
Cookie-meddelande 
 
I detta meddelande finner du information om vad cookies är, vilka cookies som kan användas när du 
besöker denna webbplats samt hur man avvisar eller tar bort cookies. 
 
Vad cookies är och hur vi använder dem 
 
En cookie är en liten fil bestående av bokstäver och siffror som lagras på din enhet när du besöker en 
webbplats och som innehåller information som överförs till din dator. Denna information skickas tillbaka 
till webbplatsen vid varje efterföljande besök, eller till andra webbplatser som känner igen cookie-filen. 
 
Vår webbplats använder cookies för att särskilja din enhet från andra besökares enheter. Det hjälper oss 
att leverera en bättre webbupplevelse genom att t.ex. komma ihåg dina preferenser, och det hjälper oss 
även att förbättra webbplatsen genom att t.ex. räkna antalet besök och se till så att besökarna lätt hittar 
det de letar efter.  
 
Godkännande av cookies 
 
I vissa länder kräver lagen att du ger ditt samtycke till att vi skickar cookies till din dator. Som besökare i 
ett av dessa länder kan du samtycka till att vi skickar cookies till din enhet genom att välja ”Jag 
godkänner cookies” när du blir tillfrågad av ett popupmeddelande. Du kan även välja att fortsätta 
använda webbsidan efter att du fått meddelandet om att du genom din fortsatta användning samtycker 
till att vi lagrar cookies på din enhet. I båda fall kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att 
avvisa användningen av cookies (se nedan för mer information). 
 
För att ta bort cookies som tidigare lagrats följer du instruktionerna i avsnittet ”Neka användning av 
cookies”. 
 
Neka användning av cookies 
 
Du kan när som helst ta bort och blockera samtliga cookies från denna webbplats. Du kan ta bort cookies 
i de flesta webbläsare och du bör kunna blockera cookies genom att aktivera en funktion i din 
webbläsare som tillåter dig att neka lagringen av vissa eller samtliga cookies. Du bör kunna hitta 
information om hur man gör det i hjälpavsnittet i din webbläsare eller i datorns användarhandbok. 
 
För mer information om cookies, inklusive hur man ser vilka cookies som har skickats till datorn och hur 
man hanterar och tar bort dem, kan du besöka www.allaboutcookies.org. 
 
Webbplatser kan använda följande cookies 
 

 

Namn Cookie-typ Beskrivning Varaktighet 
__utma Prestanda Används för att 

särskilja användare 
och sessioner. 
Cookien skapas när 
javascriptbiblioteket 
körs och det inte finns 
några befintliga 
__utma-cookies. 
Cookien uppdateras 

Beständig 

http://www.allaboutcookies.org/


varje gång data 
skickas till Google 
Analytics. Används för 
att identifiera nya 
sessioner/besök. 

__utmb Prestanda Cookien skapas när 
javascriptbiblioteket 
körs och det inte finns 
några befintliga 
__utmb-cookies. 
Cookien uppdateras 
varje gång data 
skickas till Google 
Analytics. 

Varar i 30 minuter 

__utmc Prestanda Registrerar när en sida 
stängs och används 
tillsammans med 
__utmb för att mäta 
hur länge besökare 
stannar på våra 
webbplatser 

Tas bort när 
webbläsaren stängs 

__utmz Prestanda Registrerar hur 
användare hittar vår 
webbplats, t.ex. om 
de kommer via en 
sökmotor, en länk från 
en annan sida eller om 
de skrev in 
webbadressen direkt. 
Visar även i vilken 
ordning sidorna 
besöks. 

Varar i 6 månader 

__ga Beständig Används för att 
särskilja användare. 

2 år 

 


