
 

 

Information om Cookies 

Vad är en Cookie och hur fungerar den? 

En cookie, eller en kaka som den kan kallas, är en textbaserad datafil som en webbserver sparar i besökarens 

dator. Innan cookien sparas kontrolleras sekretessinställningarna i webbläsaren för att säkerställa att besökaren 

tillåter användandet av cookies. 

Cookien sparas för att lagra information som webbplatsen senare nyttjar. Det kan exempelvis vara 

inloggningsuppgifter eller uppgifter om val som användaren gör. Ett annat exempel är insamlande av statistik i 

syfte att förbättra webbplatsen. 

När användaren lämnar webbplatsen tas cookien normalt bort eftersom den inte längre används. Vissa cookies 

kan sparas för att användaren enklare ska kunna använda sidan när den besöker den nästa gång. 

Så förhindrar du användandet av cookies 

I din webbläsares sekretessinställningar väljer du om cookies ska tillåtas eller inte. Är cookies satta att tillåtas ger 

du ditt medgivande till användandet av sådana i Filterbutiken. 

Våra Cookies 

Nedan beskrivs vilka cookies som används på sidan och hur länge de lagras: 

Namn Syfte Lagringstid 

ASP.NET_SessionId Gör det möjligt för butiken att skilja på och 

komma ihåg olika användare. 

Tas bort när användaren lämnar 

butiken. 

.EPiServerLogin Meddelar servern vilken användare som är 

inloggad. 

Tas bort när användaren lämnar 

butiken. 

.ASPXROLES Används för att känna till vilken roll den inloggade 

användaren har. 

Tas bort när användaren lämnar 

butiken. 

FormCookie Kontrollerar att formulärdata skickas en enda 

gång. 

Tas bort ett år efter senast 

uppdaterat formulär. 

 

  



 

 

Google Analytics 

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). 

Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare 

använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan 

(inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer 

att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av 

aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med 

aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje 

parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google 

kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen 

av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan 

det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna 

webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs 

ovan. 

 


