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Cookie Policy
Vad är en kaka?
En kaka (eller cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara
på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en
besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan också
användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder
samma kaka.
Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid
på besökarens dator, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till
exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren
senast besökte den aktuella webbplatsen förra gången. När utgångsdatumet
passerats raderas kakan när användaren återkommer till den webbplats som
skapade den.
Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum.
Under tiden en användare är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan
temporärt i användarens dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket
språk denne har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på
användarens dator, utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

Vad använder vi cookies till?
Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. De olika
typerna använder vi enligt följande:
Permanenta cookies
Wordpress använder permanenta cookies till att identifiera dina självvalda
preferenser. Ovan används endast om du är inloggad.
Sessionscookies
Sessionscookies används av WordPress bland annat vid inloggning. Detta
gör att du slipper logga in på nytt varje gång du följer en länk till en ny sida.
Tredjepartscookies
Vi använder Google Analytics. Det är ett statistikverktyg om hjälper oss med
trafikmätning och beteendeanalys. Det ger oss möjlighet att förbättra våra
webbplatser, anpassa innehåll dynamiskt och visa anpassade erbjudanden
även på andra webbplatser. IP-adress och personlig information
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anonymiseras automatiskt av Google för att inte göra en användare
identifierbar.

Lagring av cookies
Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du stänga av den
möjligheten i webbläsarens säkerhetsinställningar. Om du gör detta så
kommer du inte kunna använda vissa funktioner på varken vår eller andras
webbplatser.
Såhär stänger du av cookies för följande webbläsare:
Google Chrome
•
Microsoft Edge
•
Mozilla Firefox
•
Microsoft Internet Explorer
•
Opera
•
Apple Safari
•
För att hitta information om andra webbläsare, besök webbutvecklarens
webbplats.
Mer om Cookies på Post- och telestyrelsens webbplats

Senast reviderad den 24 Maj 2018

Visualisera Arkitektur AB

Berörda

Namn

Beskrivning

Varaktighet

Samtliga

_ga

_gid

_gat

__cfduid

_ga-cookie används av Universal Analytics
(Google) för att skilja användare. (Statistik)

_gid-cookie används av Universal Analytics
(Google) för att skilja användare. (Statistik)

Google beteendecookie (Statistik)
Används av Cloudflare, för att identifiera betrodd
webbtrafik.

2 år

30 min

30 min

1 år

Cookie som fastställs av Optimizely
optimizelyBuckets

optimeringsplaftform. Används för att lagra

optimizelySegments

sidvarianterna som tilldelats en användare för A /

optimizelyEndUserId

B-prestandatest, för att säkerställa att användaren

10 år

får en konsekvent upplevelse

Inloggad

wordpress_

WordPress Cookie för inloggade användare

per session

wordpress_logged_in_

WordPress Cookie för inloggade användare

per session

wordpress_test_

WordPress Cookie för inloggade användare

per session

wordpress_test_cookie

WordPress test Cookie

per session

Wordpress använder wp-settings-[UID] cookies.
wp-settings-

UID är ditt unika id i databasen. Detta används till

1 år

att skräddarsy din kontrollpanel.

wp-settings-time-

Wordpress använder också wp-settings-{time}[UID] cookies. Används i kombination till ovan

1 år
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Övriga cookies kan också förekomma och är Googles spårnings-cookies:
1P_JAR, AID, APSISD, DV, HSID, IDE, NID, OGPC, SAPISID, SID, SIDCC, SSID, CONSENT
Mer information angående dessa står att finna på https://policies.google.com/technologies/types

