Sammanfattning ”Laddningstid”
Börja med att mäta
Det första du behöver veta är hur bra/dåligt din webbplats presterar just nu. Det finns tre verktyg jag
rekommenderar som mäter på lite olika sätt och därför ger dig kunskap om prestandan med olika infallsvinklar.
1. Page Speed Insight
Googles verktyg som ger dig ett betyg mellan 0 och 100 för dator respektive mobil. Här får du också en
utförlig lista på vad du kan ändra och förbättra.
Du hittar verktyget här: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=sv
2. Pingdom
Pingdom ger dig både ett betyg och en laddningstid. Innan testen tänk på att byta till en server i Europa,
annars kommer resultatet att bli onödigt dåligt.
Du hittar verktyget här: https://tools.pingdom.com/
3. GT Metrix
Här får du också ett betyg och en laddningstid. Missa inte att klicka på andra flikar (performance, structure)
för att få mer information.
Du hittar verktyget här: https://gtmetrix.com/

Fortsätt med att kombinera filer
I mätningarna kan du se hur många resurser som hämtas när din site laddas. Det är säkert fler än vad som är
nödvändigt. Det finns många plugin som kombinerar ihop filer så det blir färre som behöver skickas mellan siten och
besökaren. Ett av dem som jag ofta använder är, autoptimize.
Det hämtar du här: https://sv.wordpress.org/plugins/autoptimize/

Sedan tittar du på dina bilder
Troligen så har du i mätningar fått klagomål på dina bilder. Om inte, så kan du hoppa över det här steget. Även här
finns en mängd plugin som gör ungefär samma sak. Ett som jag gillar är ewww image optimizer och det hittar du här:
https://sv.wordpress.org/plugins/ewww-image-optimizer/. Det fungerar dock inte på alla webbhotell så du kan
också testa shortpixel eller smush. Googla så hittar du dem.

Slutligen – dags för cache
Innan du ger dig på det här så gör lite nya mätningar. Om resultatet är tillräckligt bra så behöver du inte göra det här.
En hel del webbhotell använder cache utan att du kanske har fått eller förstått informationen så kontrollera
laddningstiden igen.
Det finns såklart en hel del cache-plugin också. Jag brukar rekommendera ”wp fastest cache”, som du hittar här:
https://sv.wordpress.org/plugins/wp-fastest-cache/. Det här är ett av de lättaste att använda, med få och förståeliga
inställningar. För cache kan vara riktigt krångligt

Lycka Till!
Hur snabb är din webbplats?
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