
Appendix 1 – Om våra cookies 

 

Bisnodes förstapartscookies 

Absolut nödvändiga cookies för Bisnodes webbplats: 

  

Värdserver Namn Beskrivning 

.bisnode.se __cfduid Kopplad till webbplatser som använder 
CloudFlare i syfte att förbättra sidornas 
laddningstid. Enligt CloudFlare används 
den för att åsidosätta 
säkerhetsrestriktioner baserade på 
besökarens IP-adress. Den innehåller 
ingen användarinformation. 

www.bisnode.se ASP.NET_SessionId   Sessionscookie som endast lagras 
temporärt under besöket på webbplatsen, 
används på webbplatser baserade på 
Microsoft .NET. Används vanligtvis av 
servern för att upprätthålla en anonym 
användarsession. 

.www.bisnode.se ARRAffinity Används på webbplatser som ligger på 
Microsoft Azures molnplattform. Används 
för lastbalansering och ser till att 
besökarens sidanrop skickas till samma 
server under en och samma session. 

  

  

Prestandacookies för Bisnodes webbplats  

Förstapartscook
ie 

    

Värdserver Namn Beskrivning 

.bisnode.se _ga Kopplad till Google 
Universal Analytics som 
är en viktig uppdatering till 
Googles vanliga 
analystjänster. Används 
för att urskilja unika 
besökare genom att 



tilldela dem ett 
slumpmässigt genererat 
nummer som 
”besöksidentifierare”. 
Cookien är inkluderad i 
varje sidanrop på en 
webbplats och används 
för att räkna ut antalet 
besökare, sessioner och 
kampanjdata för 
analysrapporterna.  Förfal
ler vanligtvis två år efter 
att den sätts, men detta 
kan justeras av 
webbplatsens ägare. 

.bisnode.se _gid Associerad med Google 
Universal Analytics. Detta 
verkar vara en ny cookie 
och från och med våren 
2017 finns ingen 
information tillgänglig från 
Google.  Det verkar som 
att den lagrar och 
uppdaterar ett unikt värde 
för varje besökt sida. 

.bisnode.se _gat_UA-88255776-23  En mönster-cookie som 
används av 
analystjänsten Google 
Analytics, där 
mönsterelementet 
innehåller det unika 
användar-ID för kontot 
eller webbplatsen som 
den kommer ifrån. En 
variant av cookien _gat 
som används för att 
begränsa den mängd 
data som Google 
registrerat på webbplatser 
med hög trafikvolym. 

.bisnode.se _gat Associerad med Google 
Universal Analytics och 
används för att begränsa 
frekvensen av anrop, 
vilket minskar 
insamlandet av data på 
webbplatser med hög 
trafikvolym. Den förfaller 



10 minuter efter att den 
har satts. 

.bisnode.se bisnode_cookies Används för att ta reda 
på om besökaren tillåter 
cookies via webbplatsens 
cookienotis och sen väljer 
att dölja och/eller visa 
notisen. 

.bisnode.se bisnode_welcomeback_cookies 

  

Används för att identifiera 
om besökare vill visa eller 
dölja senast lästa artikel 
och information om 
relaterade ämnen. 

.bisnode.se bisnode_preference_language 

  

Används för att identifiera 
besökares senast valda 
språk på webbplatsen. 

.bisnode.se bisnode_recently_login_pages_cooki
es    

  

Används för att identifiera 
om besökare vill visa eller 
dölja de senaste login-url 
för att få förslag på 
besökta produktsidor. 

  

Andra cookies på Bisnodes webbplats 

På Bisnodes webbplats har vi även ett antal cookies från några av våra 
partners. Dessa kallas för tredjepartscookies och kan ibland förekomma på 
våra webbplatser.  

Tredjepartscookie              

Värdserver Namn Beskrivning 

.facebook.com datr Cookie som identifierar 
webbläsaren som ansluter till 
Facebook. Den är inte direkt 
kopplad till enskilda Facebook-
användare. Facebook meddelar 
att den används för 
säkerhetsåtgärder och misstänkt 
inloggningsaktivitet, särskilt för 
att upptäcka ”botar” som 
försöker använda 
tjänsten.  Facebook hävdar att 
beteendeprofilen som lagras 
med cookien datr raderas 
automatiskt efter tio dagar. 
Cookien läses även bland annat 



när du klickar på en ”gilla”-knapp 
eller någon annan 
Facebookknapp som kan finnas 
på många olika webbplatser. 

.youtube.com SID Används av Google tillsammans 
med HSID för att verifiera ett 
användarkonto på Google och 
den senaste inloggningen. 

.youtube.com HSID Används av Google tillsammans 
med SID för att verifiera ett 
användarkonto på Google och 
den senaste inloggningen. 

.facebook.com fr Innehåller en kombination av 
information om webbläsare och 
enskilt användar-ID, och 
används för riktad 
marknadsföring. 

.youtube.com demographics Används troligtvis för att skapa 
demografiska profiler för riktad 
marknadsföring. 

.google.com APISID   

.google.com SSID   

.google.co.uk SAPISID   

.facebook.com lu Används för att hantera 
inloggningsprocessen och 
kommer ihåg användare vid 
nästa besök om de väljer att 
förbli inloggade. 

.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE   Används för att identifiera unika 
besök vid videouppspelningar. 

.youtube.com PREF En vanlig cookie som Google 
använder sig av för flera av sina 
tjänster. Lagrar 
användarpreferenser och kan 
användas för utforma riktade 
annonser vid Googlesökningar. 

.youtube.com APISID   

.google.co.uk HSID Används av Google tillsammans 
med SID för att verifiera ett 
användarkonto på Google och 
den senaste inloggningen. 

.google.com NID   

.google.com PREF En vanlig cookie som Google 
använder sig av för flera av sina 
tjänster. Lagrar 



användarpreferenser och kan 
användas för att utforma riktade 
annonser vid Googlesökningar. 

.google.co.uk SID Används av Google tillsammans 
med HSID för att verifiera ett 
användarkonto på Google och 
den senaste inloggningen. 

.google.co.uk PREF En vanlig cookie som Google 
använder sig av för flera av sina 
tjänster. Lagrar 
användarpreferenser och kan 
användas för att utforma riktade 
annonser vid Googlesökningar. 

.youtube.com SSID   

.google.co.uk NID   

.youtube.com LOGIN_INFO   

.google.com SID Används av Google tillsammans 
med HSID för att verifiera ett 
användarkonto på Google och 
den senaste inloggningen. 

.google.com SAPISID   

.doubleclick.net id   

.google.co.uk SSID   

.google.com HSID Används av Google tillsammans 
med SID för att verifiera ett 
användarkonto på Google och 
den senaste inloggningen. 

.youtube.com SAPISID   

.google.co.uk APISID   

Hotjar.com Cookies som hör till 
scriptet Hotjar 

https://www.hotjar.com/cookies  

.marketo.com Munchkin Spårar och profilerar besökare 
på våra webbplatser 

B2btracking.addvalue.de  AddValue tracking  IP-baserad spårning för 
prospektering 

 Track.adform.net  AdForm retargeting  Retargeting för tidigare 
besökare 

 Analytics.freespee.com  FreeSpee Call tracking  Konverteringsspårning för 
telefonsamtal 

 Js.hs-script.com  Hubspot  Automation av Hubspot-
marknadsföring 

 Cdn.pushcrew.com  Push-notiser  Push-notiser på din dator och 
mobila enhet 

 

https://www.hotjar.com/cookies
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