
Hvordan installere Wordpress? 

Wordpress er et gratis, open-source bloggsystem som kan lastes ned fra http://www.wordpress.org 

Installasjon 

Wordpress er laget i PHP, og krever også database (MySQL) for å fungere.  

Pakk ut arkivfilen for Wordpress som du lastet ned på din maskin (https://wordpress.org/), og last opp de 

utpakkede filene til webhotellet ditt. Dette plasseres automatisk i en mappe kalt wordpress. Vi anbefaler 

at du flytter alt ut av denne mappen og over i data-mappen.  

Hvordan laster jeg opp filer med Filezilla? 

Hvis du allerede har annet innhold på webhotellet, så kan det være lurt å la Wordpress ligge i den 

utpakkede mappen wordpress og plassere denne innenfor data-mappen.   

Mappestrukturen når du har lastet opp filene skal ligne på dette: 

 

For å installere, må du skrive inn adressen der du la installasjonen. Hvis domenet ditt er mittnavn.no, så 

blir det da f.eks. http://www.mittnavn.no/, eller http://www.mittnavn.no/wordpress/ dersom du la WP i 

undermappen data/wordpress på webhotellet. 

  

http://www.wordpress.org/
https://domene.shop/faq?id=320
http://www.mittnavn.no/
http://www.mittnavn.no/wordpress/


Du vil nå se følgende bilde: 

 

Velg språket du ønsker å installere og trykk Fortsett. 

 



 

 

Når det er gjort så vil du se følgende bilde (klikk: Neste)

Fyll inn databaseinformasjonen som du har fått oppgitt på epost fra oss når du opprettet databasen  

For å gå videre, klikk på Send. 

 
 

Hvis du har du fylt inn riktig databaseinformasjon, kan du nå klikke på Kjør installering.  

 

 

 

 

 

  



 

Du vil nå få følgende bilde: 

 
Velg nettsidetittel og et egnet brukernavn og passord, og fyll inn din epost-adresse.  
Klikk deretter på Installer Wordpress. 

  



 

 

 

Wordpress er nå ferdig installert. Noter ditt brukernavn og passord. Domenia Norge har ikke tilgang til 

dette passordet og vi kan ikke finne det hvis du mister det. 

For å sikre din installasjon så er det to ting du må gjøre: 

• Logg inn via SSH (eller SFTP eller FTP) og slett filen install.php i mappen wp-admin, som ligger 

innenfor mappen du har plassert WordPress.  

• Sørg for at filen wp-config.php er lesbar og skrivbar for deg men ikke for andre (i chmod-kode: 

600, noen FTP-programmer lar deg endre dette med å høyreklikke på filen og velge 

Egenskaper/Properties). Hvis ikke det blir gjort så kan hvem som helst lese ditt MySQL-passord, 

og gjøre hva de vil med bloggen din. 

 

Nyttige lenker: 

• Wordpress på norsk 

• Endre WordPress-URL 

• Resette admin-passordet manuelt 

 
 

http://nb.wordpress.org/
http://codex.wordpress.org/Changing_The_Site_URL
http://codex.wordpress.org/Resetting_Your_Password

