
Cookiepolicy

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten fil med text och siffror som sparas på din dator om du 
godkänner det. Cookies gör att vi kan skilja dig från andra användare på vår webbplats, vilket i sin tur hjälper oss att ge 
dig bästa möjliga upplevelse när du besöker olika sidor på platsen. Det ger oss också underlag för att göra 
förbättringar.
Cookies kan förbättra din upplevelse av sidan genom att: 

• minnas dina inställningar så du behöver inte skriva in dem igen varje gång du går in på en ny sida

• minnas information som du angett tidigare (t.ex. ditt postnummer) så du inte behöver skriva in den igen

• analysera hur du använder webbplatsen för att förbättra funktionaliteten just för dig, så att du enkelt hittar det du letar 
efter, samt att sidan uppfyller dina behov 

• mäta effekter av våra marknadsföringsaktiviteter

2. Vilka cookies vi använder och hur vi använder dem

2.1 Mätning av användningen av webbplatsen �

- Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen. Vi gör det för att 
säkerställa att den uppfyller användarnas behov och för att förstå hur vi kan förbättra olika saker.

Google Analytics lagrar information om vilka sidor du besöker, hur länge du är på webbplatsen, hur du kom dit och 
vad du klickar på. Vi samlar inte in eller sparar namn eller adress, så informationen kan inte användas för att identifiera 
vem du är. Vi tillåter inte att Google använder eller delar våra analysdata.

Google Analytics använder följande cookies:
_utma
_utmb
_utmc
_utm

2.2 Cookies för en bättre upplevelse �

Vår webbplats använder en teknik som kallas JavaScript, vilket bidrar till att skapa en mer tilltalande sida. Webbplatsen 
identifierar om din webbläsare har JavaScript aktiverat och använder sedan en cookie så länge du är inne på 
webbplatsen. Följande cookies används:

2.3 Förbättring av vår e-postmarknadsföring 

Vi använder cookies för att registrera, mäta och förbättra marknadsföringen till våra kunders e-postadresser. Om du 
har valt att ta emot e-postmeddelanden från oss, kommer våra cookies att:

• hjälpa till att identifiera dig nästa gång du besöker vår webbplats så att du exempelvis inte behöver fylla i dina 
uppgifter igen

• hjälpa till att identifiera dig om du svarar på ett e-postmeddelande från oss

• förstå vad som intresserar dig mest på vår webbplats så att vi kan erbjuda dig anpassade e-postutskick

Namn Typexempel på innehåll Anmärkning
ELOQUA Cookie Format: eloqua.clientcode (t.ex. eloqua.122.2o7.net) Eloqua cookien upphör inte att gälla.

3. Hur du kontrollerar cookies

Om du fortsätter med ditt besök på denna webbplats, samtycker du till att våra cookies används. Men du har också 
möjlighet att kontrollera vilka cookies du vill acceptera från webbplatsen, se nedan: 

Inställningar för webbläsare: De flesta webbläsare har inställningar för att förhindra att cookies laddas ner på din dator. 
Om du väljer att blockera cookies, kan detta samtidigt innebära att några av funktionerna på denna webbplats (och 
andra) inte kommer att fungera korrekt, vilket kan begränsa din upplevelse av den.

Inställningarna hittar du normalt under alternativ- eller inställningsmenyerna i din webbläsare. För att välja rätt 
inställningar kan någon av följande länkar vara till hjälp. Du kan också använda hjälpfunktionen i din webbläsare för mer 
information.

• Cookie settings in Internet Explorer

• Cookie settings in Firefox

• Cookie settings in Chrome

Inaktivera anonyma Google Analytics-cookies: Du kan installera en Google Analytics ” webbläsar-plug-in" för att 
förhindra att webbplatsen skickar information om ditt besök till Google Analytics. Mer information om detta hittar du 
nedan:

• Google Analytics & Privacy

Andra användbara länkar

Om du vill veta mer om cookies och bredare användning, kan du hitta följande länkar av intresse:

• Microsoft Cookies guide
• All About Cookies
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