
 

 

 

 

INFORMATION OM COOKIES PÅ LINDAHL.SE 

 

Lindahl och cookies 

Genom att använda denna webbplats accepterar och godkänner du att Lindahl sparar 
cookies (kakor) på din dator, telefon eller surfplatta.  

 

Vad är cookies? 

En cookie är en textfil som lagras på din dator, telefon eller surfplatta. Cookies sparar 
information som sedan kan avläsas av webbplatsen.  

 

Varför används cookies? 

Vi använder cookies för att identifiera dig som unik besökare och därmed underlätta 
dina aktiviteter på webbplatsen. Cookies gör att webbplatsen kan komma ihåg vilka val 
du har gjort, såsom ifyllda formulär eller språkinställningar, så att du inte behöver göra 
om samma inställningar varje gång du besöker sidan. Cookies används bland annat för 
att ge oss statistik och information om hur många besökare vi har på hemsidan och vilka 
sidor de besöker. Den statistiken blir sedan en viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete 
med hemsidan. 

 

Vilka cookies använder Lindahl? 

I tabellen nedan beskrivs de cookies som används på Lindahls hemsida, vilket syfte 
varje cookie har och hur länge de sparas.  

 

Cookie __utma, __utmt, 
__utmb, __utmc, 
__utmz, _ga 

csrftoken, mid, 
sessionid 

PHPSESSID, 
wb_lindahl_doma
in, 
wb_ref_general_li
ndahl 

__utma, __utmt, 
__utmb, __utmc, 
__utmz, 
__utmz_player, 
player, vuid, 
__insp_norec_se
ss, __insp_nv, 
__insp_ref, 
__insp_slim, 
__insp_targlpt, 
__insp_wid, 
JSESSIONID, 
_ga, trwv.uid, 
utaf_main 

cid, uid 

Beskrivning Google analytics Instagram Workbuster Vimeo Adform 

Domän lindahl.se instagram.com ext.workbuster.se vimeo.com, 
newrelic.com,  
nr-data.net 

adform.net 

Syfte Används för att 
se hur länge du 
varit inne på varje 
sida så att vi kan 
få statistik om hur 

Cookien används 
för besöksstatistik 
för Instagram, 
social media, 
ligger inbäddad 

Cookien används 
för besöksstatistik 
för Workbuster 
som är tjänsten 
som används för 

Cookien som 
används för 
statistik och att 
spara din dina 
användar-

Används för 
riktad reklam 
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besökare 
använder vår 
webbplats. 

på t.ex. 
http://www.lindahl
.se/se/karriar/stud
ent/  

rekrytering, 
http://www.lindahl
.se/se/karriar/ledi
ga-tjanster/  

inställningar i 
Vimeo, som är 
videotjänsten 
som används på 
Lindahl, t.ex. 
http://www.lindahl
.se/se/karriar/stud
ent/  

Sparas Två år Två år Två år Två år Två månader 

 

Hantera dina cookies  

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Om du inte accepterar 
användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att acceptera cookies, 
blockera cookies eller informeras om när cookies skapas. Tillvägagångssättet för att 
hantera cookies skiljer sig mellan olika webbläsare, men vanligtvis kan du ändra 
inställningarna genom menyn som rör verktyg eller alternativ. Om du beslutar dig för att 
blockera Lindahls cookies kan webbplatsens funktionalitet begränsas.  

Du kan läsa mer om cookies och hur du raderar eller blockerar cookies på följande 
webbplats: www.allaboutcookies.org. 
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http://www.lindahl.se/se/karriar/student/
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http://www.lindahl.se/se/karriar/lediga-tjanster/
http://www.lindahl.se/se/karriar/lediga-tjanster/
http://www.lindahl.se/se/karriar/student/
http://www.lindahl.se/se/karriar/student/
http://www.lindahl.se/se/karriar/student/
http://www.allaboutcookies.org/

	INFORMATION OM COOKIES PÅ LINDAHL.SE
	Lindahl och cookies
	Vad är cookies?
	Varför används cookies?
	Vilka cookies använder Lindahl?
	Hantera dina cookies


