
DENNA WEBBPLATS ANVÄNDER COOKIES  
Nedan kan du läsa mer om cookies, hur de används på denna webbplats, hur du kan kontrollera 
cookies och hantera lagringen av cookies.  
Genom att använda denna webbplats, godkänner du att webbplatsen använder cookies på det sätt som 
anges i denna cookiepolicy. Om du inte godkänner användningen av cookies, ska du avaktivera 
cookies genom din webbläsares inställningar, för att cookies från denna webbplats inte ska bli 
placerade i din enhet. 

VAD ÄR COOKIES? 
Cookies är korta textfiler som en webbplats kan lagra på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan 
enhet när du besöker webbplatsen. Cookies används ofta på webbplatser för att ge dig tillgång till 
olika funktioner, spara vilka val du har gjort på webbplatsen, anpassa visning av relevanta annonser 
för dig, komma ihåg dig som besökare av webbplatsen eller för att analysera och följa din användning 
av webbplatsen. Cookies kan även bli använda för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. språk, 
textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Syftet med cookies kan även vara att förbättra din 
användarupplevelse av webbplatsen.  

OLIKA TYPER AV COOKIES 
Cookies kan bli indelade i två huvudtyper. Den ena typen sparar en fil i din enhet under en längre tid 
och i sådana fall har cookien ett utgångsdatum. När utgångsdatumet har passerat, blir cookien raderad 
från din enhet och den skapas igen när du besöker webbplatsen på nytt. Det är vanligt att denna typ av 
cookie blir använd för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av en webbplats.  
Den andra huvudgruppen av cookies är kallad för sessionscookie. Dessa typ av cookies saknar 
utgångsdatum och blir sparad temporärt i din enhet, enbart under den tid som du besöker webbplatsen, 
och försvinner när du stänger din webbläsare.  
Det finns även så kallade tredjepartscookies. Denna typ av cookies kommer från någon annan än den 
som ansvarar för webbplatsen. Ofta används tredjepartscookies för att presentera ett visst skräddarsytt 
innehåll av annonser på en webbplats, för att samla information om annonsering och för att kartlägga 
vilka webbplatser du besöker m.m., och den tredje parten är i sådana fall vanligtvis en annonsfirma. 
Tredjepartscookies kan även bli använda för att analysera din användning av webbplatsen och den 
tredje parten kan i sådana fall vara en webbanalys- och/eller trafikmätningsleverantör. 

HUR DENNA WEBBPLATS ANVÄNDER COOKIES 
Denna webbplats använder cookies för att: 
– komma ihåg dina inställningar, t.ex. språk, kontrast och textstorlek. 
– komma ihåg om du redan har svarat på en popup-enkät för att du inte ska bli tillfrågad igen. 
– se statistik över din användning av kontaktformuläret och antalet gjorda telefonsamtal samt skickade 
e-postmeddelanden. 
– mäta, utvärdera och se statistik över din användning av webbplatsen, för att förbättra webbplatsen, 
analysera trender och lära oss mer om vår målgrupp (genom tredjepartscookies).  
– visa dig mer relevanta annonser och annat skräddarsytt innehåll baserat på innehållet på de 
webbplatser du har besökt (sk. retargeting) (genom tredjepartscookies). 
– samla underlag för hur webbplatsen generellt kan bli utvecklad och förbättrad. 

HANTERA LAGRINGEN AV COOKIES 



Genom de flesta webbläsare kan du ställa in inställningarna gällande lagringen av cookies. Exempelvis 
finns det i vissa fall möjlighet att ställa in webbläsaren så att webbläsaren tar bort befintliga cookies 
eller varnar dig när nya cookies skickas till din enhet så att du aktivt ska acceptera varje gång en 
webbplats skickar nya cookies till din enhet. Det finns även i vissa fall möjlighet att stänga av och 
blockera all användning/lagring av cookies i sin helhet, men detta kan dock innebära att webbplatsens 
funktioner inte fungerar som de ska.  

TA BORT COOKIE 
Att avaktivera en cookie, innebär inte per automatik att den även blir raderad, men du radera cookies 
precis som du vill. Genom de flesta webbläsare kan du ta bort alla cookies som finns på din enhet, 
vilket sker genom webbläsarens inställningar (vanligtvis i någon av menyerna ”Hjälp”, ”Verktyg” eller 
”Redigera”). 
Mer information om cookies finns att läsa på Post- och telestyrelsens hemsida: 
https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/. 

Har du fler frågor gällande hur denna webbplats använder cookies, är du varmt välkommen kontakta 
oss. 

https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

