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COOKIE POLICY 

Följande cookie policy gäller för följande webbplatser som används av Svensk Adressändring AB och 

dess systerbolag Addresspoint AB: 

• www.adressandring.se  

• www.addresspoint.se 

1. VAD ÄR EN COOKIE? 

Svensk Adressändring AB (”SvAAB”) och dess systerbolag Addresspoint AB (”Addresspoint”), häri 

gemensamt benämnda (”vi”) använder cookies på webbplatserna. En cookie gör det möjligt att känna 

igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Den hjälper till att 

bibehålla dina val när du navigerar på en webbplats eller återkommer till den vid ett senare tillfälle. 

Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen eller 

den digitala kanalen ska fungera. På våra webbplatser används två typer av cookies, permanenta 

cookies och sessionscookies. Session-cookies raderas automatiskt när användaren stänger sin 

webbläsare. Permanenta cookies lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök 

på webbplatsen. Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.  

2. SVAAB:S ANVÄNDNING AV COOKIES 

SvAAB och Addresspoint använder cookies av flera anledningar relaterade till funktionalitet och 

felhantering, analys och marknadsföring. Framför allt använder vi cookies för att vår webbplats ska 

fungera säkert och korrekt, vid t ex inloggning med BankID. Vi använder oss även av cookies för viss 

typ av marknadsföring och annonsering. Cookies används även för att tredje part ska kunna analysera 

och gruppera våra besökare efter urval, prioritering och preferenser i syfte att kunna tillhandahålla 

relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. De cookies vi 

använder på vår webbplats beskrivs i tabellerna nedan.   

2.1 Nödvändiga 

Namn Lagringstid Syfte 

Följande nödvändiga cookies används på adressandring.se 

ai_session 1 timme 

Felloggning - Används av 

statistikverktyget Application Insights 

för att särskilja användare. 

ai_user 1 år 

Felloggning - Används av 

statistikverktyget Application Insights 

för att särskilja återkommande 

användare. 

.AspNetCore.Session 
Försvinner när webbläsaren 

stängs 

Används av adressandring.se för att 

särskilja användare. 

http://www.adressandring.se/
file:///C:/Users/safo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZO79PPM1/www.addresspoint.se
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.AspNetCore.BankID 

Försvinner när användaren 

loggar ut eller efter 1 timme 

efter webbläsaren stängs 

Används för att autentisera användare 

som loggat in med BankID. 

Humany_clientId 24 timmar 
Används av Frågor och svar-verktyget 

Humany 

Humany_parameters 24 timmar 
Används av Frågor och svar-verktyget 

Humany 

Följande nödvändiga cookies används på addresspoint.se 

ASP.NET_SessionId Session Inloggning 

scrollPosition Session Användarupplevelse 

.WebCompanyAdmi

nCookie 
1 minut Inloggning 

ASP.NET_SessionId Session Inloggning 

 

2.2 Analys 

Namn Lagringstid Syfte 

Följande cookies för analys används på adressändring.se 

_ga 2 år 

Används av statistikverktyget Google 

Analytics för att särskilja användare. 

Permanent cookie som förfaller två år 

efter att den skapades eller senast 

uppdaterades. 

_gid 24 timmar 
Används av statistikverktyget Google 

Analytics för att särskilja användare. 

_gat 1 minut 

Används av statistikverktyget Google 

Analytics för att kontrollera antalet 

förfrågningar mot Google Analytics. 

Följande cookies för analys används på addresspoint.se 

_ga 2 år Google analytics 

_gat 1 minut Google analytics 

_gat_svaab 1 minut Google analytics 

_gid 24 h Google analytics 

test_cookie 1 minut 
Sätts av doubleclick.net för att testa om 

webbläsaren stödjer cookies 

Google tag manager 

Utöver de cookies som nämns ovan tillämpas Google tag manager som är ett tagghanteringsverktyg 

som hjälper oss att analysera användningen av vår webbplats. Google tag manager sparar inga cookies, 

men du kan göra inställningar i din webbläsare för att kontrollera script från annan part än 

webbplatsen du besöker. Möjligheten till detta beror på vilken webbläsare du har. 
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2.3 Marknadsföring 

Vi använder marknadsförings- och annonscookies för att analysera och följa besökarnas beteende, i 

syfte att kunna leverera anpassat innehåll och funktioner baserade på användarval och tidigare besök 

på webbplatsen. Sådana cookies används även för s.k. retargeting. Detta innebär att vi via cookien 

identifierar dig på vår webbplats för att sedan, när du är på en annan webbplats, kan visa 

marknadsföring från oss. Nedan kan du läsa mer om vilka marknadsförings- och annonscookies vi 

använder på vår webbplats. 

Facebook 

Vi använder en Facebook Pixel (tredjepartscookie). Med hjälp av denna kan effektiviteten av 

annonsering analyseras och marknadsföringen anpassas, t ex genom att marknadsföra sådana 

produkter och tjänster som du har visat intresse för på vår webbplats genom att klicka på information 

om dessa produkter, etc. Här kan du läsa mer om annonsering via Facebook. Du kan välja bort anpassad 

marknadsföring genom att ändra dina annonsinställningar på ditt Facebook-konto. 

Adform 

Vi använder cookies från Adform för att tillhandahålla mer relevant reklammaterial för specifika 

målgrupper och för att samla in statistik. Cookies från Adform lagras i 60 dagar. Läs mer om Adforms 

cookies och hur du kan avstå från användning av dessa i AdForm Privacy Policy. 

GroupM 

På vår hemsida används cookies från GroupM för att skicka relevant och intressebaserad 

marknadsföring till dig via tredje parts plattformar. Cookies från GroupM lagras i 395 dagar. Läs mer 

om GroupMs cookies i GroupMs Privacy Policy och hur du kan avstå från användning av dessa cookies 

här. 

3. ATT HANTERA OCH SÄGA NEJ TILL COOKIES 

Du kan själv göra inställningar på vår webbplats avseende vilka typer av cookies du samtycker till. 

Ditt val sparas i ett års tid, och om du återkommer till vår webbplats efter att den tiden gått ut 

kommer du bli tillfrågad att göra dessa inställningar igen. Första gången du besöker vår webbplats 

blir du alltid tillfrågad om vilka inställningar du vill tillämpa. Om du tidigare tillåtit cookies för analys 

eller marknadsföring, men vid ett senare tillfälle ändrar till att endast tillåta nödvändiga cookies 

innebär det att denna inställning kommer att tillämpas från och med tillfället då inställningen gjordes. 

Kakor som sparats på din dator tidigare då andra inställningar gällde kan vi inte ta bort. Dessa måste 

du radera själv från webbläsaren. 

Om du generellt inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den 

automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra 

en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar 

cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas. Du kan alltid ta bort de 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice
https://registry.mplatform.com/management
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cookies som används för marknadsföring utan att webbplatsen slutar fungera. Läs mer om hur du 

säger nej till cookies i din webbläsare på http://www.minacookies.se/  

 

http://www.minacookies.se/

