
Rensa cacheminnet
Nar du surfar pa internet lamnar varje besokt plats information i webblasarens cacheminne. Om du 
har gammal data sparad i ditt cacheminne kan det gora att webbsidan inte riktigt fungerar som du 
forvantar dig. Oavsett vad sa ar det bra att tomma cacheminnet regelbundet. 

Sa har rensar du cacheminnet 

Windows 

Internet Explorer 
Klicka pa kugghjulet langst upp till hoger (Alt+X). Valj Sakerhet och Ta bort webbhistorik. En ny 
ruta oppnas, och det som ska vara markerat ar: Spara information om favoritwebbplatser, 
Temporara internetfiler och webbplatsfiler, Cookies och webbplatsdata, Historik, 
Nedladdningshistorik. Klicka pa Ta bort. Stang ner webblasaren och starta upp den igen. 

Mozilla Firefox 
Klicka pa de tre vertikala strecken langst till hoger pa menyraden. Valj Historik och Rensa ut 
tidigare historik. Valj All historik som tidsintervall att ta bort. Det som ska vara markerat ar: 
Besokta sidor och filhamtningshistorik, Formular- och sokhistorik, Kakor, Cache. Klicka pa Ta 
bort. Stang ner webblasaren och starta upp den igen. 

Google Chrome 
Klicka pa de tre vertikala prickarna langst till hoger pa menyraden. Valj Historik och Ta bort 
webbinformation. Valj Ta bort foljande objekt fran tidens borjan. Det som ska vara markerat ar: 
Webbhistorik, Hamtningshistorik, Cookies och andra webbplats- och plugin-data, Cachade bilder 
och filer. Klicka pa Rensa webbinformation. Stang ner webblasaren och starta upp den igen. 

Microsoft Edge 
Klicka pa de tre prickarna langst upp till hoger. Klicka pa Installningar. Klicka pa Valj vad du vill 
radera under Radera webbdata. Det som ska vara markerat ar Webbhistorik, Cookies, Sparad 
webbplatsdata och Cachade bilder och filer. Klicka pa Radera. Stang ner webblasaren och starta upp
den igen, alternativt uppdatera sidan. 

Mac 

Apple Safari 
Klicka pa Safari uppe till vanster, bredvid applet. Valj Installningar. Valj Integritetsskydd. Ta bort 
webbplatsdata, Ta bort nu. Avsluta Safari och oppna upp igen. 

Mozilla Firefox 
Klicka pa de tre vertikala strecken langst till hoger pa menyraden. Valj Historik och Rensa ut 
tidigare historik. Valj All historik som tidsintervall att ta bort. Det som ska vara markerat ar: 
Besokta sidor och filhamtningshistorik, Formular- och sokhistorik, Kakor, Cache. Avsluta Firefox 
och starta upp den igen. 

Google Chrome 
Klicka pa de tre vertikala punkterna langst till hoger pa menyraden. Valj Fler verktyg/More tools. 
Valj Ta bort foljande objekt fran tidens borjan. Det som ska vara markerat ar: Webbhistorik, 
Hamtningshistorik, Cookies och andra webbplats- och plugin-data, Cachade bilder och filer. Klicka 
pa Rensa webbinformation. Avsluta Chrome och oppna upp igen. 
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