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Vad är en cookie och hur fungerar den? 

En ”cookie” är en liten datafil med text som lagras på din enhet när du 

besöker vår webbplats. Nästan alla moderna webbplatser använder sig av 

cookies. En cookie kan ha flera funktioner, men i huvudsak ser de till att 

din upplevelse på Internet blir smidig och mer interaktiv. Cookies hjälper 

exempelvis en webbplats att minnas vad du lagt i en digital shoppingkorg 

så att du slipper lägga i alla varor på nytt om du stänger ner webbläsaren 

och ser till att de annonser du ser på webben blir mer relevanta för just dig 

och dina intressen.  

De cookies som vi använder hjälper oss att ge dig bästa möjliga upplevelse 

när du besöker vår webbplats, genom att underlätta grundläggande 

funktioner samt tillhandahålla anonym information som hjälper oss att 

förbättra din upplevelse på vår webbplats.   

Det finns två typer av cookies som standard på vår webbplats.  

Session cookies 

En session cookie lagras tillfälligt i din dators minne när du besöker 

webbplatsen, för att sedan försvinna i samband med att du stänger din 

webbläsare. 

Med hjälp av session cookies kan dina uppgifter tillfälligt sparas, 

exempelvis i formulär du fyllt i på en sida. På så sätt slipper du fylla i alla 

dina uppgifter igen så länge du inte stänger din webbläsare. 

Rosengrens webbplats använder Google Analytics från Google som 

analysverktyg. Cookie-filen härifrån heter ”collect” och ges ut genom 

google-analytics.com. Den sparas på din enhet endast under den tid som din 

webbläsare är aktiv och försvinner när du stänger webbläsaren. En ny 

session cookie skapas om du därefter besöker vår webbplats igen.  

Session cookies används också för att vi ska kunna få en tillförlitlig statistik 

över våra besöksflöden. Vi använder inte cookies i några andra 

kommersiella syften och denna data är anonym.  



 

 

 

 

 

 

 

2. 

Persistent cookies 

En persistent cookie sparas under en längre tid på din dator. Den använder 

vi oss av för att göra det enkelt för dig när du återbesöker rosenlaw.se.  

Den hjälper webbplatsen att komma ihåg vilka val du tidigare gjort, så att 

du slipper göra dem igen. Exempelvis att du godkänt att ta emot cookies, så 

att du slipper godkänna detta varje gång du besöker vår webbplats.  

Rosengrens webbplats använder mjukvara från WordPress för att bygga 

webbplatsen. Mer information kring vilken typ av cookie som genereras av 

WordPress finner du här.  

Specialcookies 

Utöver dessa två standardcookies ovan så använder vi oss av följande 

cookies i angivet syfte. 

Namn Typ Syfte 

_cfduid Session Identifierar betrodd 

webbtrafik 

PHPSESSID Session Bevarar användarval vid 

trafik på webbplatsen 

 

Hantera cookies 

Användningen av cookies är till fördel för dig som besökare av vår 

webbplats. Om du inaktiverar cookies så kan vissa funktioner på 

webbplatsen komma att inte riktigt fungera för dig. Vi rekommenderar 

därför att du tillåter cookies och om du fortsätter att använda vår webbplats 

utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har något emot att 

ta emot våra cookies. 

De flesta webbläsare är inställda på att automatiskt acceptera cookies, men 

du kan ändra detta om du vill. Du kan även radera redan nerladdade 

cookies. Dessa inställningar styr du över och når vanligtvis genom att 

klicka på ”inställningar”, ”settings”, ”options” eller liknande i din aktuella 

webbläsare.   

Följ länkarna till instruktion om hur du går tillväga för att hantera cookies i 

de vanligaste webbläsarna: 

• Internet Exlorer 

• Firefox 

https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies


 

 

 

 

 

 

 

3. 

• Chrome 

• Safari 

• För att hantera dina cookies från Google Analytics, gå in på 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Ytterligare information 

Du läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats. 

Har du andra frågor om cookies på rosenlaw.se, kontakt oss gärna på 

info@rosenlaw.se.  
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