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Information om vår användning av cookies
Vår webbplats använder cookies för att särskilja dig från andra användare på vår webbplats. Detta
hjälper oss att ge dig en god upplevelse när du besöker vår webbplats och ger oss dessutom möjlighet
att förbättra vår webbplats.
Genom att fortsätta användningen av webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies.
En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi förvarar på din webbläsare eller på hårddisken
i din dator om du samtycker. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk.
Vi använder följande cookies:
•

Analytiska/prestandacookies. De gör det möjligt för oss att identifiera och räkna antalet besökare
och se hur besökarna rör sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra
sättet på hur vår webbplats fungerar, till exempel genom att se till att användarna hittar vad de
söker efter.

Du finner mer information om de enskilda cookies vi använder och de syften för vilka vi använder dem i
tabellen nedan:
COOKIE

NAMN

BESKRIVNING

VARAKTIGHET

Google Analytics

_ga

Används för att särskilja 2 år
olika besökare.

Google Analytics

_gid

Används för att särskilja 24 timmar
olika besökare.

Google Analytics

__utma

Används för att särskilja 2 år från inställning /
användare och
uppdatering
sessioner. Cookien
skapas när javascriptbiblioteket exekveras
och inga existerande
__utma cookies
existerar. Cookien
uppdateras varje gång
tidsuppgifter skickas till
Google Analytics.

Google Analytics

__utmb

Används för att
bestämma nya
sessioner/besök.
Cookien skapas när
javascript-biblioteket

30 min från inställning /
uppdatering
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exekveras och inga
existerande __utmb
cookies existerar.
Cookien uppdateras
varje gång tidsuppgifter
skickas till Google
Analytics.
Google Analytics

__utmc

Drivs tillsammans med
__utmb cookie för att
bestämma om
användaren är i en ny
session/besök.

Webbläsarsession
avslutas

Google Analytics

__utmt

Används för att strypa
förfrågningar.

10 minuter

Google Analytics

__utmz

Lagrar trafikkällor eller 6 månader från
kampanjer som förklarar inställning / uppdatering
hur användaren nått din
webbplats. Cookies
skapas när javascriptbiblioteket exekveras
och uppdateras varje
gång uppgifter skickas
till Google Analytics.

Ytterligare information finns på:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
Observera att tredje part (inklusive t.ex. reklamnätverk och leverantörer av externa tjänster som
nättrafikanalystjänster) kan också använda cookies, som vi inte har någon kontroll över. Dessa cookies
är sannolikt analytiska/prestandacookies eller targeting cookies
Du blockerar cookies genom att aktivera inställningen på din webbläsare som gör att du kan vägra alla
eller vissa cookies. Om du använder din webbläsares inställningar när du vill blockera alla cookies
(inklusive väsentliga cookies) kanske du inte får tillgång till hela eller delar av vår webbplats.
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