
 

Information om cookies 

En cookie är en liten fil där internetinställningar sparas. Nästan alla webbplatser använder cookietekniker. 
Din webbläsare hämtar en cookie från webbplatsen vid det första besöket. När webbplatsen öppnas nästa 
gång med samma enhet, så skickas cookien och dess information antingen till webbplatsen som skapade 
den (förstapartscookie) eller till en annan tillhörande webbplats (tredjepartscookie). Då kan webbplatsen 
registrera att du besökt den tidigare med samma webbläsare, och i vissa fall kan då innehållet anpassas. 

Cookies används för att förbättra användbarheten hos de webbplatser du redan har besökt flera gånger. Om 
samma enhet och samma webbläsare använts kan cookien exempelvis registrera dina inställningar och hur 
du använder webbpltasen, samt anpassa innehållet till dina individuella intressen och behov. 

Vi använder enbart cookies som behövs för att webbplatsen ska visas korrekt, så kallade nödvändiga 
cookies.Nödvändiga cookies sörjer för sådana funktioner som måste vara igång för att webbplatsen ska 
kunna användas som avsett. Sådana cookies används enbart av denna webbplats och är alltså 
förstapartscookies.  

En förstapartscookie sparar också ditt val för hur cookies används på den här webbplatsen. Du behöver inte 
godkänna användningen av nödvändiga cookies. 

Nödvändiga cookies kan inte stängas av på vår webbplats. Men i allmänhet kan du när som helst inaktivera 
cookies i din webbläsare. De flesta webbläsare har följande möjligheter för sekretessinställningar: 

• Stäng av cookies 

• Radera cookies när webbläsaren stängs 

• Blockera tredjepartscookies (exempelvis reklambanderoller) 

• Godkänn innan en cookie sparas 

Lista över nödvändiga cookies 

(1) Sessionscookies – användar-, enhets- och sessions-ID-cookies samt tidsstämpelcookies för tidtagning av 

sessioner efter inaktivitet.  

(2) ASM-cookies (för hantering av applikationssäkerhet) – skyddar webbinfrastrukturen mot 

säkerhetsangrepp.  

(3) Routingcookies – vidarebefordrar förfrågningar inom en session till samma server så att tjänsten 

tillhandahålls konsekvent.  

 

Namn på cookie Kategori Lagringstid 

- PLAY_LANG - Session 

management 

Kategori (1) Sessionsvaraktighet 

- PLAY_SESSION - Session 

management 

Kategori (1) Sessionsvaraktighet 

- WorkdayLB_UICLIENT Kategori (3) Sessionsvaraktighet 

- TS**** Kategori (2) Sessionsvaraktighet 

cdnDown  Kategori (3) Sessionsvaraktighet 

cdnWonRace Kategori (3) Sessionsvaraktighet 

timezoneOffset Kategori (1) Sessionsvaraktighet 

wday_vps_cookie Kategori (3) Sessionsvaraktighet 
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