Om cache och cacherelaterade problem
Cache är en it-term som beskriver en kopia av senast använd data, eller ofta använd data, som
temporärt lagras i webbläsarens minne för snabbarfe kunna presenteras i framtiden.
Syftet är att snabba upp exekveringstiden genom att undvika att man måste hämta samma data på
nytt via ett långsamt nätverk eller från ett långsammare minne, eller att man måste utföra
tidskrävande beräkningar av samma värden igen. Syftet kan också vara att avlasta en hårt belastad
resurs, exempelvis en server eller annan central enhet.
Ibland vill man inte att gammal data ska blockera ny data, tex när man har uppdaterat kod och
funktioner. Då vill man ”tömma cachen”, dvs tömma minnet för att ge plats åt ny data.
Vi jobbar hela tiden med att se till att våra system alltid ska tala om för webbläsaren att ny data är på
väg för att den ska ”tömma cahchen” automatiskt. Ibland måste man dock ”tömma cachen” manuellt
för att rensa gammal data. Olika webbläsare har olika sätt att tömma cachen.

Så här tömmer man cachen:
Windows
I en dator med Windows operativsystem så finns det en knapp på översta tangentraden som heter
F5. Den kan man börja med att trycka på några gånger för att se om ”cachen” släpper.
Internet Explorer
1. Gå in under inställningar (kugghjulet) och välj "Internetalternativ".

2. Under fliken allmänt finns ett avsnitt om webbhistorik. Tryck på knappen ta bort.

3. När nästa fönster öppnas. Välj att ta bort. Efter detta är det bra att ladda om sidan igen genom att
trycka på F5.

Mozilla Firefox
1. Välj att gå in på ikonen som ser ut som böcker.
2. Välj ”Historik”

2. Välj ”Rensa ut tidigare historik”

3. Välj att ”Ta bort” för att ta bort historik

Chrome
1. Klicka på Mer

uppe till höger.

2. Klicka på Fler verktyg

Ta bort webbinformation.

3. Välj tidsintervall högst upp. Välj Genom tiderna om du vill rensa allt.
4. Markera kryssrutorna bredvid Cookies och andra webbplatsdata och Cachade bilder och filer.
5.

Klicka på Rensa data.

