Cookie policy
Varför vi använder cookies
När du besöker vår hemsida eller någon annan hemsida länkad från denna hemsida, kan vi komma
att lagra viss information på din dator/enhet i form av “cookies” eller annan jämförbar teknik, såsom
Flash-cookies, html5 local storage och digitala fingeravtryck (s.k. fingerprinting). All sådan teknik
benämns nedan för “cookies”. Vi använder cookies för statistiska ändamål och för att anpassa
hemsidan efter dina behov, intressen och preferenser. Cookies kan också komma att användas när
du väljer språk eller använder andra anpassade funktioner samt för att anpassa vissa funktioner på
hemsidan bland annat i den inloggade tjänsten. Cookien innehåller ingen personlig information,
utan den identifierar bara den dator/enhet som du använder med din webbläsare.
Ditt samtycke
Genom att besöka och använda denna hemsida och tillåta cookies genom inställningarna i din
webbläsare godkänner du vår användning av cookies. Om du inte vill godkänna vår användning av
cookies behöver du stänga av funktionen för tillåtande av cookies i dina webbläsarinställningar. Det
innebär dock att funktionaliteten på hemsidan kan begränsas och att det inte är möjligt att använda
inloggade tjänster.
Olika typer av cookies som vi använder
Sessionscookies
Våra sessionscookies sparas tillfälligt på din dator/enhet. Cookien tas bort när du stänger ned din
webbläsare.
Fasta cookies
Vi använder fasta cookies för att underlätta för dig som besökare och för att kunna skräddarsy
informationen för just dig. Dessa cookies försvinner endast om du själv rensar cookies eller att
giltighetstiden för cookien går ut.
Cookies för vår besöksstatistik
Vi använder cookies för att samla in besöksstatistik för att kunna räkna antalet användare och
analysera trafiken. Den information som samlas in omfattar endast anonyma trafikuppgifter och
används av oss för att förbättra hemsidan och våra erbjudanden.
Övriga cookies
Vi använder cookies för att skydda hemsidan och dig som användare mot t.ex. spam eller missbruk.
För att göra funktioner snabbare och minska belastning på system använder vi cookies samt för att
kunna använda sociala funktioner (t.ex. tipsfunktioner). Dessutom används en cookie för att hantera
ditt samtycke till användning av cookies.
Tredjepartscookies och annonsering
Tredjepartscookies är cookies som är satta av en tredje part. Tredjepartscookies används
exempelvis för samla information till annonsering och webbstatistik.

Förteckning över cookies som vi använder
I tabellen nedan kan du se vilka cookies vi använder, för vilka ändamål och hur länge de sparas.

Google Analytics och Adobe Analytics
Vi använder Adobe Analytics och Google Analytics för att identifiera våra besökares preferenser
samt vilka delar av vår hemsida som är särskilt populära. På så sätt kan vi anpassa innehållet på
hemsidan efter dina behov, intressen och preferenser och därmed förbättra våra erbjudanden till
dig.
Vi använder också retargeting-teknik. Denna teknik använder cookies för att spara detaljer om ditt
intresse för våra produkter och tjänster. När du besöker vår hemsida kommer vi därför att läsa
dessa cookies. Denna process är helt anonymiserad och du kan alltså inte identifieras genom vår
användning av retargeting-teknik.
Om du inte vill bli spårad genom cookies
Om du inte vill att vi samlar in, lagrar och analyserar statistisk information om ditt besök på
hemsidan, eller om du inte vill ta emot information som är anpassad efter dina behov, intressen och
preferenser på våra hemsidor, kan du när som helst invända mot framtida användning av din
information (opt-out). För att invända mot framtida användning av din information behöver du
installera en opt-out cookie i din webbläsare. En opt-out cookie kommer bara att visa att du har
invänt mot användning av din information och den kommer bara att påverka den webbläsare som
du gjort inställningen i. Om du tar bort cookien eller använder en annan enhet/apparat behöver du
återigen invända mot användning av din information genom installation av en ny opt-out cookie.
Klicka här om du vill installera en opt-out cookie:
http://www.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?omniture=1&popup=1&locale=en_US&second=1&second_
has_cookie=0
Du kan också begränsa placeringen av cookies från tredje part genom att aktivera "Do-Not-Track" begäran i dina webbläsarinställningar. Genom att aktivera den här funktionen kommer endast
cookies som är specifika för dina inställningar att sparas på din dator/mobila enhet. Du kan läsa mer
om "Do-Not-Track- funktionen” i dokumentationen för din webbläsare.
Om du inte godkänner cookies
Om du inte godkänner cookies behöver du ändra inställningar för cookies i din webbläsare.
Vanligtvis hittar du dessa inställningar under menyn för “val” eller ”preferenser” i din webbläsare.
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/sv/kb/ta-bort-kakor-informationen-webbplatser-lagrat
Safari
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sv_SE&viewlocale=sv_SE
Microsoft Edge
https://privacy.microsoft.com/sv-se/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Om du vill ta bort cookies
Du kan ta bort cookies som har sparats på din dator. Hur du gör det beror på vilken typ av
webbläsare du använder.
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/sv/kb/ta-bort-kakor-informationen-webbplatser-lagrat
Safari
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sv_SE&viewlocale=sv_SE
Microsoft Edge
https://privacy.microsoft.com/sv-se/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Dela-funktioner
Vår hemsida innehåller knappar som du som besökare kan använda för att dela innehåll med
vänner via sociala medier, t.ex. via LinkedIn, Twitter, Facebook och Google+. Dessa externa
hemsidor kan lämna cookies på din enhet/apparat när du är inloggad i deras tjänster. Om du vill ha
mer information om dessa externa hemsidors användning av cookies och hur du kan hantera dessa
rekommenderar vi dig att kontrollera deras respektive cookiesinformation.

