Mer information om webbläsarinställningar för cookies:
Information om vilken sorts cookies vi använder och varför vi använder dem hittar du i vår
dataskyddspolicy. Om du bestämmer dig för att du vill blockera cookies, hittar du information här om
hur du kan anpassa din webbläsare så att dessa filer inte används.
Vi vill göra dig uppmärksam på att vissa funktioner på vår webbsida kan begränsas om du väljer att
avvisa cookies.
Internet Explorer (version 9.0):
1. Klicka på verktygsmenyn, därefter på Internetalternativ.
2. Klicka på Säkerhetsfliken. Här kan du ställa in dina cookie-preferenser på hög, mellan eller låg.
• För att godkänna cookies: Ställ in ”låg”.
• För att avvisa alla cookies: Ställ in ”hög”.
• För att avvisa cookies från tredje part: Klicka på ”Användaranpassad” och välj ”Blockera cookies
från tredje part”.
3. Bekräfta dina ändringar med OK.

Mozilla Firefox (version 14):
1. Klicka på menyknappen och välj inställningar
2. Gå till sektionen Sekretess.
3. Under rubriken Historik sätter du rullgardins menyn på: Använd anpassade inställningar för
historik.
• Sätt bocken vid "Tillåt att webbplatsen lagrar kakor" för att tillåta cookies, eller ta bort den för att
avvisa cookies.
• Om du har problem med cookies, se till att även "Tillåt tredjepartskakor" är aktiverad.
4. Ställ in hur länge cookies ska sparas:
Behåll tills:
• de förfaller En cookie, vars giltighetstid har gått ut, raderas direkt. Denna tid kan bestämmas fritt
genom en webbsida, varifrån en cookie skapas.
• Firefox stängs Cookies som har sparats på din dator raderas när du avslutar Firefox.
5. Stäng Inställningar (about:preferences). Alla ändringar som du har gjort sparas därigenom
automatiskt.

Google Chrome (Version 20.0):
1. Klick på symbolen "Mer" uppe till höger och sedan på inställningar.
2. Klicka nertill på Visa avancerade inställningar.
3. Klicka på innehållsinställningar under "Sekretess".
4. Ändra dina inställningar i sektionen "Cookies":
• För att tillåta första- och tredjepartcookies, välj "Lagring av lokala uppgifter tillåts".
• För att blockera alla cookies, välj "Lagring av uppgifter för alla webbsidor blockeras". Om du
använder denna inställningen fungerar inte de flesta webbsidor där det krävs en inloggning.
• För att bara tillåta förstapartcookies och blockera alla tredjepartcookies aktiverar du alternativet
"Blockera tredjepartcookies och uppgifter på webbsidan". Med denna inställning kan uppgifter på
webbsidan varken skrivas eller läsas, även om du har lagt till och bestämt en webbsida på din
undantagslista, varifrån cookies tillåts.

Opera (Version 12.0):
1. Välj Inställningar, därefter Avancerade inställningar Klicka på menyalternativet cookies.
2. Välj bland följande inställningar:
• Acceptera cookies: Alla cookies godkänns.
• Bara acceptera cookies från webbplatser som har besökts: Cookies från tredje part och från andra
servrar än från den webbplats som du just nu besöker avvisas.
• Acceptera aldrig cookies: Alla cookies avvisas.

