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ASBRA använder ibland cookies för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort och för att 
följa och anpassa din aktivitet i systemet. Cookies kan även komma att användas för att 
mäta trafiken på webbplatsen och för statistik. 
 

1. Vad är en Cookie 
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Denna data skickas från en 
webbplats till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan 
känna igen din dator. Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator om du vill 
tillfrågas varje gång webbplatsen vill spara en cookie eller om du vill att inga cookies ska 
sparas. Sådana inställningar innebär dock att vissa webbplatser inte fungerar.  
 

2. Så här fungerar det 
Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i 
webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser 
bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade 
av andra webbplatser. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga 
personliga uppgifter.  
 

3. Vilka cookies används? 
ASBRA AB använder sessionscookies för bland annat inloggning. Sessionscookies gör att 
du slipper logga in på nytt varje gång du följer en länk till en ny sida. Vi använder även 
några tredjepartstjänster som i sin tur sätter egna cookies. Se förteckning här nedanför. 
 

Namn  Ursprung  Beskrivning 

PHPSESSID  ASBRA AB  Innehåller en identifieringssträng så att 
servern känner igen användaren 

_ga, __gat & __gid  *.google.com  3:e part statistik 

 
Exempel på innehåll: 
 

Name  Value  Domain  Expire/Max age  Size 

PHPSESSID  oelqre1hacais9j30e4ho3l355  asbra.nu  2018-05-24 
T23:59:59.000Z 

35
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