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For Website Owners – In Swedish 

Writing Information Texts about Cookies to Visitors  

Kakor på webbplatsen 

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatser du besöker begär att spara på din dator. Kakor används för 
att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan går att använda för att följa ditt 
surfande, till exempel av tredje part. 

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla besökare till en webbplats informeras om vilka kakor som 
används och vad kakorna de används till. Besökaren ska också ge sitt samtycke till sådan användning av kakor. 

Webbplatsen använder följande kakor: 

 (Se följande exempel:) 

Kakans namn Syfte 

ASP.NET_SessionId 

Value: XXX 

Denna sessionskaka är nödvändig för  att för webbplatsen ska fungera 
och sätts när du besöker den. Denna kaka tas bort när du stänger 
webbläsaren. 

_utma 
_utmb 
_utmc 
_utmz 

Google Analytics. Dessa tredjepartskakor används till att samla 
information om hur besökarna använder webbplatsen. 

 

Writing Information Texts about Usage of Web Analytic Tools 

Analysverktyg för webbplatsen 

På denna webbplats används webbanalysverktyget Google Analytics för att få den totala bilden av hur besökare 
använder webbplatsen. 

Google Analytics använder kakor som samlar in information på aggregerad nivå om hur besökarna använder 
webbplatsen, till exempel antal sidvisningar, vart besökare kommer från och antal besök. Syftet är att förbättra 
webbplatsen och ge den bästa användarupplevelsen. Informationen som genereras genom din användning av 
webbplatsen vidarebefordras till och lagras av Google Inc. IP-adresser lagras men går inte att särskilja. 

Google kan överföra den insamlade informationen till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje 
part behandlar informationen för Googles räkning. Google kan inte koppla samman IP-adresser med annan 
data som Google innehar. 

Writing Information Texts about How to Avoid Cookies 
Vill du inte godkänna cookies, kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av kakor 
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eller bli informerad varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Tidigare lagrade cookies kan också 
raderas genom webbläsaren. För mer information, se dokumentationen för den webbläsare som du använder. 

Using Standardized Text of Cookie Statement and Approval 
Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker 
en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade kakor (”cookies”). 
 
På [webbplats.domän] används kakor som behöver sparas på din dator för att webbplatsen ska ge en bra  
användarupplevelse. Vissa kakor är nödvändiga för att [webbplats.domän] ska fungera och de har redan 
sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Du kan tacka nej till övriga kakor 
men då riskerar delar av webbplatsen att fungera sämre.  

För att få veta mer om de kakor vi använder och hur du kan ta bort dem, se vår Integritetspolicy ]länk]. 

 Jag godkänner att kakor från denna webbplats lagras på min dator.  

 
Godkänn 
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