivere plugins og starte web- og 
databasetjenesterne, vil den næste prompt være at vælge “Create  
a new development website.”

https://kinsta.com/dk/blog/wp-cli/
https://kinsta.com/dk/hjaelp/git/
https://kinsta.com/dk/videnbase/konverter-myisam-til-innodb/
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Det er her, programmet installerer WordPress for dig. Du skal 
vælge dit websteds navn, som også vil være dets lokale adresse.  
Vi kalder vores “testsite”, så vores udviklings-URL vil være 
“testsite.dev” på vores lokale maskine:

Muligheden for at oprette et nyt udviklingswebsted i DesktopServer

Skærmen til at oprette et webstedsnavn i DesktopServer
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DesktopServer giver dig mulighed for faktisk at oprette forskellige 
tegninger, hvilket gør det næsten som en forudbygget skabelon.  
I vores tilfælde ønsker vi blot en ny installation.

DesktopServer har altid den nyeste version af WordPress som 
standardplan. Dette betyder, at du ikke behøver at bekymre dig  
om manuelt at downloade det fra depotet og pakke det ud.

Som standard er webstedets rod placeret i mappen “Mine 
dokumenter”. Hvis du er tilfreds med dette, kan du lade det være 
som det er. Men for at lette organisationen ændrede vi vores til en 
mappe, vi oprettede i roden af vores C:-drev kaldet “wordpress”.

Når du er klar, skal du klikke på Create. Du vil derefter se URL’en 
på din lokale WordPress-installation. Klik på det for at afslutte 
installationen.

 

Installer og konfigurer dit WordPress-websted

Når du klikker på det link, vi lige har nævnt, åbnes dit lokale 
WordPress-websted i en browserfane.

En ny installationsside for WordPress
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Når du har valgt dit sprog, er næste trin at give dit websted en titel 
og vælge et brugernavn, et stærkt password og din e-mailadresse 
(hvis du planlægger at tage webstedet live senere, skal du undgå  
at bruge “admin” som brugernavn, hvilket kan du læse mere om  
i vores WordPress sikkerhedsguide).

Når du er færdig, skal du vælge Install WordPress.

Det var det! Du har lige installeret WordPress lokalt, og dit websted er 
oppe og køre. Du kan nu browse til din lokale installation og teste løs.

I vores tilfælde går vi til “testsite.dev” i vores browsers adresselinje. 
Da vi valgte bypass login-plugin-funktionen under opsætningen, er 
der en rullemenu, hvor vi kan vælge vores admin og blive automatisk 
logget ind. Du vil naturligvis ikke bruge dette på et produktionssted, 
men det er super praktisk til et udviklermiljø.

Velkomstsiden på et nyt WordPress-websted

https://kinsta.com/dk/blog/wordpress-sikkerhed/
https://kinsta.com/dk/videnbase/wordpress-dropdown-menu/
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Yderligere tips til brug af DesktopServer til  
at installere WordPress lokalt

På grund af hvordan Windows håndterer sine filtilladelser, kan  
du muligvis se en meddelelse, når du logger på, om WordPress,  
der ikke opdateres.

En WordPress-opdatering mislykkedes

LAMP permissions for WordPress

For at rette op, skal du blot åbne kommandoprompten som 
administrator og køre følgende kommando i din WordPress-mappe:

attrib -s *.*

Hvis du har brug for mere vejledning eller instruktion om, hvordan 
du gør dette, kan du lære mere om detaljerne på ServerPress.

https://kinsta.com/dk/blog/wordpress-login-url/
https://kinsta.com/dk/videnbase/wordpress-opdatering-fejlet-failed/
https://kinsta.com/dk/videnbase/wordpress-opdatering-fejlet-failed/
https://docs.serverpress.com/article/206-unable-to-update-wordpress
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For at oprette yderligere WordPress-websteder eller redigere dem 
skal du blot starte DesktopServer.exe-filen igen. Du kan stoppe og 
genstarte tjenester, oprette nye sider, redigere dem, eksportere 
og importere dem osv. For at få adgang til phpMyAdmin kan du 
klikke på knappen Sites nederst til venstre:

Knappen “Sites” i DesktopServer-applikationen

Administratorgrænsefladen for DesktopServer localhost

Alternativt kan du indtaste “localhost” i din browsers adresselinje. 
Dette åbner administrator grænsefladen på den lokale host.

https://kinsta.com/dk/hjaelp/wordpress-phpmyadmin/
https://kinsta.com/dk/videnbase/hvad-er-localhost/
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Der kan du få links til alle dine WordPress-websteder, såvel som 
dashboard-links og phpMyAdmin-links.

En anden fantastisk funktion er muligheden for at starte WP-CLI 
(eller DS-CLI) med et enkelt klik. Hvis du valgte indstillingen  
DS-CLI under opsætningsprocessen ovenfor, vil der være et  
link til det i dit dashboard. Klik på den for at starte op med  
WP-CLI-kommandoer.

DesktopServer indeholder også en eksportfunktion, som du kan 
bruge til at eksportere dit WordPress-websted direkte til et  
live-websted eller .zip-fil. Bemærk, at du skal bruge premium-
versionen til dette.

https://kinsta.com/dk/blog/wp-cli/
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WampServers hjemmeside

KAPITEL 3

Sådan installeres 
WordPress lokalt  
på Windows ved hjælp  
af WAMP
 
WampServer, også kendt som WAMP, er en software, der samler 
Apache web server, PHP og MySQL specifikt til Windows-enheder.

 
Download og installer WAMP på din computer

For at downloade og installere WAMP-softwaren skal du besøge 
WampServer-webstedet og vælge Start Using WampServer.

https://www.wampserver.com/
https://kinsta.com/knowledgebase/what-is-apache/
http://www.wampserver.com/en/
http://www.wampserver.com/en/
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Dette bringer dig automatisk til downloadsektionen på webstedet, 
hvor du har to versioner at vælge imellem: WampServer 32-bit og 
WampServer 64-bit. Vælg den, der anbefales til dit operativsystem.

Hvis du er usikker på, om dit operativsystem er 32-bit eller 64-bit,  
skal du navigere til Settings > About.

Enhedsspecifikationssiden på Windows

Under afsnittet Device specifications kan du finde din OS-type. 

Kør filen Wampserver.exe for at starte 
installationen

Når du har downloadet softwaren, skal du klikke på filen 
wampserver.exe for at køre installationsprogrammet. Dette kan 
tage et minut eller to.

Bemærk også, hvor denne fil blev downloadet, da du bliver nødt  
til at besøge den igen senere.
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Wamp-opsætningsvinduet

Du vil blive bedt om en række instruktioner på skærmen for  
at fuldføre installationsprocessen.

Under denne proces bliver du bedt om at definere en webbrowser. 
Du kan altid ændre denne indstilling til en browser, du foretrækker, 
ved at navigere til programfilerne på din computer.

 

Opret en ny MySQL-database

Det næste trin er at oprette en tom MySQL-database. Når du har 
startet WAMP, vil der være et grønt ikon i nederste højre hjørne  
af din skærm.

Klik på ikonet efterfulgt af phpMyAdmin. Dette vil automatisk 
bringe dig til login-skærmen i din browser.

https://kinsta.com/dk/videnbase/hvad-er-mysql/
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Databasesiden for phpMyAdmin

Indtast “root” i brugernavn feltet, lad password feltet stå tomt,  
og vælg derefter Go-knappen. Klik derefter på Databases.

phpMyAdmin login-siden

Under sektionen Create databases skal du navngive din nye 
database. Klik derefter på Create. Du har nu din database sat op.

https://kinsta.com/dk/videnbase/wordpress-databasen/
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Downloadsiden på WordPress.org

Installer WordPress og udpak filerne

Når du er færdig med at oprette din database, er næste trin at 
installere WordPress lokalt. For at gøre dette skal du besøge 
WordPress.org og klikke på Hent WordPress, efterfulgt af 
Download WordPress.

Dette vil downloade en .zip-fil til din computer. For at udpakke 
filerne skal du klikke på mappen og vælge Udpak alle.

Når det er gjort, skal du højreklikke på mappen og vælge Kopier. 
Naviger tilbage til mappen på din computer, hvor du downloadede 
WAMP, og indsæt “wordpress”-mappen i den mappe.

På dette tidspunkt kan du også omdøbe mappen “wordpress”,  
hvis du ønsker det. Navnet på mappen vil være URL’en til din lokale 
WordPress-installation. Til denne tutorial omdøber vi vores til 
“mytestsite”.

https://wordpress.org/
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Siden med databasedetaljer for en ny WordPress-installation

Besøg dit lokale WordPress-websted  
i din webbrowser

Åbn din webbrowser og skriv “http://localhost/mytestsite/”  
i søgefeltet. Erstat “mytestsite” med hvad du end har kaldt din 
“wordpress”-mappe.

Softwaren vil derefter præsentere en række opfordringer til dig 
om at konfigurere din WordPress installation. Du skal vælge et 
sprog og gennemgå databaseoplysningerne (den samme række  
af trin, som vi diskuterede i forrige afsnit). Når du er færdig,  
skal du klikke på Let’s go!

På den næste skærm skal du indtaste dine databaseoplysninger. 
Navnet vil være det, du kaldte din database, brugernavnet er “root”, 
og du kan lade passwordfeltet stå tomt.

Klik derefter på knappen Kør installationen. Navngiv derefter dit 
websted og opret et brugernavn og et password.

https://kinsta.com/dk/videnbase/manuelt-installeres-wordpress/
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Når du er færdig, skal du vælge Installer WordPress. Når softwaren  
er færdig med at installere, vil den vise dig en succes! besked.

Du kan derefter klikke på Log ind. Dette bringer dig til admin login-
siden til dit WordPress-websted.

Det var det! Du har nu et lokalt testmiljø installeret.
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KAPITEL 4

Sådan installeres 
WordPress lokalt på Mac 
ved hjælp af MAMP
 
Hvis du leder efter lokal serversoftware til brug på en Mac-computer, 
kan du overveje MAMP. MAMP er en forkortelse for Macintosh, 
Apache, MySQL og PHP. Den er utrolig poleret og nem at bruge.

 
Download og installer MAMP på din computer

Som med de to tidligere lokale udviklingsmuligheder er det første 
trin at downloade og installere MAMP på din computer. Du kan 
gøre dette fra det officielle MAMP-websted.

MAMP-downloadskærmen

https://www.mamp.info/en/downloads/
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Bemærk, at selvom du kan downloade og bruge MAMP gratis,  
er der også premium-planer tilgængelige.

 
Start MAMP og start dine servere

Når den er færdig med at downloade, skal du klikke på filen  
mamp.pkg. Et installationsvindue vil poppe op. Vælg knappen 
Continue for at følge rækken af prompter.

MAMP-applikationsmappen

MAMP installationsvinduet

Derefter skal du navigere til Finder > Applications på din 
computer og klikke på MAMP-mappen. 

https://www.mamp.info/en/store/
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Inde i den mappe skal du klikke på MAMP-elefantikonet.

The MAMP application icon

Dette åbner et nyt vindue. Tryk på Start servere. 

MAMP-muligheden “Start servere”.
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Når Apache- og MySQL-serverne starter, åbner MAMP automatisk 
WebStart-siden i din browser.

 
Opret din database og opdater dine 
brugeroplysninger

Nu er det tid til at oprette en ny database. På WebStart-siden skal 
du vælge TOOLS > phpMyAdmin.

Åbning af phpMyAdmin via MAMP WebStart-siden

Når phpMyAdmin åbner, skal du klikke på fanen Databaser. 
Navngiv din database, og vælg derefter Create.

Oprettelse af en ny database til dit lokale MAMP-websted
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Dernæst skal du opdatere MySQL-database brugeroplysningerne for 
den standardkonto, MAMP opretter for dig, da du skal bruge dem 
for at fuldføre WordPress-installationsprocessen. Naviger tilbage til 
phpMyAdmin-startskærmen, og klik på fanen User accounts.

Klik derefter på Edit privileges for kontoen med brugernavnet 
mamp.

Redigering af standard MAMP phpMyAdmin-brugerkontoen

Vælg fanen Change password, indtast dit foretrukne password  
og tryk på Go.

Ændring af standard MAMP phpMyAdmin konto password

Du kan derefter lukke phpMyAdmin.
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Installer WordPress og besøg dit websted  
fra Localhost

Besøg WordPress.org website og download den seneste version  
af WordPress. Udpak “wordpress”-mappen, når den er færdig med 
at downloade. Højreklik på mappen og vælg Kopier.

Naviger tilbage til Finder > Applications > MAMP på din 
computer, og åbn htdocs-mappen.

The htdocs folder in the MAMP application

Indsæt din WordPress-mappe, som du lige har kopieret,  
i den mappe. Vi foreslår, at du omdøber det til “mytestsite” eller 
noget lignende.
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Omdøbning af den lokale MAMP-installation af WordPress

Gå derefter til “http://localhost/8888/mytestsite” i en ny 
browserfane. Her bliver du bedt om at indtaste dine database 
legitimationsoplysninger samt navngive dit websted.

Fuldførelse af WordPress installationsguiden
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Når du har gennemført WordPress-installationen, er du færdig! 
Hvis du har brug for flere instruktioner om dette trin, kan du 
henvise til det forrige afsnit i denne e-bog.
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KAPITEL 5

Sådan installeres 
Wordpress lokalt på Mac, 
Windows, og Linux ved 
brug af XAMPP

XAMPP er et andet populært PHP-udviklingsmiljø, du kan bruge 
til at installere WordPress lokalt. Du kan bruge det til Windows, 
macOS eller Linux. Her vil vi lede dig igennem, hvordan du gør det til 
Windows, selvom processen stort set er den samme for Mac-brugere. 

Download og installer XAMPP på din computer

Besøg Apache Friends-webstedet, og ud for den grønne 
Download-knap skal du vælge XAMPP til Windows (eller hvilket 
operativsystem du bruger).

https://www.apachefriends.org/index.html
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Apache Friends hjemmeside

Softwaren downloades automatisk til din computer. Når det  
er færdigt, skal du klikke på .exe-filen for at starte 
installationsprogrammet.

Bemærk, at for macOS vil dette være en .dmg-fil. Når du 
åbner det, skal du klikke på XAMPP-ikonet og trække det til din 
Applications-mappe.

 
Vælg de komponenter, du vil installere

Efter at have kørt installationsprogrammet, bliver du bedt om at 
vælge de komponenter, der skal installeres. De vigtigste at vælge 
er Apache, MySQL, PHP og phpMyAdmin.
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XAMPP-skærmen til opsætning af komponenter

Du kan fjerne markeringen af de andre komponenter, da de ikke  
er nødvendige. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Next 
og vælge, hvilken mappe du vil installere XAMPP på.

Klik på knappen Next igen, ignorer Bitnami-prompten, og vælg 
Next igen.

 
Start XAMPP Kontrolpanel og test din server 

På den sidste skærm skal du vælge at starte XAMPP Kontrolpanel. 
Når XAMPP Kontrolpanel er åbnet, kan du klikke på Start-

knapperne ved siden af både Apache og MySQL.
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XAMPP Kontrolpanel

Når du har startet dem, bør status for hver blive grøn. Nu er det 
tid til at teste din server. Du kan gøre dette ved at indtaste  
“http://localhost/” i din webbrowser.

Hvis det virker, har du tilføjet XAMPP til din computer.

 
Download WordPress og opret en database

Det næste trin er at installere WordPress på din computer.  
Du kan gøre dette ved at gå til WordPress.org og klikke på 
Download WordPress.

Når pakken er færdig med at downloade, udpak filerne og kopier 
derefter mappen. Naviger derefter til XAMPP-mappen på din 
computer, og find og åbn htdocs-mappen.

Opret derefter en ny mappe i htdocs-mappen. Du kan kalde det 
noget i stil med “mytestsite”. Indsæt WordPress-filerne i den mappe.

https://wordpress.org/
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Nu er det tid til at oprette din database.

Naviger tilbage til dit XAMPP-kontrolpanel, og vælg Admin ud for 
MySQL. Dette vil starte phpMyAdmin.

Klik på Databaser, navngiv derefter din database og vælg Create (du 
kan henvise til tidligere afsnit, hvis du har brug for mere vejledning).

Du kan navngive din database, hvad du vil. Vi foreslår dog at holde 
det enkelt og mindeværdigt, såsom “test_db”.

 
Installer WordPress lokalt ved at besøge  
dit websted i din browser

For at fuldføre processen kan du besøge “http://localhost/
mytestsite” i din browser. Husk at erstatte “mytestsite” med hvad 
du end har kaldt din WordPress-mappe.

Du bliver bedt om at vælge et sprog, navngive dit websted og 
udfylde dine databaseoplysninger. Så kan du logge ind på dit 
WordPress-sted og begynde at bruge dit lokale miljø!
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Konklusion
Uanset om du er på vej til et sted med begrænset Wi-Fi eller 
hurtigt vil redigere og manipulere filer, kan en lokal WordPress-
installation gøre dit liv lettere.

Vi kan varmt anbefale DevKinsta. Det er gratis for evigt, integreres 
problemfrit med MyKinsta og er tilgængeligt på 10 sprog.

 

Download DevKinsta 

 
Har du brug for en lynhurtig, sikker og udviklervenlig hosting til 
dine kundewebsteder? Kinsta er bygget med WordPress-udviklere 
i tankerne og giver masser af værktøjer og et kraftfuldt dashboard. 
Nogle af vores funktioner inkluderer:
• Nginx
• PHP 8.0, 7.4, and 7.3 (tjek vores PHP benchmarks)
• Et-klik iscenesættelse
• MariaDB
• Fuldside Caching
• SSH Adgang
• Object Caching (med Redis add-on)
• SSL + SPDY Support
• A+ på Qualys SSL Labs test
• Gratis migration og hack fixes
• Gratis Application Performance Monitoring (APM) Tool
• Manual backup points
• Composer Support

https://kinsta.com/dk/devkinsta/
https://kinsta.com/devkinsta/?utm_campaign=How%20to%20Install%20WordPress%20Locally&utm_source=Install%20WP%20locally%20ebook&utm_medium=In-line%20text
https://kinsta.com/dk/devkinsta/
https://kinsta.com/dk/videnbase/dev-fuktioner/
https://kinsta.com/dk/videnbase/dev-fuktioner/
https://kinsta.com/dk/blog/php-benchmarks/
https://kinsta.com/dk/hjaelp/wordpress-scenemiljo/
https://kinsta.com/dk/blog/wordpress-cache/
https://kinsta.com/dk/hjaelp/forbindelse-til-ssh/
https://kinsta.com/dk/blog/wordpress-cache/
https://kinsta.com/dk/hjaelp/redis-cache/
https://kinsta.com/dk/videnbase/sikkerhedsgaranti/
https://kinsta.com/dk/apm-tool/
https://kinsta.com/dk/hjaelp/wordpress-backups/
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• Gratis Premium DNS via Route 53
• DevKinsta Local Development Tool
• HTTP/3 Support
• Seneste softwareversioner

For endnu flere detaljer, tag venligst et kig på vores side med 
avancerede funktioner.

Tjek vores planer 

https://kinsta.com/dk/devkinsta/
https://kinsta.com/dk/blog/http3/
https://kinsta.com/dk/funktioner/
https://kinsta.com/plans/?in-article-cta&utm_campaign=How%20to%20Install%20WordPress%20Locally&utm_source=Install%20WP%20locally%20ebook&utm_medium=In-line%20text
https://kinsta.com/dk/planer/


2022




	_hwaz0psdtcqi

