
Cookie policy for Passenger One  
Passenger will use "cookies" to help us personalize your online experience. A cookie is a text 

file that is placed on your hard disk by a web page server. Cookies are uniquely assigned to 

you and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you. 

The primary purposes for Passenger’s use of cookies are to provide you with a more 

convenient visit at our website and to enable us to save your preferences for future visits as 

well as to gather information about your use of our website and services to share with relevant 

partners and Trusted Third Parties. 

You have the ability to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept 

cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. If 

you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the features of 

passenger.se and our Services. 

Namn på 

cookie 

Typ av 

cookie 
Syfte Utgång Beskrivning 

__utma 
HTTP 

Cookie 
Prestanda 

Löper ut efter 2 år. 

Cookiens livslängd 

kan justeras av 

användaren. 

Den här cookien är associerad med Google Analytics. 

Den används för att skilja mellan användare och 

sessioner samt för att beräkna ny och återkommande 

besökarstatistik. Den uppdateras varje gång data 

skickas till Google Analytics. 

__utmb 
HTTP 

Cookie 
Prestanda 

Löper ut efter 30 

minuter. 

Den här cookien är associerad med Google Analytics. 

Det används för att spåra besökarnas beteende och 

mäta prestanda på webbplatsen. Den här cookien 

uppdateras varje gång data skickas till Google 

Analytics.  

__utmc 
HTTP 

Cookie 
Prestanda 

Löper ut efter att 

användaren stängt 

ner sitt webbfönster.  

Den här cookien är associerad med Google Analytics. 

Den används för att spåra besökarnas beteende och 

mäta webbplatsens prestanda genom att identifiera 

nya sessioner / besök för att återvändande besökare. 

Den möjliggör driftskompatibilitet med den äldre 

versionen av Google Analytics (Urchin). 



  

1. Google Analytics 
When you visit our site, an analytics cookie from Google is put on your device. We use it to 

monitor how our users have reached the site, and how they interact with and move around 

once on the site. These cookies let us know what features on the site are working the best and 

what features on the site can be improved.  

2. Facebook pixel 
In addition to cookies we use a “pixel tag” from Facebook to help customize the site and 

improve your experience. The pixel tag also enables us to make our marketing more effective 

by for example showing you relevant advertisements on Facebook.  

 

__utmt 
HTTP 

Cookie 
Prestanda 

Löper ut efter 10 

minuter. 

Den här cookien är associerad med Google Analytics. 

Den används för att begränsa begäran att nå 

webbplatsen, vilket begränsar insamlingen av data på 

webbplatser med hög trafik. 

_utmz 
HTTP 

Cookie 
Prestanda 

Löper ut efter 6 

månader. 

Den här cookien är associerad med Google Analytics. 

Den identifierar var besökaren kom ifrån vilket 

Google Analytics kan berätta för webbplatsägaren. 


