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Vilka cookies använder Finans- och 
Försäkringsbranschens A-kassa? 

 
Nödvändiga cookies: 
Dessa cookies är nödvändiga för att grundläggande funktioner på 
hemsidan ska fungera och kommer därför alltid att vara aktiverade. 
 

Cookie Ursprung Detaljer Utgångsdatum 

ARRAffinity Azure Web 
Services 

Sätts av drifttjänsten 
Azure för att 
säkerställa att 
besökaren hamnar på 
samma frontend-nod 
för varje request. 
Inga 
personuppgifter 
sparas i denna 
cookie. 

Sessions-cookie* 

ffak_cookiesAccepted Ffakassan.se Denna cookie 
används för att 
reglera huruvida en 
användare har valt att 
acceptera cookies 
eller ej. Inga 
personuppgifter 
sparas i denna 
cookie. 

1 år 

UMB-XSRF-TOKEN, 
UMB-XSRF-V, 
UMB_UCONTEXT_C, 
UMB_UPDCHK 

Fffakassan.s
e/ 
Umbraco 

Används endast av 
administratörer för 
att möjliggöra 
inloggning till 
hemsidans backoffice.  

Sessions-cookies* 
och bestående 
cookies* 
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Statistikcookies: 
Dessa cookies används för att hemsidans ägare bättre ska förstå hur 
användare nyttjar hemsidan genom att anonymt spara relevant data. 
 

Cookie Ursprung Detaljer Förfaller 

_ga Google Tag 
Manager/Goog
le Analytics 

Registrerar ett unikt ID för 
en användare med syftet att 
generera statistik över hur 
personen använder 
hemsidan. 

2 år 

_gid Google Tag 
Manager/Goog
le Analytics 

Registrerar ett unikt ID för 
en användare med syftet att 
generera statistik över hur 
personen använder 
hemsidan. 

24 timmar 

_gat Google Tag 
Manager/Goog
le Analytics 

Används av Google Analytics 
för att skicka data med jämna 
intervaller. 

1 minut 

 
 
Marknadsförings-cookies: 
Dessa cookies används för att visa relevanta annonser för användaren 
som besöker hemsidan. 
 

Cookie Ursprung Detaljer Förfaller 

_gcl_au Google Tag 
Manager/Goog
le AdSense 

Används för att 
experimentera med 
annonseffektivitet på 
hemsidan. 

3 månader 

_r/collect Google Tag 
Manager/Goog
le Analytics 

Används för att skicka data 
om användarens enhet till 
Google Analytics. 

Sessions-cookie* 
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Funktionella cookies: 
 

Cookie Ursprung Detaljer Förfaller 

ffak_urgentNews Ffakssan.se I vissa fall visas 
aktuella nyheter i form 
av en banderoll ovanför 
hemsidans 
toppnavigation. När 
denna banderoll 
avfärdas sätts en cookie 
som möjliggör att 
banderollen fortsätter 
vara gömd även vid en 
sidladdning. 

1 år 

 
 
* Sessions-cookie: En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden 
en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din 
webbläsare. 
 
* Beständig cookie: En beständig cookie ligger kvar i webbläsaren tills att den når 
sitt slutdatum eller tills att den raderas. 

 


