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Lokal utveckling är ett bra sätt att bygga och felsöka offline i en 
säker miljö som inte använder några hosting-resurser. 

Det finns flera anledningar till att lokal utveckling kan vara bra för 
dig. Oavsett om du vill testa nya funktioner, experimentera med 
utvecklingsprojekt eller bygga en WordPress-webbplats innan du 
omvandlar den till live, kan en lokal WordPress-installation hjälpa 
dig att göra detta. Om du reser och inte har tillgång till Wi-Fi kan 
du använda en lokal installation för att fortsätta arbeta. En lokal 
installation kan även vara snabbare när det gäller att manipulera filer.

Du kan installera WordPress lokalt på endast några få enkla steg. 

För att göra detta måste du ställa in en lokal AMP-stack på din 
maskin. För WordPress står AMP för Apache, MySQL och PHP. 
Dessa är de mjukvaror som behövs för att efterlikna vad en 
hanterad WordPress-hosting skulle köra för dig på sin webbserver.

I den här e-boken lär du dig att installera WordPress lokalt på 
Windows, Mac och Linux med DevKinsta, DesktopServer, XAMPP, 
WAMP eller MAMP.

https://kinsta.com/se/blog/hanterad-wordpress-hosting/
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KAPITEL 1

Så här installerar  
du WordPress lokalt 
på Mac, Windows och 
Linux med DevKinsta
DevKinsta är Kinsta’s egna lokala utvecklingsverktyg för 
WordPress. Du kan använda DevKinsta för att skapa lokala 
WordPress-webbplatser med ett enda klick. Dess funktioner 
inkluderar avancerade databas- och e-posthanteringsverktyg 
samt en fullständig integrering med MyKinsta.

DevKinsta är helt kostnadsfritt, även om du inte är en Kinsta-
kund. Det är tillgängligt för macOS, Windows och Ubuntu Linux. 
DevKinsta används för närvarande av mer än 10 000 utvecklare, 
webbdesigners och frilansare.

Så installerar du WordPress lokalt

Att kunna hämta webbplatser som hostas med Kinsta, driva dem till iscensättning, 

och skapa en lokal miljö har gjort mitt liv sååååå mycket enklare. Att granska 

plugins/teman och och lägga till dem till domäner under oändlig tid hör nu till det 

förflutna. Även om du inte använder Kinsta skulle jag rekommendera verktyget.

Ben Townsend 

LayerWP 

https://kinsta.com/se/devkinsta/
https://kinsta.com/se/funktions-uppdateringar/lokala-wordpress-utvecklingsverktyget/
https://kinsta.com/se/funktions-uppdateringar/lokala-wordpress-utvecklingsverktyget/
https://kinsta.com/se/mykinsta/
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Här är några viktiga funktioner:
• Enklicks-skapande av WordPress-webbplats med stöd för 

multisidor och WP-CLI.
• En modern stack som drivs av Nginx, MySQL, och de senaste 

versionerna av PHP
• MyKinsta-integrering så att du kan importera Kinsta-hostade 

webbplatser, och flytta ändringar till Kinsta
• Databashantering med Adminer
• SMTP-server och e-postverktyg för att inspektera  

utgående e-post

Ladda ner och installera DevKinsta 

För att komma igång, ladda ner den senaste versionen av 
DevKinsta. Verktyget finns på 10 olika språk, som alla kan hittas 
genom språkalternativet i sidfoten.

• För att installera DevKinsta på macOS, öppna .dmg-filen 
och dra DevKinsta-appen till din Applikations-mapp. 
Dubbelklicka på DevKinsta i din Applikations-mapp.

• För att installera DevKinsta på Windows, dubbelklicka på 
DevKinsta-filen(.exe) och gå igenom installationsguiden.

• För att installera DevKinsta på Ubuntu, ladda ner 
.deb-paketet och installera det. Detta kan göras på 
kommandoraden eller med din föredragna paketinstallatör.

När du startar DevKinsta för första gången kommer Docker 
Desktop installeras som ett beroende. DevKinsta använder Docker 
Desktop för att skapa containeriserade WordPress-miljöer.

Så installerar du WordPress lokalt

https://kinsta.com/se/blog/wp-cli/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/vad-ar-nginx/
https://kinsta.com/se/blog/mariadb-vs-mysql/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/vad-ar-php/
https://www.adminer.org/
https://kinsta.com/se/blog/kostnadfri-smtp-server/
https://kinsta.com/se/devkinsta/
https://kinsta.com/se/devkinsta/
https://www.docker.com/products/docker-desktop
https://www.docker.com/products/docker-desktop


Under DevKinsta-installationsprocessen kan du se ett popup-
meddelande som säger “Docker Desktop behöver privilegierad 
åtkomst.” Om du ser det meddelandet klickar du på Okej och 
anger lösenordet för ditt användarkonto så att Docker Desktop 
kan installeras korrekt.

När du har angett lösenordet för installationen installerar 
DevKinsta Docker Desktop tillsammans med några Docker-
avbildningar. Installationen kan ta lite tid beroende på hastigheten 
av din internetanslutning, så du kan lugnt lämna datorn ett litet tag.

Skapa en lokal WordPress-webbplats  
med DevKinsta 

DevKinsta stöder tre metoder för att skapa lokala  
WordPress-webbplatser.

Under skapandet av webbplatsen kan du bli ombedd att ange ditt 
användarlösenord eller bekräfta behörigheter beroende på din version 
av macOS eller Windows. På vissa operativsystem kräver DevKinsta 
utökade behörigheter för att skriva webbplatsens filer till disken.

1.  Ny WordPress-webbplats: Skapa en lokal webbplats med 
standard-hostingstacken, som består av Nginx, MySQL, 
PHP 7.4 och den senaste versionen av WordPress.

2.  Import från Kinsta: Klona en webbplats som hostas på 
Kinsta till din lokala dator med endast några klick. När 
du är klar med ditt arbete kan du till och med omvandla 
ändringar tillbaka till en Kinsta-iscensättningsmiljö.

3.  Anpassad webbplats: Skapa en lokal webbplats med en 
anpassad hostingstack. Med det här alternativet kan du 
välj din favorit PHP-version, ange ditt databasnamn och 
aktivera WordPress-multisidor.
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https://kinsta.com/se/blog/snabbaste-hosting-wordpress/
https://kinsta.com/se/blog/installerar-php/
https://kinsta.com/se/blog/wordpress-multisite/
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Här är en närmare titt på varje alternativ för webbplatsskapande.

Ny WordPress-webbplats

För att komma igång, välj alternativet Ny WordPress-webbplats. 
För denna webbplatsskapande metod behöver du bara ange ett 
webbplatsnamn, WordPress admin-användarnamn, och WordPress 
admin-lösenord. När du har fyllt i dessa tre fält klickar du på Skapa 

Webbplats.

DevKinsta har tre metoder för att skapa lokala WordPress-webbplatser.

Skapa en ny WordPress-webbplats i DevKinsta.

https://kinsta.com/se/kunskapsbas/devkinsta/skapa-en-webbplats/
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Import Från Kinsta

Det andra alternativet är att importera en webbplatsmiljö som 
redan är hostad på Kinsta. För att göra detta, klicka på Import från 

Kinsta och ange dina inloggningsuppgifter för MyKinsta.

När du är inloggad väljer du den Kinsta-miljö som du vill 
klona till din lokala dator. DevKinsta stöder både live- och 
iscensättningsmiljöer på Kinsta, så var noga med att välja rätt.

När du har klickat på en miljö anger du om webbplatsen är en 
multisides-installation och klickar på Importera webbplats för att 
börja klona din webbplats.

Klona din livewebbplats med funktionen “Importera från Kinsta”.

Anpassad webbplats

Med det tredje alternativet kan du konfigurera specifika 
inställningar för din lokala WordPress-installation.

https://kinsta.com/se/kunskapsbas/devkinsta/skapa-en-webbplats/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/devkinsta/skapa-en-webbplats/
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Här är inställningarna som du kan justera med Anpassad Webbplats:
• Webbplatsens Namn
• PHP-Version (PHP 7.2, 7.3, 7.4, 8.0)
• Databasnamn
• Aktivera HTTPS
• WordPress-webbplatsens Titel
• E-post för WordPress Admin
• WordPress Admin-användarnamn
• WordPress Admin-lösenord
• WordPress Multisides-läge

Så installerar du WordPress lokalt

Anpassa en lokal WordPress-installation med DevKinsta.

När du har konfigurerat önskade inställningar klickar du på Skapa 

webbplats för att starta skapandet av webbplatsen.

https://kinsta.com/se/kunskapsbas/devkinsta/skapa-en-webbplats/
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Navigera i DevKinsta’s webbplatsinfoskärm

När du har skapat en webbplats ser du webbplatsinformationsskärmen. 
Varje webbplats som skapas i DevKinsta har sin egen 
Webbplatsinformationssida. Tänk på den här skärmen som 
uppdragskontrollpanelen för din lokala WordPress-webbplats.

Inom Webbplatsinformation kan du hitta användbar information 
som webbplatsidentitetsuppgifter, PHP-version, WordPress-
version, SSL-läge, databasuppgifter och webbplatsens hostnamn.

Webbplatsinformationsskärmen har även praktiska knappar 
för att öppna din lokala webbplats i en webbläsare, flytta 
en webbplats till en Kinsta-iscensättningsmiljö, lansera 
Adminer för databashantering och åtkomst till WordPress-
administratörspanelen i din lokala WordPress-installation.

Låt oss gå igenom de viktigaste aspekterna av varje del av 
Webbplatsinformationsskärmen.
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Skärmen “Webbplatsinformation” i DevKinsta.

https://kinsta.com/se/kunskapsbas/devkinsta/webbplatsinformation/
https://kinsta.com/se/blog/http-till-https/
https://kinsta.com/se/hjalp/mellanlagringsmiljon/
https://kinsta.com/se/blog/adminer/
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Toppen av Webbplatsinformationsskärmen har allmän information 
om din WordPress-webbplats. För utvecklare är Webbplatssökväg 
och Webbplatshost särskilt användbara. 

Webbplatssökväg avser platsen för WordPress-installationen  
på det lokala filsystemet. Du kan klicka på mappikonen för att  
gå direkt till mappen och börja redigera teman, plugin och mer. 

Webbplatshost är ett anpassat .local-domännamn  
(t.ex. https://kinstalife.local) som du kan använda för att komma  
åt en lokal WordPress-sajt i en webbläsare.

SSL och HTTPS-sektionen innehåller en HTTPS-knapp, som 
automatiskt genererar ett SSL-certifikat för din lokala WordPress-
webbplats, och låter dig komma åt webbplatsen via HTTPS.

Databastabell-sektionen visar databasinställningarna för din lokala 
WordPress-webbplats. Detta är användbart om du vill komma åt 
din WordPress-databas via MySQL-kommandoradsverktyget eller 
ett databashanteringsverktyg från tredje part.

Slutligen, WordPress-sektionen visar din WordPress-kärnversion 
och multisides-status. Och det finns till och med en knapp för att 
aktivera WP_DEBUG-läge för att felsöka din WordPress-webbplats.

Så installerar du WordPress lokalt

https://kinsta.com/se/hjalp/sa-har-installerar-du-ett-ssl-certifikat/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/wordpressdatabasen/
https://kinsta.com/se/blog/wordpress-debug/
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Hantera flera webbplatser i DevKinsta

För agenturer och utvecklare, eller alla som arbetar med flera projekt 
samtidigt, kan DevKinsta användas för att distribuera och hantera 
flera lokala WordPress-webbplatser. Varje lokal WordPress-webbplats 
som hanteras av DevKinsta körs i sin egen containeriserade miljö. 
Det betyder att varje webbplats har sin egen anpassningsbara PHP-
version, WordPress-version, e-postinkorg och mer.

För att se din DevKinsta-webbplatslista, klicka på webbplatsens 
ikon i det vänstra sidofältet.

Så installerar du WordPress lokalt

Distribuera flera lokala WordPress-miljöer med DevKinsta.
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På den här skärmen kan du se en lista över alla dina lokala WordPress-
webbplatser. För att lägga till ytterligare en, klicka på Lägg till hemsida.

Så installerar du WordPress lokalt

Hantera flera lokala WordPress-webbplatser med DevKinsta.

Flytta din webbplats till MyKinsta  

Om dina WordPress-webbplatser är hostade på Kinsta gör 
DevKinsta det enkelt att flytta ändringar online till en  
Kinsta-iscensättningsmiljö. 

DevKinsta erbjuder ett enkelt sätt att skapa och hantera din webbplats. 

Dessutom kan du flytta den live till din Kinsta-server med ett enda klick.

Tom Rankin 

WPKube 

https://kinsta.com/se/kunskapsbas/devkinsta/skicka-andringar-till-iscensattning/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/devkinsta/skicka-andringar-till-iscensattning/
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Du kan bli ombedd att ange dina MyKinsta-uppgifter.

Välj sedan en mål-webbplats att flytta till. Tänk på att den här 
processen kommer att skriva över innehållet i den aktuella 
iscensättningsmiljön om en sådan finns.

Så installerar du WordPress lokalt

Välj en iscensättningsmiljö att flytta ändringarna till.

Flytta din lokala WordPress-webbplats till en Kinsta-stagingmiljö.

För att skicka en lokal webbplats till Kinsta, klicka på knappen 
Omvandla webbplats på din webbplatsinfosida.
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När du har flyttat din lokala WordPress-webbplats till Kinsta kan 
du se webbplatsen via iscensättningsmiljöns webbadress. När du 
är klar kan du då omvandla iscensättningen till live i MyKinsta.

Se hur lätt det är att omvandla iscensättning  
till live i vår kostnadsfria MyKinsta-demo 
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Bekräfta åtgärden Flytta till iscensättning.

Klicka slutligen på Omvandla webbplats för att bekräfta åtgärden.  

https://kinsta.com/se/hjalp/omvandla-iscensattningswebbplats-live/
https://kinsta.com/se/boka-demo/
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Använd Adminer för att hantera din databas

DevKinsta levereras med ett lättviktigt databashanteringsverktyg 
som heter Adminer. Som phpMyAdmin, som vi använder 
för webbplatser som är hostade på Kinsta, ger Adminer dig 
ett webbgränssnitt för att redigera databastabeller, köra 
databasförfrågningar, importera och exportera säkerhetskopior 
och mer.

För att starta Adminer, klicka på databashanterare högst upp 
på Webbplatsinformationssidan. Adminer öppnas sedan i din 
standardwebbläsare.

Så installerar du WordPress lokalt

Klicka på “databashanterare” för att komma åt Adminer i DevKinsta.

https://kinsta.com/se/kunskapsbas/devkinsta/databashanteraren/
https://kinsta.com/se/docs/wordpress-phpmyadmin/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/devkinsta/databashanteraren/
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När du har startat Adminer ser du dina WordPress-databastabeller. 
Skärmdumpen nedan visar databasen för vår testwebbplats 
“kinstalife”. Under Tabellkolumnen, kan du se WordPress-tabeller 
som wp_comments, wp_posts, osv.:

Så installerar du WordPress lokalt

WordPress-databas i Adminer.

För att redigera en databaspost, klicka på önskad tabell.  
Om vi till exempel vill redigera hem- och webbplatsadressen  
till vår WordPress-webbplats kan vi klicka på wp_options.
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På den här sidan kan vi redigera option_value för webbplatsens 

webbadress för att uppdatera webbadressen till vår WordPress-
webbplats, och detsamma kan göras för hemadressen.

Så installerar du WordPress lokalt

Klicka på “Välj data” för att redigera dina WordPress-databastabeller.

Redigera en WordPress-databas “option_value” med Adminer.
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Adminer stöder också databas-import och export. Detta är 
användbart för att arbeta med säkerhetskopierade databasfiler 
som de vi inkluderar med nedladdningsbara säkerhetskopior.

Om du vill importera en databasfil klickar du på Import i det 
övre vänstra hörnet av Adminer. Klicka på Välj filer för att välja 
en databaskopia, och klicka Kör för att starta importprocessen. 
Adminer stöder både råa .SQL-filer och komprimerade .SQL.gz-filer.

Importera en databas-säkerhetskopia med Adminer.

Om du vill exportera en fullständig säkerhetskopia av databasen 
klickar du på Export i det övre vänstra hörnet av Adminer.  
Välja gzip som utdataformat, SQL som databasformat och lämna 
de andra inställningarna som de är. Klicka på Export för att starta 
säkerhetskopieringen.

Adminer exporterar sedan din WordPress-databas till en 
komprimerad .SQL.gz-fil.

https://kinsta.com/se/funktions-uppdateringar/nedladdningsbara-sakerhetskopior/
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Slutligen stöder Adminer SQL-kommandokörning, vilket innebär  
att du kan köra databasförfrågningar i din WordPress-databas.  
Om du exempelvis försöker hitta mängden autoladdade data i din 
databas kan du köra kommandot nedan i Adminer.

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

 
För att köra en databasförfrågning, klicka på SQL Command i det 
övre vänstra hörnet av Adminer. Ange en databasförfrågning och 
klicka på Kör för att köra kommandot.

Exportera en databas-säkerhetskopia från Adminer.

https://kinsta.com/se/kunskapsbas/wp-options-autoladdad-data/
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Med DevKinstas Adminer-integrering har du avancerad kontroll 
över din WordPress-databas.

Oavsett om du behöver redigera databastabeller, importera eller 
exportera säkerhetskopior eller köra komplexa SQL-kommandon, 
har DevKinsta vad du behöver!

 

Kontrollera utgående e-post Från WordPress 
 
DevKinsta innehåller en inbyggd SMTP-server och e-postverktyg. 
Det betyder att dina lokala WordPress-webbplatser kan skicka 
utgående e-postmeddelanden som om de vore live-webbplatser. 
Men i det här fallet kommer skickade e-postmeddelanden att 
fångas upp och sparas i DevKinsta’s e-postinkorg.

Förfråga din databas med SQL-kommandon i Adminer.

https://kinsta.com/se/kunskapsbas/devkinsta/inkorg-for-e-post/
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Detta ger dig det bästa av två världar: Du kan använda DevKinsta 
för att testa utgående e-postfunktionalitet för arbetsflöden för 
marknadsföringsautomatisering, WooCommerce-orderbekräftelser, 
och mer utan att spamma e-postinkorgarna för dina besökare  
och kunder.

För att komma åt DevKinsta’s e-postinkorg, klicka på brevikonen  
i det vänstra sidofältet.

DevKinsta innehåller en inbyggd SMTP-server och e-postverktyg.

https://kinsta.com/se/blog/e-postmarknadsforingsstatistik/
https://kinsta.com/se/blog/e-postmarknadsforingsstatistik/
https://kinsta.com/se/lar/woocommerce-guiden/
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I inkorgen för e-post visas en lista över utgående e-postmeddelanden 
som har fångats upp. På skärmdumpen nedan kan du se ett utgående 
e-postmeddelande från vår test-webbplats “kinstalife” :

Ett utgående e-postmeddelande i DevKinsta’s e-postinkorg.

Visningslägen i DevKinstas e-postinkorg

Om du vill inspektera ett utgående e-postmeddelande är det bara att 
du klickar på detta. DevKinsta låter dig inspektera “från”-adressen, 
“till”-adressen, brödtext, leveranstid och mer i varje meddelande.
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Du kan även välja att visa e-postmeddelandet i HTML, vanlig text 
eller Raw-läge. HTML-läget är användbart för att testa HTML-e-
postmallar, medan Raw-läget låter dig inspektera e-postrubriker 
som MIME-version och X-Mailer direkt.

För att lära dig mer om DevKinsta, se till att kolla in vårt officiella 
forum, läsa DevKinsta-dokumentationen och titta på våra 
hjälpsamma DevKinsta-handledningsvideor på YouTube. 

Och om du inte redan har gjort det, ladda ner DevKinsta.

DevKinsta är ett utmärkt kostnadsfritt verktyg för lokal WordPress-utveckling.  

Jag är ett stort fan av Kinsta - både hostingen och de människor som driver det.  

Detta verktyg har gjort min lokala/prod-synkning superenkel. 

Ahmad Awais 

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

Så här installerar  
du WordPress lokalt  
på Mac och Windows 
med DesktopServer

DesktopServer-skärmen

DesktopServer är en bra WordPress-produkt från ServerPress, 
som förenklar lokal installation av WordPress på Mac och Windows.

Du kan starta en ny utvecklingsinstallation på några sekunder med 
ett enkelt klick på en knapp. Detta verktyg stöder även multisidor 
och WP-CLI.

https://serverpress.com/
https://kinsta.com/se/blog/wordpress-multisite/
https://kinsta.com/se/blog/wp-cli/
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ServerPress-webbplatsen

ServerPress har både en kostnadsfri version och en premiumversion, 
den senare kostar $99,95 per år. Premiumversionen innehåller några 
avancerade funktioner, till exempel:
• Multisides-stöd
• Importer och exporter av säkerhetskopior från tredje part
• Direkt distribuering till din live-webbplats
• Möjlighet att kringgå eventuella inloggningsplugin

Du kan välja vilken version som passar dig bäst beroende på dina 
behov. Om du bara behöver göra några snabba tester fungerar den 
kostnadsfria versionen bra.

Ladda ner DesktopServer till din dator
 
För att installera WordPress lokalt, ladda ner DesktopServer från 
deras hemsida. Det finns både en Windows-version och en Mac-
version. I det här exemplet använder vi Windows-versionen.

På webbplatsen klickar du på Kostnadsfri nedladdning i det övre 
högra hörnet (eller Köp premium om det är vad du vill ha):

Detta kommer automatiskt att börja ladda ner .zip-filen till din dator.

https://serverpress.com/get-desktopserver/
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Starta installationsprogrammet  
för DesktopServer

När filen har laddats ner är nästa steg att starta 
installationsprogrammet för DesktopServer. Innan du gör det, packa 
upp filen som du just har laddat ner. Det kan ta några minuter.

När det är klart, klicka på Installera DSL.

DesktopServer installationsprogram

När du först startar programmet uppmanas du att starta om med 
administratörsbehörighet. Välja Fortsätt. Du uppmanas  
då att acceptera användarvillkoren och välja ett alternativ för  
din installation.
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Låt Ny stationär installation vara valt och klicka sedan på Fortsätt. 
Installationsprocessen börjar, vilket kan ta lite tid.

När det är klart visas en popup som låter dig veta att den är 
klar. Den berättar även var i din datorkatalog som du kan hitta 
applikationen. När du är klar klickar du på Avsluta.

DesktopServer installationsfönster
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Aktivera plugin och starta Apache  
och MySQL-tjänsterna

När installationen är klar kan du aktivera en mängd olika 
utvecklarplugin.

Skärmen för DesktopServer’s utvecklarplugin

Här är en snabb genomgång av utvecklarplugin som du kan använda 
när du installerar WordPress lokalt - Vi rekommenderar plugin för 
att kringgå inloggning samt DS-CLI-plugin:
• Airplane Mode: Kontrollera laddning av externa filer när  

du utvecklar lokalt
• Bypass Login: Tillåter utvecklare kringgå inloggningsuppgifter, 

via snabbval av någon av de första 100 användarnamnen  
i en kombinationsruta

• Clean import: Återställers .htaccess, rensar cache från 
tredjepartshostar

• Debug and Trace: Tvingar WP_DEBUG = true, och möjliggör 
plattformsoberoende språkspårnings-uttalanden i PHP och JavaScript

https://kinsta.com/se/kunskapsbas/wordpress-htaccess-filen/
https://kinsta.com/se/blog/wordpress-debug/
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• Dreamweaver Support: Aktiverar automatiskt Dreamweaver 
projektfilsskapande, och ett WYSIWYG-läge när du arbetar  
på mallfiler och style.css

• DS-CLI: Detta är ett förbättrat, plattformsoberoende 
kommandoradsgränssnitt för professionella utvecklare.  
Det låter dig enkelt använda CLI, Composer, Git och PHPUnit. 
NodeJS och NPM ingår för att tillåta installation av GRUNT, 
Gulp och andra Nodberoenden.

• DS-Deploy: Används för att flytta en webbplats från en lokal 
DesktopServer-installation till en live-server

• InnoDB Autoconvert: Konverterar en webbplats tabeller till 
InnoDB på Create, Copy, Move och Import-handlingar.

• Lokal Admin Color Bar: Ändrar Adminfältets färg
• Mailbox Viewer: Ger utvecklare snabb offlinevisning av 

e-postleveranstjänster

Tänk på att vissa av dessa alternativ endast är tillgängliga  
med premiumversionen.

När du är klar väljer du Nästa. Du kommer då att bli tillfrågad om  
du vill starta webb- och databastjänster, så klicka på Nästa igen.

 

Skapa en ny utvecklingswebbplats

När du är klar med att aktivera plugin och starta webb- och 
databastjänsterna kommer nästa prompt att vara att välja  
“Skapa en ny utvecklingswebbplats.”

https://kinsta.com/se/blog/wp-cli/
https://kinsta.com/se/docs/git/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/konvertera-myisam-till-innodb/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/konvertera-myisam-till-innodb/
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Det är här programmet kommer att installera WordPress åt dig.  
Du måste välja webbplatsens namn, vilket även kommer att vara 
dess lokala adress. Vi kallar vår för “testsite”, så vår utvecklings-
webbadress kommer att vara “testsite.dev” på vår lokala maskin:

Möjligheten att skapa en ny utvecklingswebbplats i DesktopServer

Skärmen för att skapa ett webbplatsnamn i DesktopServer



35Så installerar du WordPress lokalt

DesktopServer låter dig faktiskt skapa olika ritningar, vilket nästan 
gör det till en färdigbyggd mall. I vårt fall vill vi dock helt enkelt  
ha en ny installation.

DesktopServer har alltid den senaste versionen av WordPress som 
standardritning. Det betyder att du inte behöver krångla med  
att manuellt ladda ner det från arkivet och packa upp det.

Som standard finns webbplatsens rot i mappen “Mina dokument”. 
Om du är nöjd med detta kan du lämna det som det är. Men för att 
underlätta organiseringen ändrade vi vår till en mapp som vi skapade 
i roten till vår C:-enhet som heter “WordPress”.

När du är redo, klicka på Skapa. Du kommer då att se webbadressen 
till din lokala WordPress-installation. Klicka på den för att avsluta 
installationen.

Installera och konfigurera din WordPress-
webbplats

När du klickar på länken som vi just nämnde öppnas din lokala 
WordPress-webbplats i en webbläsarflik.

En ny installationssida för WordPress-installation
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När du har valt ditt språk är nästa steg att ge din webbplats  
en titel och välja ett användarnamn, ett starkt lösenord och din 
e-postadress (om du planerar att omvandla webbplatsen till live 
senare, bör du undvika att använda “admin” som användarnamn, 
vilket du kan läsa mer om i vår WordPress-säkerhetsguide).

När du är klar väljer du Installera WordPress.

Det var allt! Du har just installerat WordPress lokalt och din 
webbplats är igång. Du kan nu bläddra till din lokala installation  
och njuta av testandet.

I vårt fall går vi till “testsite.dev” i vår webbläsares adressfält. 
Eftersom vi valde plugin-funktionen bypass login under 
installationen finns det en rullgardinsmeny där vi kan välja vår 
admin och loggas in automatiskt. Självklart kommer du inte att 
använda detta på en produktionsplats, men det är väldigt praktiskt 
för en utvecklarmiljö.

Välkomstsidan för en ny WordPress-webbplats

https://kinsta.com/se/blog/wordpress-sakerhet/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/rullgardinsmeny-i-wordpress/
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Ytterligare tips för att använda DesktopServer 
för att installera WordPress lokalt

På grund av hur Windows hanterar sina filbehörigheter kan det hända 
att du inte inte ser ett meddelande vid inloggning ifall WordPress 
misslyckas med att uppdatera.

Ett meddelande om att uppdatering av WordPress misslyckades

LAMP-behörigheter för WordPress

För att fixa detta öppnar du helt enkelt kommandotolken som 
administratör och kör följande kommando i din WordPress-
katalogmapp:

attrib -s *.*

Om du behöver mer vägledning eller instruktioner om hur  
du gör detta kan du Läsa mer om detaljerna om ServerPress. 

https://kinsta.com/se/blog/wordpress-inloggningsadress/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/wordpress-updating-failed/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/wordpress-updating-failed/
https://docs.serverpress.com/article/206-unable-to-update-wordpress
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För att skapa ytterligare WordPress-webbplatser eller redigera 
dem, starta helt enkelt DesktopServer.exe-filen igen. Du kan 
stoppa och starta om tjänster, skapa nya webbplatser, redigera 
dem, exportera och importera dem etc. För att få tillgång till 
phpMyAdmin kan du klicka på Webbplatser längst ner till vänster:

Knappen “webbplatser” i DesktopServer-applikationen

Administratörsgränssnittet för DesktopServer localhost

Du kan alternativt ange “localhost” i webbläsarens adressfält. 
Detta kommer att ta upp administratörsgränssnittet på localhost.

https://kinsta.com/se/docs/wordpress-phpmyadmin/
https://kinsta.com/se/docs/wordpress-phpmyadmin/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/vad-ar-localhost/
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Där kan du få länkar till alla dina WordPress-webbplatser,  
samt instrumentpanels-länkar och phpMyAdmin-länkar.

En annan fantastisk funktion är möjligheten att starta  
WP-CLI (eller DS-CLI) med ett enda klick. Om du valde DS-CLI-
alternativet under installationsprocessen ovan kommer det  
att finnas en länk för detta i din instrumentpanel. Klicka på den för  
att starta WP-CLI-kommandon.

DesktopServer innehåller även en exportfunktion som du kan 
använda för att exportera din WordPress-webbplats direkt 
till en live-webbplats eller .zip-fil. Observera att du behöver 
premiumversionen för detta.

https://kinsta.com/se/blog/wp-cli/
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WampServer’s webbplats

KAPITEL 3

Så här installerar  
du WordPress lokalt  
på Windows med WAMP

WampServer, även känd som WAMP, är en programvara som 
buntar ihop webbservern Apache, PHP och MySQL specifikt för 
Windows-enheter. 

 
Ladda ner och installera WAMP på din dator

Hämta och installera WAMP-programvaran, besök WampServer’s 
webbplats och välj Börja använda WampServer.

https://www.wampserver.com/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/vad-ar-apache/
http://www.wampserver.com/en/
http://www.wampserver.com/en/


41Så installerar du WordPress lokalt

Detta tar dig automatiskt till nedladdningssektionen på 
webbplatsen, där du har två versioner att välja mellan: WampServer 
32-bitars och WampServer 64-bitars. Välj den som rekommenderas 
för ditt operativsystem.

Om du är osäker på om ditt operativsystem är 32-bitars eller 
64-bitars, gå till Inställningar > Om.

Enhetsspecifikationer för Windows

Under Enhetsspecifikationer kommer du kunna hitta din OS-typ. 

Kör Wampservern.exe-filen för att starta 
installationen

När du har laddat ner programvaran klickar du på wampserver.exe 
-filen för att köra installationsprogrammet. Det kan ta en minut 
eller två.

Notera även vart den här filen laddades ner, eftersom du måste 
kunna hitta den senare.
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WAMP’s installationsfönster

Du kommer att möta en serie instruktioner på skärmen för att 
slutföra installationsprocessen.

Under denna process kommer du att bli ombedd att definiera en 
webbläsare. Du kan alltid ändra det här alternativet till den webbläsare 
som du föredrar genom att navigera till Applikationer på din dator.

 

Skapa en ny MySQL-databas

Nästa steg är att ställa in en tom MySQL-databas. När du har 
startat WAMP kommer det att finnas en grön ikon längst ner till 
höger på skärmen.

Klicka på ikonen, följt av phpMyAdmin. Detta tar dig automatiskt 
till inloggningsskärmen i din webbläsare.

https://kinsta.com/se/kunskapsbas/vad-ar-mysql/
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Databassidan för phpMyAdmin

I fältet användarnamn anger du “root”, lämnar lösenordsfältet 
tomt och väljer sedan Kör. Klicka sedan på Databaser.

PhpMyAdmins inloggningssida

Under Skapa databaser måste du döpa din nya databas.  
Klicka sedan på Skapa. Nu är din databastabell klar.

https://kinsta.com/se/kunskapsbas/wordpressdatabasen/
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Nedladdningssidan på WordPress.org

Installera WordPress och extrahera filerna

När du är klar med att skapa din databas är nästa steg att installera 
WordPress lokalt. För att göra detta, besök WordPress.org och 
klicka på Hämta WordPress, följt av Ladda Ner WordPress.

Detta kommer att ladda ner en .zip-fil till din dator. För att 
extrahera filerna, klicka på mappen och välj Extrahera alla.

När det är klart högerklickar du på mappen och väljer Kopiera. 
Navigera tillbaka till mappen på din dator där du laddade ner 
WAMP och klistra in mappen “WordPress” i den katalogen.

Nu kan du även byta namn på mappen “WordPress” om du vill. 
Namnet på mappen kommer att vara webbadressen för din lokala 
WordPress-installation. För denna handledning byter vi namn  
på vår till “mytestsite”.

https://wordpress.org/
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Databasinformationssidan för en ny WordPress-installation

Besök din lokala WordPress-webbplats i din 
webbläsare

Öppna din webbläsare och skriv in sökfältet  
“http://localhost/mytestsite/”. Byt ut “mytestsite” till vad du  
än namngav din “WordPress”-mapp.

Programvaran kommer då ge dig en rad uppmaningar för att ställa 
in din WordPress-installation. Du väljer ett språk och granskar 
databasinformationen (samma serie steg som vi diskuterade  
i föregående avsnitt). När du är klar klickar du på Sätt igång!

På nästa skärm anger du din databasinformation. Namnet kommer att 
vara det du kallade din databas, användarnamnet är “root” och du kan 
lämna lösenordsfältet tomt.

Klicka sedan på Kör installationen. Döp sedan din webbplats och skapa 
ett användarnamn och lösenord.

https://kinsta.com/se/kunskapsbas/installerar-wordpress-mauellt/
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När du är klar väljer du Installera WordPress. När programvaran  
är klar att installera, kommer den att visa dig meddelandet Färdig!

Du kan sedan klicka på inloggning. Detta tar dig till 
administratörsinloggningssidan för din WordPress-webbplats.

Det var allt! Du har nu installerat en lokal testmiljö.
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KAPITEL 4

Så installerar du 
WordPress lokalt på  
Mac med MAMP

Om du letar efter lokal serverprogramvara att använda på en 
Mac-dator kan du använda MAMP. MAMP är en förkortning för 
Macintosh, Apache, MySQL och PHP. Den är otroligt elegant och 
lätt att använda.

 
Ladda ner och installera MAMP på din dator

Som med de två tidigare lokala utvecklingsalternativen är det 
första steget att ladda ner och installera MAMP på din dator.  
Du kan göra detta från den officiella MAMP-webbplatsen.

MAMP’s nedladdningsskärm

https://www.mamp.info/en/downloads/
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Observera att även om du kan ladda ner och använda MAMP  
kostnadsfritt så finns det även premiumplaner tillgängliga.

 
Starta MAMP och starta dina servrar

När nedladdningen är klar klickar du på mamp.pkg-filen.  
Ett installationsfönster dyker upp. Välj Fortsätt för att följa serien 
av uppmaningar.

MAMP’s applikationsmapp

Installationsfönstret för MAMP

Därefter, navigera till Kör > Applikationer på din dator och klicka 
på MAMP-mappen. 

https://www.mamp.info/en/store/


49Så installerar du WordPress lokalt

Inuti den mappen klickar du på MAMP’s elefantikon.

MAMP’s applikationsikon

Detta öppnar ett nytt fönster. Klicka på Starta servrar.

MAMP-alternativet “starta servrar”
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När Apache-och MySQL-servrarna startar öppnar MAMP 
automatiskt WebStart-sidan i din webbläsare.

 
Skapa din databas och uppdatera  
din användarinformation

Nu är det dags att skapa en ny databas. På WebStart-sidan väljer  
du Verktyg > phpMyAdmin.

Öppna phpMyAdmin via MAMP WebStart-sidan

När phpMyAdmin öppnas klickar du på Databaser-fliken. Döp 
databasen och välj sedan Skapa.

Skapa en ny databas för din lokala MAMP-webbplats
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Därefter måste du uppdatera MySQL-databasens användaruppgifter 
för det standardkonto som MAMP skapar åt dig, eftersom du behöver 
dem för att slutföra WordPress-installationsprocessen. Navigera 
tillbaka till phpMyAdmin-startskärmen och klicka på användarkonto.

Klicka sedan på Redigera behörigheter för kontot med 
användarnamnet mamp.

Redigera MAMP’s standardanvändarkonto i phpMyAdmin

Välj Ändra lösenord, ange ditt önskade lösenord och tryck på Kör.

Ändra standardlösenord för MAMP’s phpMyAdmin-konto

Du kan sedan stänga phpMyAdmin.
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Installera WordPress och besök din  
webbplats från Localhost

Besök nu WordPress.orgs’s webbplats och ladda ner den senaste 
versionen av WordPress. Packa upp mappen “WordPress” när den är 
nedladdad. Högerklicka på mappen och välj Kopiera.

Navigera tillbaka till Kör > Applikationer> MAMP på din dator och 
öppna htdocs-mappen.

Htdocs-mappen i MAMP-applikationen

Klistra in din WordPress-mapp i mappen som du just kopierade.  
Vi föreslår att du byter namn till “mytestsite” eller något liknande.

https://wordpress.org/
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Byt namn på MAMP’s lokala WordPress-installation

Bläddra sedan till “http://localhost/8888/mytestsite” i en ny 
webbläsarflik. Här uppmanas du att ange dina databasuppgifter 
samt döpa din webbplats.

Slutför installationsguiden för WordPress
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När du har slutfört WordPress-installationsanvisningarna är du klar! 
Om du behöver fler instruktioner för detta steg kan du titta på 
föregående avsnitt i den här e-boken.
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KAPITEL 5

Så installerar du 
WordPress lokalt på Mac, 
Windows och Linux  
med XAMPP

XAMPP är en annan populär PHP-utvecklingsmiljö som du kan använda 
för att installera WordPress lokalt. Du kan använda den för Windows, 
macOS eller Linux. Här går vi igenom hur du gör det för Windows, även 
om processen i stort sett är densamma för Mac-användare. 

Ladda ner och installera XAMPP på din dator

Besök Apache Friend’s hemsida. Bredvid den gröna  
Nedladdningsknappen, ska du välja XAMPP för Windows (eller  
det operativsystem som du nu använder)

https://www.apachefriends.org/index.html
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Apache Friend’s hemsida

Programvaran laddas ner automatiskt till din dator. När det är 
klart, klicka på .exe-filen för att starta installationsprogrammet.

Observera att för macOS kommer detta att vara en .dmg-fil.  
När du öppnar den klickar du på XAMPP-ikonen och drar den till 
din Applikationsmapp.

 
Välj de komponenter som du vill installera

När du har kört installationsprogrammet blir du ombedd att välja 
vilka komponenter som ska installeras. De viktigaste att välja  
är Apache, MySQL, PHP, och phpMyAdmin.
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XAMPP-skärmen för att installera komponenter

Du kan avmarkera de andra komponenterna, eftersom de inte  
är nödvändiga. När du är klar klickar du på Nästa och väljer vilken 
mapp som du vill installera XAMPP i.

Klicka på Nästa igen, ignorera BitNami-prompten och välj  
Nästa än en gång.

 
Starta XAMPP-kontrollpanelen och testa  
din server

På den sista skärmen väljer du att starta XAMPP-kontrollpanelen. 
När XAMPP-kontrollpanelen har öppnats kan du klicka på Börja 

bredvid både Apache och MySQL.
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XAMPP-kontrollpanelen

När du har startat dem ska statusen för dem bli gröna. Nu är 
det dags att testa din server. Du kan göra detta genom att ange 
“http://localhost/” i din webbläsare.

Om det fungerar har du lagt till XAMPP till din dator.

 
Ladda ner WordPress och skapa en databas

Nästa steg är att installera WordPress på din dator. Du kan göra detta 
genom att gå till WordPress.org och klicka på Hämta WordPress.

När paketet är klart hämtar du filerna och kopierar sedan mappen. 
Navigera sedan till XAMPP-mappen på din dator och leta upp och 
öppna htdocs-mappen.

Skapa sedan en ny mapp i htdocs-mappen. Du kan kalla den något 
som “mytestsite”. Klistra in WordPress-filerna i den mappen.

https://wordpress.org/
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Nu är det dags att skapa din databas.

Navigera tillbaka till din XAMPP-kontrollpanel och välj Admin 
bredvid MySQL. Detta kommer att starta phpMyAdmin.

Klicka på Databaser, döp sedan din databas och välj Skapa  
(du kan titta i tidigare avsnitt om du behöver mer vägledning).

Du kan döpa din databas vad du vill. Vi föreslår dock att du håller 
det enkelt och minnesvärt, till exempel “test_db”.

 
Installera WordPress lokalt genom att besöka 
din webbplats i din webbläsare

För att slutföra processen kan du besöka “http://localhost/
mytestsite” i din webbläsare. Kom ihåg att ersätta “mytestsite” 
med det som du du kallade din WordPress-mapp.

Du uppmanas att välja ett språk, döpa din webbplats och fylla  
i dina databasuppgifter. Sedan kan du logga in på din WordPress-
webbplats och börja använda din lokala miljö!
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Sammanfattning
Oavsett om du är på väg till en plats med begränsat Wi-Fi eller 
snabbt vill redigera och manipulera filer så kan en lokal WordPress-
installation göra ditt liv enklare. 

Vi rekommenderar starkt DevKinsta. Det är för evigt kostnadsfritt, 
integreras sömlöst med MyKinsta och finns på 10 språk. 

Ladda ner DevKinsta 

 
Behöver du blixtsnabb, säker och utvecklarvänlig hosting för dina 
klientwebbplatser? Kinsta är byggt med WordPress-utvecklare 
i åtanke och erbjuder massor av verktyg och en kraftfull 
instrumentpanel. Några av våra funktioner inkluderar:
• Nginx
• PHP 8.0, 7.4 och 7.3 (kolla in våra PHP-tester)
• Enklicks-iscensättning
• MariaDB
• Fullsidescachelagring
• SSH-åtkomst
• Objektcachelagring (med Redis-tillägg)
• SSL + SPDY-stöd
• A+ i Qualys SSL Labs test
• Kostnadsfri migrering och hackfixar
• Kostnadsfria APM-verktyg (Applikationsprestandaövervakning) 
• Manuella säkerhetskopieringspunkter
• Composer-stöd

https://kinsta.com/se/devkinsta/
https://kinsta.com/se/devkinsta/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/utvecklare-funktioner/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/utvecklare-funktioner/
https://kinsta.com/se/blog/php-riktmarkena/
https://kinsta.com/se/hjalp/mellanlagringsmiljon/
https://kinsta.com/se/blog/wordpress-cache/
https://kinsta.com/se/blog/wordpress-cache/
https://kinsta.com/se/hjalp/ansluter-till-ssh/
https://kinsta.com/se/blog/wordpress-cache/
https://kinsta.com/se/hjalp/redis-cache/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/sakerhetsgaranti/
https://kinsta.com/se/kunskapsbas/sakerhetsgaranti/
https://kinsta.com/se/apm-verktyg/
https://kinsta.com/se/hjalp/wordpress-sakerhetskopior/


61Så installerar du WordPress lokalt

• Kostnadsfritt Premium DNS via Route 53
• DevKinsta, verktyget för lokal utveckling
• HTTP/3-stöd
• Senaste programvaruversionerna

För ännu mer information, ta en titt på våra Avancerade Funktioner.

Kolla in vår planer 

https://kinsta.com/se/devkinsta/
https://kinsta.com/se/blog/http3/
https://kinsta.com/se/funktioner/
https://kinsta.com/se/paket/?plan=visits-business1&interval=month
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