
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Genom att använda vår 
hemsida godkänner du detta. Jag förstår 

Vi använder cookies 

Vad är en cookie? 
En cookie är en liten textfil som, med ditt samtycke, placeras på din dator när du 
besöker en webbplats. Beroende på vilken typ av cookie det är kan den ge dig som 
besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen eller spåra vilka sidor du 
besöker. 
Det finns två olika sorters cookies: 
● Cookies som sparas under en längre (begränsad) tid, och 
● Cookies som försvinner när du stänger din webbläsare (så kallade 

sessionscookies). 
För mer information om cookies och hur du kan stänga av dem besök Post- och 
telestyrelsens webbplats. 

Vilka cookies använder vi? 
Vi använder följande cookies: 
Följande cookies används: 
Namn: _ga 
Domän: www.goingesmide.se 
Lagringstid: 2 år 
Exempel på innehåll: 1 
Syfte: Statistik via Google Analytics* 
Namn: _gat 
Domän: www.goingesmide.se 
Lagringstid: 1 min 
Exempel på innehåll: 1 
Syfte: Statistik via Google Analytics* 
Namn: _gid 
Domän: www.goingesmide.se 
Lagringstid: 24h 
Exempel på innehåll: GA1.2.782281205.1524039807 
Syfte: Statistik via Google Analytics* 
Namn: Approval Cookie 
Domän: internetbyran.com 
Lagringstid: 1 år 
Exempel på innehåll: approved 
Syfte: Om besökaren godkänt cookies på sidan så sparas den informationen i den 
här cookien. 
* Dessa cookies används för att ge statistik över besökare till webbplatsen så att vi 

http://cookielagen.se/cookies/
http://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/
http://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/


kan se bl.a. vilka sidor som besökts och av hur många besökare. Vi kan använda 
den här statistiken för att förbättra vår webbplats. Inga personuppgifter sparas i 
Google Analytics. Mer information finns också här: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage?hl=sv 

Radera och stänga av cookies 
Vill du stänga av eller radera cookies går det att göra i din webbläsare. Hur du 
raderar och hanterar cookies finns det information om i din webbläsares hjälpmeny.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=sv
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=sv
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