
Våra olika cookies 
 
Nödvändiga cookies 
Nödvändiga cookies behövs för att vår webbplats ska fungera som den ska. 
Sådana cookies hjälper bland annat till att identifiera dig när du loggar in på Mitt3, 
när du återkommer via en annan enhet eller för att hantera köp i vår webbshop. 
Dessa cookies går inte att välja bort/stänga av.  
 

Cookie  Livslängd  Syfte  
ASP.NET_SessionId  Session  Bevarar användarens session 

mellan olika sidor  
TreConsent  365 dagar  Sparar användarens val om att 

cookies får lagras.  
sg_cookies  Session  Används för personalisering av 

hemsidan  
AUTH_SESSION_ID  Session  Sparar Mitt3-inloggning i en 

sessions-cookie  
AUTH_TOKEN_ID  Session  Sparar Mitt3-inloggning i en 

sessions-cookie  
AUTH_TOKEN_ID_BROWSER_FLAG  Session  Sparar Mitt3-inloggning i en 

sessions-cookie  
AUTH_TOKEN_ID_BROWSER  Session  Kontrollerar att det finns en säker 

sessions-cookie vid inloggning 
på Mitt3  

SSG_SESSION  Session  Information saknas  
ai_user  Session  Används för felsökning av siten  
ai_session  Session  Används för felsökning av siten  
csrfToken  Session  Säkerhets-cookie  
ExtraData  Session  Används för att Mitt3 ska fungera 

korrekt  
CompanyBasket  Session  Kommer ihåg det som ligger i 

varukorgen  
ConsumerBasket  Session  Kommer ihåg det som ligger i 

varukorgen  
SSG_KEY_V2  Session  Används för att Mitt3 ska fungera 

korrekt  
SSG_SESSION_V2  Session  Används för att Mitt3 ska fungera 

korrekt  
CurrentSubscriptionId  Session  Används för att Mitt3 ska fungera 

korrekt  
AUTH_SESSION_ID_BROWSER  Session  Sparar Mitt3-inloggning i en 

sessions-cookie  
  

 

 

 



Statistik- och analyscookies  
Cookies som mäter trafik och hur besökare navigerar på webbplatsen. All data som 
dessa cookies samlar in är pseudonymiserad.  
 

Cookie  Livslängd  Syfte  
_gali  Session  Cookies som mäter trafik och hur 

besökare navigerar på 
webbplatsen. All data som dessa 
cookies samlar in är 
pseudonymiserad 

  

Marknadsföringscookies 
Den här cookien lagras på din dator och hjälper oss ta fram anpassade 
erbjudanden när du surfar på andra webbplatser.  
 

Cookie  Livslängd  Syfte  
AID  Tillsvidare  Används för att spåra användaren 

mellan olika hemsidor 
_gcl_au  90 dagar  Google Analytics-cookie som 

spårar hur många gången en 
annons har klickas på 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cookies från tredje part 
Lista över samarbetspartners eller plattformar som används på tre.se. Följande 
cookies sätts av samarbetspartner eller plattformen.  
 

Cookie  Livslängd  Syfte  
_fbp  60 dagar  Spårar användarens beteende på  

tre.se i syfte att ge dig riktad 
reklam 

OGL  Session  Sparar information om vilken källa 
du kom från 

_gid  24 timmar  Används för att Google Analytics 
ska kunna definiera användare.  
Varje cookie har ett unikt värde. 

_gat_UA-xxxxxxx  Session  Används av Google Analytics. Det 
unika numret som anges i namnet 
på kakan talar om vilket konto 
siten tillhör 

_gac_UA-xxxxxx  Information saknas  Används för att Google analytics 
ska kunna definera användare, 
varje kaka har ett unikt värde 

_ga  Två år  Används för att Google Analytics 
ska kunna definiera användare; 
varje kaka har ett unikt värde. 
Uppgifterna som Google 
behandlar är pseudonymiserade, d 
v s ingen direkt identifierbar 
information skickas till verktyget. 
Google har enligt vårt avtal inte 
rätt att använda informationen för 
egna ändamål 

_kuid_  Sex månader  Salesforce Audience Studio 
används för att sammanställa data 
om ditt beteende på våra digitala 
plattformar. Informationen som 
samlas in används för att leverera 
mer relevant kommunikation till dig 
som användare. Kommunikationen 
kan ske både via banners, 
annonsering på sociala medier och 
i sökresultat på Google 

 


