
Kurs i WordPress

Den här manualen utgår från att du har ett domännamn och webbhotell och beskrivningen 
avser manuell installation av WordPress. 

Hämta och ladda ned WordPress från den här sidan, http://sv.wordpress.org/  Skriv texten i 
webbläsaren.

När du öppnat sidan i Wordpress, klicka i den blå rutan. 

När du klickat i den blå rutan öppnas en grå ruta med wordpress.zip.
Välj spara zipfil, den är markerad blå spara fil.

Välj en plats där du vill spara zipfilen t ex på skrivbordet.

Så här ser zip-filen ut när den är nedladdad.

http://sv.wordpress.org/


Välj ett FTP-program för att ladda upp zip-filen till webbservern på webbhotellet.
Det finns gratis FTP-program att ladda ned från internet. Ett av dem är FileZilla. I den här 
kursen är FileZilla valt som exempel. 
Ladda ned FileZilla från den här sidan, https://filezilla-project.org/. 

Klicka i gråa rutan och välj download= ladda ned. Du kommer till en grön ruta, klicka i den och
ladda ned.

Nu kommer en ny ruta där du väljer spara fil.

Välj plats där du vill spara FileZilla t ex på skrivbordet.

https://filezilla-project.org/


Ladda upp mappen Wordpress till servern på ditt webbhotell via FileZilla.

Klicka på mappen Wordpress, här är filerna när de är uppladdade på servern hos webbhotellet.

Öppna filen wp-config-sample.php. Fyll i de databasuppgifter som du fått från ditt webbhotell. 
Spara filen och skriv wp-config.php.



Logga in på ditt webbhotell och välj kontrollpanelen. Leta dig fram till MySQL. Kan se olika ut 
beroende på vilket webbhotell du använder. 

Klicka på ikonen MySQL-server.

Klicka på lägg till databas eller skapa ny, beroende på vilken text du har hos dig.

Välj namn på din databas och ev databasbeskrivning. I den här manualen är namnet på 
databasen test.  

4. Lägg till användare.

Nu ska du lägga till MySQL-användare för databasen. I den här manualen är användaren _test 
valt. Välj ett lösenord och bekräfta det. 

Skapa privilegier/rättighet/behörighet till användare för databasen och vilken användarroll som
behövs.

Den här manualen är gjord i en iMac-dator och därför kan det se annorlunda ut. 


