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Vilka cookies använder vi och varför? 

Cookie-namn Raderas 
efter: 

Beskrivning 

ASP.NET_SessionId Session Identifierar requests från samma webbläsare 
under en begränsad session.  

.AspNet.ApplicationCookie Session Hanterar användarens session.   

Epi:NumberOfVisists 1 år Denna cookie möjliggör personalisering av 
webbplatsen genom att lagra om en användare 
har besökt webbplatsen tidigare.   

EPiServerLogin,  
EPiDPCKEY, .ASPXRoles 

Session Desssa cookies används för att tillåta inloggning 
och tillämpa rättigheter när man använder 
CMS-gränssnittet.  

__epiXSRF Session Denna cookie används för att skydda 
användaren mot sk Cross-Site Request Forgery 
”CSRF”.  

.EPiForm_BID, 

.EPiForm_VisitorIdentifier 
90 dagar Denna cookie används när en användare skickar 

in något via ett EPiServer-formulär. Cookien 
möjliggör identifiering av det inskickade 
formuläret.  

EPiForm_{xxxxxxxx- 
xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx} 
:{xxxxx} 

90 dagar Denna cookie används för att spara eventuella 
icke-inskickade formulär i syfte att användaren 
ska kunna fortsätta fylla i formuläret vid nästa 
besök. 

EPI-MAR-{xxxxxxxx- 
xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx:xx} 

Variabel  Denna cookie används för att spara data 
avseende hur användaren interagerar med 
webbplatsen i syfte att kunna köra a/b-tester 
och andra optimeringsoperationer. Denna 
cookie säkerställer att användaren får en 
konsekvent upplevelse av webbplatsen. Normalt 
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Tredjepartscookies som sätts av Google Analytics 
och Google TagManager 

 

 

 

 

existerar dessa cookies under några dagar till 
några veckors tid. 

ARRAffinity Session Denna cookie används för att hänvisa requests 
från webbläsaren till samma instans av 
webserver i Azure/DXC driftmiljö. 
Möjliggör/säkerställer att användaren får en 
konsevent upplevelse av webbplatsen. 

JSESSIONID Session Identifierar requests från samma webbläsare 
under en begränsad session. Denna cookie 
används för att få insikter om webbplatsens 
hälsa/funktion för besökare.  

__cfuid 1 år Denna cookie används för att snabba på 
sidladdningar.  

Cookie-namn Raderas 
efter: 

Beskrivning 

_ga 2 år Används för att skilja användare åt 

_gid 24 
timmar 

Används för att skilja användare åt 

_dc_gtm_ 
<property-id> 

1 minut Hanterar/begränsar antalet requests till tjänsten 
Google Tag Manager. 
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Tredjepartscookies som sätts av Facebook och LinkedIn 

Cookie-namn Raderas efter: Beskrivning 

_fbp 1 år Sätts av Facebook för att leverera annonser på 
Facebook eller på webbplatser där annonsering 
från Facebook visas, efter besök på denna 
webbplats. 

bcookie 2 år Sätts av LinkedIn. Cookie för 
webbläsaridentifiering för unik identifiering av 
enheter som har åtkomst till LinkedIn för att 
upptäcka missbruk på plattformen. 

bscookie 2 år Sätts av LinkedIn. Används för att spara 2FA-
status för inloggade användare. 

fr 1 år Sätts av Facebook för att visa relevanta annonser 
för användare, mäta och förbättra annonserna. 
Spårar beteendet hos användare på webbplatser 
som har implementerat spårning ifrån 
Facebook. 

lang Under sessionen Sätts av LinkedIn. Används för att komma ihåg 
en användares språkinställningar. 

lidc 24 timmar Sätts av LinkedIn. Används för att optimera 
datacentervalet. 

lissc 1 år Sätts av LinkedIn. Används för att säkerställa att 
det finns korrekt SameSite-attribut för alla 
cookies i webbläsaren. 

li_sugr 3 månader Sätts av LinkedIn. Används för att göra en 
sannolikhetsbaserad matchning av en 
användares identitet utanför utvalda länder. 
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Tredjepartscookies som sätts av Zendesk för att 
hantera vår chatt 

Cookie-namn Kategori Beskrivning Raderas efter 

_cf_bm Essential This Cloudflare 
cookie helps 
manage incoming 
traffic that matches 
criteria associated 
with bots. 

30 minutes 

tr Under sessionen Sätts av Facebook. Används för att leverera olika 
typer av annonsering från 
tredjepartsannonsörer. Sätts på webbplatser 
som har implementerat spårning ifrån 
Facebook. 

UserMatchHistory 30 dagar Sätts av LinkedIn. Används för synkronisering 
av LinkedIn Ads-ID. 

xs Styrs av 
användarens 
inställning hos 
Facebook. 

Sätts av Facebook och används för att 
upprätthålla användarens session hos Facebook. 
Identifierar användaren gentemot Facebook 
tillsammans med cookien c_user. 
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_cfruid Essential Cloudflare cookie 
used in cases were 
multiple users are 
hidden behind the 
same client IP 
address. Each user 
will have a unique 
cookie to help 
prevent a case of 
rate limiting all 
users if one 
particular user hits 
the rate limit 
threshold. 

Session 

_cfduid Essential Cloudflare cookie 
used for security 
restrictions. 

30 days 

_zendesk_shared_session Essential Authentication 
cookie - set to be 
anonymous 

8 hours 

Session duration is 
configurable by the 
Subscriber using the 
Session Expiration 
config in Admin 
Center > Security 
Settings. Can be 
anything from 5 
minutes to 2 weeks. 
Default is 8 hours. 
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_zendesk_authenticated Essential This is a flag set 
when a user is 
authenticated to 
display the most up 
to date content. 

Session 

ZD-zE_oauth Essential Stores the 
authentication 
token once the user 
has been 
authenticated.  
 

2 hours 

ZD-settings Functionality Stores a hash of 
settings so that we 
don't keep sending 
requests to our 
backend 

forever 

ZD-store Functionality Ensures consistent 
presentation of the 
Web Widget when 
an End-User 
navigates to a new 
web page. 

forever 

__zlcmid Essential Store visitor's 
machine-id for the 
Chat widget's 
authentication 
 

1 year 
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__zlcprivacy Essential Store visitor's 
decision on 
CookieLaw 

Store visitor's 
decision on 
CookieLaw 

zte2095 Essential Used to identify the 
domain/subdomain 
the Chat Widget is 
located on. 

Session 

AWSALB Essential Used to ensure user 
session remains 
with the same AWS 
instance to improve 
performance and 
stability. 

Session 

AWSALBCORS Essential Used to ensure user 
session remains 
with the same AWS 
instance to improve 
performance and 
stability. 

Session 

 


