
 

 

 

Webbplats kakor (Cookies) 

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som lagras på din dator, surfplatta eller 
mobiltelefon.  

Kakorna delas in i två huvudtyper, permanent (persistent) och sessions (session) 
kakor (cookies). Permanenta kakor sparar en fil på din dator under en längre tid och 
har ett utgångsdatum. Sessionskakor lagras tillfälligt och försvinner när du stänger 
webbläsare. 

Så här hanterar du cookies och väljer att avstå från dem 

Om du inte accepterar att cookies används på våra webbplatser kan du ändra 
inställningarna i din webbläsare så att cookies inte tillåts. Om du väljer att göra det 
kan vi inte garantera att funktionerna på våra webbplatser fungerar som de ska. 
Proceduren för hur cookies avslås beror på vilken webbläsare du använder. 

De vanligaste webbläsarna rensar dina lokalt lagrade data när du väljer att 
radera/rensa cookies och webbsurfdata. I Hjälp-funktionen i din webbläsare finns 
mer information. 

Lista kakor 

Kaka Typ Syfte Tid Kategori 

PHPSESSID HTTP Sessions id för 
användaren 

Session Webbplats 

qtrans_front_language HTTP Kaka för verifiering av 
besökarspråk 

1 år Webbplats 

_ga HTTP Besöksstatistik Google 
Analytics 

2 år Statistik 

_gat HTTP Används för att 
begränsa anrop till 
webbplatsen vid hög 
trafik Google Analytics 

1 dag Statistik 

_gid HTTP Samlar data om 
webbplats-användning 
Google Analytics 

1 dag Statistik 

_pk_id# HTTP Samlar data om 
användarbesök på 
webbplatsen 

1 år Statistik 

_pk_ses# HTTP Samlar data om 
sidbesök/session 

1 dag Statistik 

wordpress_logged_in_[hash]  Word press kaka 
kommer ihåg 

Session Wordpress 



 

 

 

användarsession (för 
inloggade användare) 

wp-settings-{time}-[UID]  Word press kaka för att 
spara användarens 
konfiguration (för 
inloggad användare) 

1 år Wordpress 

wordpress_test_cookie  Word press kaka, 
Testar att webbläsaren 
accepterar cookies. 

Session Wordpress 

 

Läs mer om kakor och hantering av kakor på pts.se 
https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/ 

Länkning 

Länkar från vår webbplats 

Vår webbplats länkar till andra webbplatser i syfte att tillhandahålla information 
relaterad till våra produkter. Dessa webbplatser kontrolleras inte av oss och 
omfattas inte av våra allmänna villkor.  

Externa länkar till webbplats 

Vi tar inget som helst ansvar för innehåll eller funktioner på webbplatser som inte 
ägs eller kontrolleras av Alnarp Cleanwater. 

Ansvarsfriskrivning 

Vi strävar efter att hålla informationen på vår webbplats korrekt vad gäller texter, 
fotografier, grafik och siffror. Vi frånsäger oss allt ansvar avseende fullständighet, 
korrekthet eller tillgänglighet vad gäller webbplatsen eller informationen oavsett 
syfte, i den mån det är tillåtet enligt lag. Vi garanterar heller inte att våra webbplatser 
är fria från virus eller annan kod med skadliga egenskaper. 

Om inte annat anges i tillämplig lag ansvarar vi inte för skador som uppkommer till 
följd av din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen eller innehåll, 
tjänster och material som tillhandahålls på eller via webbplatsen. 

Upphovsrätt 

Den här webbplatsen och alla illustrationer, bilder, broschyrer, texter, fotografier, 
förpackningar och tekniska specifikationer ("Innehåll") som visas här är 
upphovsrättsskyddade och tillhör ©Alnarp Cleanwater. 

Du får inte återge, publicera på nytt, översätta eller på annat sätt distribuera några 
delar av webbplatsen eller Innehållet utan tillstånd. 


