
 

Nödvändiga tekniska cookies 

Namn 
Leverantör 

(data skickas till) 
Utgångstid Syfte 

__cfruid  
xlash.zendesk.com  

(USA) Session 

Denna cookie är en del av tjänsterna som 

tillhandahålls av Cloudflare, inklusive 

lastbalansering, leverans av webbplatsinnehåll 

och DNS-anslutning för webbplatsoperatörer.  

__zlcstore  
 

xlash.com  

(USA) Beständig 
Denna cookie är nödvändig för att 

chattfunktionen på webbplatsen ska fungera.  

_auth  
 

pinterest.ie  

(Irland) 1 år 

Denna cookie garanterar besökarnas 

surfsäkerhet genom att förhindra 'cross-site 

request forgery'. Denna cookie är väsentlig för 

webbplatsens och besökarens säkerhet.  

ARRAffinity  
t.myvisitors.se  

(USA) Session 
Denna cookie används för att distribuera trafik 

till webbplatsen via flera olika servrar - för att 

optimera svarstiderna.  

AWSALBCORS  
 

zopim.com  

(Irland) 7 dagar 

Denna cookie registrerar vilket serverkluster 

som betjänar besökaren. Detta används i 

samband med lastbalansering för att optimera 

användarupplevelsen.  

csrftoken  
pinterest.ie  

(Irland) 1 år 
Denna cookie hjälper till att förhindra Cross-

Site Request Forgery (CSRF) -attacker.  

test_cookie  
doubleclick.net  

(USA) 1 dag 
Denna cookie används för att kontrollera om 

användarens webbläsare stöder cookies.  

TiPMix  
 

t.myvisitors.se  

(USA) Session 

Denna cookie registrerar vilket serverkluster 

som betjänar besökaren. Detta används i 

samband med lastbalansering för att optimera 

användarupplevelsen. 

wc_cart_created  
xlash.com  

(USA) 
Session  Denna cookie är nödvändig för kundvagnens 

funktionalitet på webbplatsen. 

wc_cart_hash_#  
xlash.com  

(USA) Beständig Oklassificerad 

http://xlash.zendesk.com/
http://xlash.com/
http://pinterest.ie/
http://t.myvisitors.se/
http://zopim.com/
http://pinterest.ie/
http://doubleclick.net/
http://t.myvisitors.se/
http://xlash.com/
http://xlash.com/


wc_fragments_#  
xlash.com  

(USA) 
Session  

Oklassificerad 

woocommerce_

cart_hash  

woocommerce_i

tems_in_cart  

xlash.com  

(USA) 
Session  

Denna cookie är nödvändig för att 

webbplatsens kundvagnsfunktion ska komma 

ihåg de valda produkterna - Den tillåter också 

webbplatsen att marknadsföra relaterade 

produkter till besökaren, baserat på innehållet i 

kundvagnen. 

wp_woocommer

ce_session_#  

xlash.com  

(USA) 1 dag Oklassificerad 

x-ms-routing-

name  

t.myvisitors.se  

(USA) 
Session  

Denna cookie registrerar vilket serverkluster 

som betjänar besökaren. Detta används i 

samband med lastbalansering för att optimera 

användarupplevelsen. 

ZD-suid  
xlash.com  

(USA) 
Beständig Denna cookie registrerar ett unikt ID som 

identifierar användarens session. 

Preferenscookies 

Namn 
Leverantör 

(data skickas till) 
Utgångstid Syfte 

KL_FORMS_MO

DAL  

 

xlash.com  

(UK) 
1 år 

Denna cookie avgör om användaren har gjort 

några prenumerationer på webbplatsen, så att 

webbplatsen inte visar prenumerationsformulär 

som användaren redan fyllt i.  

ZD-store  

 

xlash.com  

(USA) 
Beständig 

Denna cookie registrerar om 

självbetjäningsassistenten Zendesk Answer Bot 

har visats för webbplatsanvändaren.  

Statistikcookies 

Namn 
Leverantör 

(data skickas till) 
Utgångstid Syfte 

__kla_id  

 

xlash.com  

(UK) 
2 år 

Denna cookie används för att samla in 

information om besökarens beteende. Denna 

information kommer lagras för internt bruk på 

webbplatsen – interna analyser används för att 

optimera webbplatserna eller för att registrera 

om besökaren har prenumererat på ett 

nyhetsbrev.  

http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://t.myvisitors.se/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/


_ga  

 

xlash.com  

(USA) 2 år 

Denna cookie registrerar ett unikt ID som 

används för att generera statistisk data om hur 

besökaren använder webbplatsen. 

_ga_#  

 

xlash.com  

(USA) 2 år 

Denna cookie används av Google Analytics för 

att samla in data om antalet gånger en 

användare har besökt webbplatsen samt 

datum för det första och senaste besöket. 

_gat  

 

xlash.com  

(USA) 1 dag 
Denna cookie används av Google Analytics för 

att begränsa förfrågningar. 

_gid  
xlash.com  

(USA) 1 dag 
Denna cookie registrerar ett unikt ID som 

används för att generera statistisk data om hur 

besökaren använder webbplatsen.  

_hjAbsoluteSessi

onInProgress  

xlash.com  

(UK) 
1 dag 

Denna cookie används för att räkna hur många 

gånger en webbplats har besökts av olika 

besökare - detta görs genom att tilldela 

besökaren ett ID, så att besökaren inte 

registreras två gånger.  

_hjFirstSeen  
xlash.com  

(UK) 
1 dag 

Denna cookie används för att avgöra om 

besökaren har besökt webbplatsen tidigare 

eller om det är en ny besökare.  

_hjid  

_hjid  

xlash.com  

(UK) 
1 år 

Beständig 

Denna cookie anger ett unikt ID för sessionen. 

Detta tillåter webbplatsen att hämta data om 

besökarnas beteende för statistiska ändamål. 

_hjIncludedInPa

geviewSample  

xlash.com  

(UK) 
1 dag 

Denna cookie används för att upptäcka om 

användarnavigering och interaktioner ingår i 

webbplatsens dataanalys.  

X-AB  

 

sc-static.net  

(Irland) 
1 dag 

Denna cookie används av webbplatsens 

operatör i samband med multivariata tester. 

Detta är ett verktyg som används för att 

kombinera eller ändra innehåll på webbplatsen. 

Cookien tillåter webbplatsen att hitta den bästa 

varianten/utgåvan av sidan.  

ZD-buid  
xlash.com  

(USA) Beständig 
Denna cookie anger ett unikt ID som 

identifierar användaren vid återkommande 

besök.  

Annonscookies 

Namn 
Leverantör 

(data skickas till) 
Utgångstid Syfte 

http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://sc-static.net/
http://xlash.com/


__zlcmid  

 

xlash.com  

(USA) 1 år 
Denna cookie bevarar användarnas tillstånd 

över sidförfrågningar.  

_fbp  
xlash.com  

(Tyskland) 
3 månader 

Denna cookie används av Facebook för att 

leverera en rad annonsprodukter, såsom 

budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer.  

_gcl_au  

 

xlash.com  

(USA) 3 månader 
Denna cookie används av Google AdSense för 

att experimentera med annonseffektivitet på 

alla webbplatser som använder deras tjänster.  

_mtruid  
xlash.com  

(USA) 
1 år 

Denna cookie används av webbplatsen för att 

samla information om användarens beteende, 

preferenser och personliga uppgifter. Denna 

information skickas till en tredjepartsleverantör 

av marknadsförings- och analystjänster, för 

optimering av webbplatsens annonsering, 

analys och allmän trafik.  

_pin_unauth  
xlash.com  

(UK) 1 år 
Denna cookie används av Pinterest för att 

spåra användningen av tjänster. 

_pinterest_ct_ua  
pinterest.com  

(Irland) 1 år 
Denna cookie används av Pinterest för att 

spåra användningen av tjänster. 

_pinterest_sess  

 

pinterest.ie  

(USA) 
1 år 

Denna cookie är nödvändig för integrationen 

av Pinterest på webbplatsen. pinterest.com 

tillhandahåller en ljudvisuell tjänst på 

webbplatsen. 

_routing_id  

 

pinterest.com  

(Irland) Session Oklassificerad 

_schn  
xlash.com  

(Irland) Session 

Denna cookie spårar de individuella 

sessionerna på webbplatsen, vilket gör att 

webbplatsen kan sammanställa statistisk data 

från flera besök. Denna data kan också 

användas för att skapa leads för 

marknadsföringsändamål. 

_scid  

 

xlash.com  

(Irland) 
13 månader  

 

Denna cookie anger ett unikt ID för besökaren, 

som gör det möjligt för tredjepartsannonsörer 

att förse besökaren med relevanta annonser. 

Denna parningstjänst tillhandahålls av 

tredjepartsannonsörer, vilket underlättar 

budgivning i realtid för annonsörer. 

http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://pinterest.com/
http://pinterest.ie/
http://pinterest.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/


_uetsid  

 

xlash.com  

(USA) 1 dag 

Denna cookie samlar in data om besökarnas 

beteende från flera webbplatser, för att 

tillhandahålla mer relevanta annonser - Detta 

tillåter också webbplatsen att begränsa antalet 

gånger som samma annons visas.  

_uetsid  

 

xlash.com  

(USA) Beständig 

Denna cookie används för att spåra besökare 

på flera webbplatser - för att tillhandahålla 

relevanta annonser baserat på besökarens 

preferenser. 

_uetsid_exp  
xlash.com  

(USA) Beständig 
Denna cookie innehåller utgångsdatumet för 

cookien med motsvarande namn. 

_uetvid  
xlash.com  

(USA) 1 år 

Denna cookie används för att spåra besökare 

på flera webbplatser - för att tillhandahålla 

relevanta annonser baserat på besökarens 

preferenser. 

_uetvid  
xlash.com  

(USA) 
Beständig 

Denna cookie används för att spåra besökare 

på flera webbplatser - för att tillhandahålla 

relevanta annonser baserat på besökarens 

preferenser. 

_uetvid_exp  

 

xlash.com  

(USA) 
Beständig 

Denna cookie innehåller utgångsdatumet för 

cookien med motsvarande namn. 

ads/ga-

audiences  

 

google.com  

(USA) 
Session  

Denna cookie används av Google AdWords för 

att återengagera besökare som sannolikt 

kommer att konverteras till kunder baserat på 

besökarens online-beteende.  

mtr_v  

 

xlash.com  

(USA) Session 

Denna cookie samlar in besöksdata relaterad 

till användarens besök på webbplatsen, såsom 

antal besök, genomsnittlig tid på webbplatsen 

och vilka sidor som har laddats - i syfte att visa 

riktade annonser. 

MUID  

 

bing.com  

(USA) 1 år 

Denna cookie används i stor utsträckning av 

Microsoft som ett unikt användar-ID. Cookien 

möjliggör användarspårning genom att 

synkronisera ID-numret över många Microsoft-

domäner. 

pagead/1p-

user-list/#  

google.com  

(USA) Session 

Denna cookie spårar om användaren har visat 

intresse för specifika produkter eller händelser 

på flera webbplatser och upptäcker hur 

användaren navigerar mellan webbplatser. 

Cookien används för att mäta 

annonseringsinsatser och underlätta betalning 

av inbjudningsavgifter mellan webbplatser. 

http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://google.com/
http://xlash.com/
http://bing.com/
http://google.com/


sc_at  
snapchat.com  

(USA) 1 år 

Denna cookie används av Snapchat för att 

implementera annonsinnehåll på webbplatsen 

- Cookien upptäcker annonsernas effektivitet 

och samlar in besöksdata för ytterligare 

besökssegmentering. 

tr  
facebook.com  

(Tyskland) Session 
Denna cookie används av Facebook för att 

leverera en rad annonsprodukter, såsom 

budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer.  

tt_appInfo  

tt_sessionId  

xlash.com  

(UK) 
Session 

Denna cookie används av den sociala 

nätverkstjänsten TikTok för att spåra 

användningen av inbäddade tjänster. 

v3  

 

pinterest.com 

(Irland) 
Session 

Denna cookie används av Pinterest för att 

spåra användningen av tjänster 

Oklassificerade cookies 

Namn 
Leverantör 

(data skickas till) 
Utgångstid Syfte 

_routing_id  

 

pinterest.ie  

(Irland) Session Oklassificerad 

cjConsent  
xlash.com  

(UK) 1 år Oklassificerad 

fpv_561928  

 

xlash.com  

(USA) 1 dag Oklassificerad 

mtr_p  

 

xlash.com  

(USA) Beständig Oklassificerad 

 

 

 

http://snapchat.com/
http://facebook.com/
http://xlash.com/
http://pinterest.com/
http://pinterest.ie/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/

