
 METINERS COOKIE POLICY 

1 COOKIES 

När du besöker Meitner ABs ("Meitner" eller ”vi”) hemsida lagras olika typer av data lokalt på 
din enhet via din webbläsare. Sådana "lokalt lagrade data" kan användas för att anpassa 
innehållet och funktionerna på hemsidan, vilket förbättrar upplevelsen under ditt besök. 
 
Den vanligaste typen av lokalt lagrad data är cookies. En cookie är en textfil som används av 
webbläsaren för att ge användaren tillgång till olika funktioner på hemsidan. Dessa filer tillåter 
oss att känna igen din webbläsare. 
 

- En typ av cookies kallas för session cookie, och sparas tillfälligt under ditt besök på 
hemsidan. En session cookie försvinner efter att du stänger din webbläsare. 

- Den andra typen av cookie lagras i din enhet under en längre period och återanvänds 
under ditt nästa besök på hemsidan. Du kan ta bort dessa cookies från din webbläsare. 

2 VAD VI ANVÄNDER COOKIES TILL 

Vi använder cookies i syfte att: 
- leverera och anpassa våra tjänster till enheten och webbläsaren du använder; 
- optimera din användarupplevelse; 
- mäta och analysera trafiken på hemsidan; och 
- utveckla och förbättra våra tjänster. 

3 SAMTYCKE TILL COOKIES 

Vi behöver ditt samtycke om det inte krävs cookies för den tjänst du uttryckligen har begärt. Du 
godkänner att tillåta cookies i din webbläsare. 

 
Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke till vår användning av cookies kan vår hemsidas 
funktionalitet och prestanda försämras, eftersom vissa funktioner är beroende av cookies. 

3.1 Funktionella och nödvändiga Cookies 

Cookies som är nödvändiga används för att hemsidan ska fungera korrekt, och vi kan exempelvis 
komma att lagra cookies som kommer ihåg om du är inloggad eller inte. 
 
Cookies som är funktionella används för att komma ihåg dina inställningar (såsom språkval, 
adresser osv.) och samla anonym statistik för att förbättra vår hemsida. 



3.2 Tredjepartscookies 

Tredjepartcookies är cookies som kommer från en tredje part och används på Meitners hemsida. 
Om du inte önskar att sådana tredjepartscookies används, kan du ställa in webbläsarens 
säkerhetsinställningar så att tredjepartscookies inte accepteras (se mer information om hur du 
ändrar dina inställningar för cookies i avsnitt 5 – ”Kontrollerar användningen av Cookies”). 

3.3 Analysverktyg för webplatsstatistik 

Vi använder besöksstatistik för att förbättra vår hemsida. Google Analytics är ett analysverktyg 
för att samla besöksstatistik som sätter cookies för att mäta hur många nya besökare och 
återbesökare den här hemsidan har, samt för att få reda på hur besökare som använder 
hemsidan. Informationen som behandlas kan inte kopplas till en individ. Informationen överförs 
till och lagras av Google på deras servrar. Google kan enligt sina villkor överföra information till 
tredje part om det krävs enligt lag eller i fall där en tredje part behandlar informationen på 
uppdrag av Google. 
 
Google kommer inte att koppla ihop IP-adresser med annan data som innehas av Google. Google 
Analytics-cookies används för att: 

- ange vilken domän som spåras; 
- identifiera antalet unika användare; 
- begränsa antalet förfrågningar från klienter till server; 
- spara information om antal och tider för besökarens tidigare vistelser på hemsidan; 
- spara information om hur besökaren tog sig till hemsidan; 
- spara information om start och slut på sessionen; och 
- spara information för platsspecifika ändamål. 

 
Om du inte vill att dina besök på Meitner webbplatser ska visas i Google Analytics-statistiken, kan 
du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget är tillgängligt för webbläsarna Internet Explorer, 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Du hittar tilläggen här. 

4 KONTROLLERA ANVÄNDNINGEN AV COOKIES 

Om du inte accepterar användningen av cookies kan du inaktivera den via webbläsarens 
säkerhetsinställningar. Du kan också ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång 
en hemsida försöker sätta cookies på din dator. Om du väljer att inte acceptera cookies kan du 
fortfarande använda hemsidan, men med begränsad funktionalitet. De flesta webbläsare 
accepterar automatiskt cookies, men du kan ändra webbläsarinställningar för att blockera 
cookies. Nedan hittar du exempel på hur du gör för varje webbläsare. 

- Google Chrome  
- Safari 
- Mozilla Firefox 
- Internet Explorer 



5 MER INFORMATION OM COOKIES 

Mer information om cookies och hur man hanterar dessa finns på PTS hemsida: 
http://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/ 
 
Tveka inte att kontakta oss på info@meitner.se om du har några ytterligare frågor angående 
behandlingen av cookies. 
 
Du hittar en översikt över de cookies som Meitner sätter på nästa sida. 
  



 MEITNERS COOKIES 
 
Tillhör Namn Typ Livslängd Användning Gör 
Google 
Analytics 

_ga Permanent 2 år. För webbstatistik och 
användarspårning. 

Används för att 
anpassa webbplatsens 
innehåll baserat på 
besöksstatistik. 

Google 
Analytics 

_gid Permanent 24 timmar. För webbstatistik och 
användarspårning. 

Används för att 
anpassa webbplatsens 
innehåll baserat på 
besöksstatistik. 

Google 
Analytics 

_gat Permanent 1 minut. För webbstatistik och 
användarspårning. 

Används för att 
anpassa webbplatsens 
innehåll baserat på 
besöksstatistik. 

Meitner background Session Förfaller 
automatiskt i 
slutet av 
webbläsarse
ssionen 

Anger bakgrund Anger bakgrundsfärgen 
på temat som 
användaren har valt. 

Meitner theme Session Förfaller 
automatiskt i 
slutet av 
webbläsarse
ssionen 

Anger temat Anger vilket färgtema 
som användaren har 
valt. 

Meitner lang Session Förfaller 
automatiskt i 
slutet av 
webbläsarse
ssionen 

Språkinställning Anger hemsidans 
primära språk. 

Meitner access_tok
en 

Session 10 timmar SSO Möjliggör SSO bland 
alla olika plattformar 
hos Meitner. 

 


