
VISITS SWEDENS COOKIE POLICY 

Hur vi använder cookies 

Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra användarupplevelsen och för optimering 

av webbplatsen. Det finns två typer av cookies: 

Den ena typen, permanent cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till 

exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för 

statistikuppföljning. 

Den andra typen, sessioncookie, lagras temporärt i besökarens dators minne under tiden en 

besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare. 

På vår webbplats används både sessioncookies och permanenta cookies. 

 

Hantering av cookies 

Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator som hindrar Visit Sweden och våra 

innehållsleverantörer från att placera cookies på din dator. Sådana inställningar kan dock innebära 

att vissa funktioner på våra webbplatser inte kommer att fungera. 

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares 

säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång 

webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade 

cookies raderas. 

Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookies som finns lagrade i 

din webbläsare, hur man tar bort dem samt gör inställningar för om cookies ska accepteras eller inte.  

För mer information kring cookies besök https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/ 

 

Cookies på den här webbplatsen 

Nedan presenteras de cookies som används på den här webbplatsen. Uppsättningen cookies som 

används på en webbplats varierar. Observera även att det kan finnas cookies som är knutna endast 

till en del av webbplatsen och/eller kopplade till någon form av tjänst på webbplatsen. 

Mer information om de cookies som Google Analytics sätter finns här: Cookies & Google Analytics. 

 

Leverantör Verktyg Syfte Kategori Tredjepartsinfo 

Google Google 
Analytics 

Google Analytics är ett 
webbanalysverktyg som används för 
analys av beteende och användning av 
denna webbplats. 

Analys & 
funktion 

För mer 
information: 
https://developer
s.google.com/ana
lytics/devguides/ 
collection/analyti
csjs/cookie-usage 

Google Google Tag 
Manager 

Google Tag Manager gör att man snabbt 
och enkelt kan uppdatera mätkoder och 

Analys & 
funktion 

För mer 
information: 

http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/
https://developers.google.com/analytics/devguides/
https://developers.google.com/analytics/devguides/
https://developers.google.com/analytics/devguides/
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relaterade kodfragment som 
gemensamt kallas taggar på en 
webbplats eller mobilapp. 

https://support.g
oogle.com/tagma
nager/answer/93
23295?hl=en&ref
_topic=3441532 

Hotjar Hotjar Hotjar är en analys och 
återkopplingstjänst som hjälper oss att 
förstå beteendet hos våra 
webbplatsanvändare och få deras 
feedback genom olika verktyg som 
enkäter mm. 
För mer info: 
https://help.hotjar.com/hc/en-
us/articles/115011789248-Hotjar-
Cookies  
Och 
https://www.hotjar.com/legal/policies/
privacy/ 

Analys & 
Funktion 

För mer detaljer 
om tjänsten: 
https://help.hotja
r.com/hc/en-
us/categories/11
5001323967-
About-Hotjar 

LinkedIn LinkedIn Denna cookie används för 
kampanjaktiviteter och gör det möjligt 
för oss att visa dig riktade annonser som 
kallas sponsrat innehåll på LinkedIn 

Marknadsf
öring 

För mer 
information: 
https://www.link
edin.com/legal/pr
ivacy-policy 

Facebook Facebook Används för att spåra om en användare 
besöker webbplatsen via en kampanj på 
Facebook 

Pixel För mer 
information: 
https://www.face
book.com/busine
ss/learn/lessons/
overview-of-how-
facebook-pixels-
work 

 

 

Kontakt 

Om du några frågor kring hur vi hanterar cookies kan du kontakta oss på följande sätt: 

E-post: cookies@visitsweden.com 

Adress: Visit Sweden, Box 3030, SE-103 61 Stockholm 

Telefon: 08-789 10 00 
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