
Information om cookies på Stockholmsstadsnat.se 
På vår webbplats används cookies och därför ska vi enligt Lag (2003:389) om elektronisk 

kommunikation lämna information så att du kan bedöma om du vill samtycka till användningen av 

cookies eller ej. 

Varför använder vi cookies? 
Cookies som skickar information om användarna till oss, använder vi främst för två olika ändamål: 

− För webbanalys. Till exempel för att få information om hur besökare interagerar med 

webbplatsen och för att förbättra den. 

− För annonsering. Med hjälp av cookies kan vi anpassa annonsering efter besökare och deras 

surfbeteende. 

Vilka typer av cookies används? 

− Varaktiga cookies. Dessa sparar en permanent fil på besökarens dator, men går att radera från 

webbläsaren i efterhand. Exempel på användningsområde är att se om besökare återkommer 

till webbplatsen mer än en gång. 

− Tillfälliga cookies. Även kallade session-cookies som endast gäller under tiden besöket sker. 

När besöket avslutas förstörs cookien. Syftet med tillfällig cookie är exempelvis att kunna 

separera besökare och mäta besökstiden på webbplatsen. 

Första- & Tredjepartscookies 

Wordpress 

Vårt publiceringssystem Wordpress sätter som standard en sessioncookie för att komma ihåg dina 

inställningar på sajten. Den är alltså en förstapartscookie och försvinner från din webbläsare efter 

besöket. Godkänner du vår användning av cookies sätts även en varaktig cookie så att du inte behöver 

godkänna cookies varje nytt besök på webbsidan. 

Google Analytics 

Vi använder webbanalysverktyget Google Analytics för att följa upp hur våra besökare använder 

webbplatsen och baserat på detta utveckla vår webbsida för en bättre besöksupplevelse. Följande 

information som skapas av dessa cookies genom din användning av webbplatsen skickas vidare till och 

lagras av google analytics: 

− när du besökte webbplatsen första gången 

− när du besökte webbplatsen senast 

− när ditt nuvarande besök påbörjades 

− hur många gånger du besökt webbplatsen 

− vilken webbläsare du använder 

− vilka sidor du besöker och hur länge 

− hur du hittade till webbplatsen. 

Google garanterar att användare förblir anonyma och att ingen identifierbar information skickas eller 

delas. Läs mer om hur Google analytics använder cookies. Den insamlade informationen anonymiseras 

men det finns en teoretisk möjlighet att en analytiker ändå kan koppla samman ditt agerande på sajten 

med dig som person. 

 

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


Facebook 

Vi använder oss av en facebook-pixel för att mäta hur mycket av webbsidans trafik som kommer från 

facebook samt för att kunna utforma relevant information på vår facebooksida. Läs mer om hur 

Facebook använder cookies här.  

Om du vill undvika cookies 
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt 

nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom 

webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer 

information. 

Den ena konsekvensen om du undviker cookies är att vi får sämre underlag för att följa upp 

användningen av sajten och förbättra den. 

Den andra är att du kommer få frågan om att godkänna cookies varje gång du besöker webbsidan. 

Vill du ha information från oss utan att använda dig av webbplatsen är du välkommen att kontakta vår 

kundtjänst på e-post: kundtjanst@stosn.se eller telefon 08-5012 20 10. 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/

