Cookie banner
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Genom att klicka på
"Acceptera" godkänner du användningen av ALLA cookies. Du kan ändra dessa inställningar i
Cookie-inställningar.
Acceptera / Läs mer / Cookie-inställningar

Cookie-inställningar
Denna webbplats använder cookies för att förbättra användbarheten på webbplatsen. Av
dessa cookies lagras de som kategoriseras som nödvändiga i din webbläsare eftersom de är
väsentliga för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska fungera. Vi använder också
cookies från tredje part som hjälper oss att analysera och förstå hur du använder den här
webbplatsen. Dessa cookies lagras endast i din webbläsare med ditt medgivande. Du har
också möjlighet att välja bort dessa cookies. Men att välja bort av dessa cookies kan påverka
användbarheten på webbplatsen.
Vi samlar in cookies för att bättre förstå hur besökare använder vår webbplats samt vilket
innehåll och tekniska lösningar som bäst tjänar dem. Att analysera besökardata hjälper oss
att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vi använder också informationen för att rikta in
sig på marknadsföring och försäljning.
Du kan hantera dina cookie-inställningar nedan. Läs mer om vår cookie-policy.

Nödvändiga cookies
Vår webbplats behöver dessa cookies för att fungera korrekt. De möjliggör grundläggande
funktioner för t.ex. formulär, online-köp, tjänster som kräver inloggning eller kundservice
chat. Du kan blockera användningen av dessa cookies i dina webbläsarinställningar.
Observera att vår webbplats då inte fungerar som planerat i alla avseenden.

Icke nödvändiga cookies
Alla cookies som inte nödvändigtvis behövs för att webbplatsen ska fungera och används
specifikt för att samla in användarens personuppgifter via analys, annonser, annat
inbäddat innehåll benämns som icke-nödvändiga cookies. Det är obligatoriskt att skaffa
användarens samtycke innan dessa cookies körs på din webbplats.

Riktad kommunikation och marknadsföring
Dessa cookies ställs in av annonserings- och inriktningsverktyg. Cookies samlar in information
om besökare, vilket gör att vi kan rikta in marknadsföring och innehåll till besökare senare,
även utanför vår egen webbplats. Du kan se annonser på tredje parts webbplatser baserat på

hur du har agerat på vår webbplats eller vad som intresserar dig. Dessa cookies lagrar inte
personlig identifierbar information, men de kan identifiera din webbläsare och den enhet du är
online på. Om du inte accepterar dessa cookies kanske de annonser du ser inte matchar dina
egna intressen.

Besökarmätning och analys
Analytics-cookies hjälper oss att spåra besökartrafiken på vår webbplats, till exempel
antalet besökare, varifrån de kommer och vad besökarna gör på webbplatsen. På det viset
kan vi utveckla vårt innehåll samt övervaka effektiviteten av vår annonsering.

Funktionella cookies
Funktionella cookies hjälper till att utföra vissa funktioner som t.ex. att dela
webbplatsens innehåll på sociala medieplattformar, samla feedback och andra
tredjepartsfunktioner. Dessa cookies samlar in information som hjälper oss att förstå hur
vår webbplats används. Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska
fungera och utvecklas.

