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Vilka cookies använder IQ-initiativet på iq.se? 
 

Cookie Vad används cookies till Vilka data lagras i 
cookies 

Lagringsperiod Om informationen kommer 
från eller lämnas ut till tredje 
part 

cb-enabled För att ha kunskap om 
användaren har accepterat 
cookies eller inte.  

Om användaren valt 
att acceptera cookies 
eller inte. 

1 år  Nej 

 
Vilka cookies använder IQ-initiativet på alkoholprofilen.se? 
 

Cookie Vad används cookies till Vilka data lagras i 
cookies 

Lagringsperiod Om informationen kommer 
från eller lämnas ut till tredje 
part 

cookies För att ha kunskap om 
användaren har accepterat 
cookies eller inte.  

Om användaren valt 
att acceptera cookies 
eller inte. 

1 år  Nej 

profile För att undvika att dubbla 
resultatprofiler lagras i 
databasen om användaren 
ändrar i ett redan genomfört 
test. 

Ett slumpmässigt ID. Försvinner efter 
avslutad session (när 
webbläsaren stängs 
ned). 

Nej 

 
Google Analytics  
 

Cookie Vad används cookies till Vilka data lagras i 
cookies 

Lagringsperiod Om informationen kommer 
från eller lämnas ut till tredje 
part 

_ga Användarcookie (ser till att 
återvändande besök knyts 
samman). 

Användar-ID till 
Google Analytics  

2 år Ja 

_gid Användarcookie (ser till att 
återvändande besök knyts 
samman). 

Användar-ID till 
Google Analytics. 

24 timmar Ja 

_gat Funktionell cookie för att 
begränsa antalet server 
requests till Google Analytics. 

Användar-ID till 
Google Analytics. 

1 min  Ja 

_gat_gtag_UA_120973786_1 
 

Funktionell cookie för att 
begränsa antalet server 
requests till Google Analytics. 

Användar-ID till 
Google Analytics. 

1 min Ja 

 

 
Facebook Cookies  
 
Dessa tredjepartscookies är introducerade via en Facebook-pixel som låter oss följa upp effekten av Facebook-aktiviteter. 

 
Cookie Vad används cookies till Vilka data lagras i 

cookies 
Lagringsperiod Om informationen kommer 

från eller lämnas ut till tredje 
part 

Fr Användarcookie (ser till att 
återvändande besök knyts 
samman) med mera. 

Facebook-användar-
ID 

1 år Ja 
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Cookies från Google Marketing Platform 
 
Dessa tredjepartscookies låter oss följa upp effekten av våra sökmarknadsförings-aktiviteter på Google. 
 
 

Cookie Vad används cookies till Vilka data lagras i 
cookies 

Lagringsperiod Om informationen kommer 
från eller lämnas ut till tredje 
part 

doubleclick.net 

 

Används i 
marknadsföringssyfte 

 

Ett slumpmässigt ID 1 år Ja 

 
 


