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Förstaparts Cookie - Varaktig 
Utställare Namn  Syfte  Kategori  Lagring 

Facebook _fbp Används för att leverera en serie reklamprodukter som 
realtidsbud-givning från tredje part-annonsörer. 

Profilering/annons  90 dagar 

Google Analytics _ga Används för att skilja unika användare genom att tilldela ett 
slumpmässigt genererat nummer som klient ID. Det ingår i 
varje sidförfrågan på en webbplats och används för att 
beräkna besökares, session- och kampanjdata för 
rapportering och analys. 

Teknisk 2 år default 

Google Analytics _gat_xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx: 

Används för att leverera annonser som är mer relevanta och 
baserade på dina intressen. 

Profilering/annons  0 dagar 

 _gclxxx Används för att samla information om hur besökare använder 
en webbplats, till exempel vilka sidor oftast besöks, för 
felmeddelanden (anonymt – inga personuppgifter samlas in). 

Tekniska 90 dagar 

Google Analytics _gid Används för att samla information om hur besökare använder 
en webbplats, till exempel vilka sidor oftast besöks, för 
felmeddelanden (anonymt – inga personuppgifter samlas in). 

Teknisk 1 dagar 

Albacross Nordic  nQ_cookieId Används för att spåra val du gör (till exempel ditt 
användarnamn, språk eller regionen du befinner dig i) för 
förbättrade och mer personliga upplevelser. 

Funktion  1 år 

Albacross Nordic  nQ_visitId Används för att identifiera en besökare på ett unikt sätt. Funktion 1 år 

 viewportWidth Ingen beskrivning Annan 999 år 

Förstaparts sessions Cookie 
ASP.NET ASP.NET_SessionId Används för att underhålla webplatssessionen. Om denna 

blockeras kan det orsaka att sessionen misslyckas. 
Nödvändig 0 days  
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Tredjeparts Cookie 
LinkedIn bcookie Används för att dela innehållet på webbplatsen via sociala 

medier. 
Profilering/annons  2 år 

ads.linkedin.com lang  Används för att identifiera språk-inställningar. Profilering/annons  0 dagar  

LinkedIn Lidc This is a Microsoft MSN 1st party cookie (persistent) that 
ensures the proper functioning of this website. 

Profilering/annons  1 dagar 

LinkedIn Lissc Används för att leverera annonser som är mer relevanta för 
dig och dina intressen. 

Profilering/annons  1 år 

LinkedIn UserMatchHistory Används för att leverera annonser som är mer relevanta för 
dig och dina intressen. 

Profilering/annons  30 dagar 

LinkedIn bscookie Används för att leverera annonser som är mer relevanta för 
dig och dina intressen. 

Profilering/annons  2 år 

Facebook fr Används för att leverera annonser som är mer relevanta för 
dig och dina intressen. 

Profilering/annons  90 dagar 

Doubleclick 
(Google) 

IDE  Används för att leverera annonser som är mer relevanta för 
dig och dina intressen, samt begränsa antalet gånger du ser 
en annons och för att mäta effektiviteten av en kampanj. 

Profilering/annons  390 dagar 

Doubleclick 
(Google) 

test_cookie Används för att bestämma om besökares webbläsare stöder 
cookies. 

Profilering/annons  0 dagar  

Albacross Nordic  nQ_cookieId Används för att identifiera potentiella B2B-kunder och 
identifiera unika besökare.  

Profilering/annons  1 år 

Albacross Nordic nQ_visitId Används för att identifiera unika besökare. Funktion 0 dagar 
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