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LISTA ÖVER COOKIES 

Cookies som används eftersom HSB har ett berättigat intresse 

Antal Ursprung Namn Ändamål Typ av  
cookie 

Lagringstid 

5 Cloudflare __cfduid Förbättra 
användarupplevelse, 
samla statistik och 
hantera 
användarsäkerhet på 
hsb.se 

Tredje 
part 

1 år 

7 Google Analytics __utma Förbättra 
användarupplevelse, 
samla statistik och 
hantera 
användarsäkerhet på 
hsb.se 

Tredje 
part 

2 år 

8 Google Analytics __utmb Förbättra 
användarupplevelse, 
samla statistik och 
hantera 
användarsäkerhet på 
hsb.se 

Tredje 
part 

30 minuter 

15 Google Analytics _gat_UA-12110471-
1 

Förbättra 
användarupplevelse, 
samla statistik och 
hantera 
användarsäkerhet på 
hsb.se 

Första 
part 

20 minuter 

16 Google Analytics _gid Förbättra 
användarupplevelse, 
samla statistik och 
hantera 
användarsäkerhet på 
hsb.se 

Första 
part 

1 dag 

17 .api25.worldfavor.com ARRAffinity Förbättra 
användarupplevelse, 
samla statistik och 
hantera 
användarsäkerhet på 
hsb.se 

Tredje 
part 

Slut på 
sessionen 

18 .portal.worldfavor.com ARRAffinity Förbättra 
användarupplevelse, 
samla statistik och 
hantera 
användarsäkerhet på 
hsb.se 

Tredje 
part 

Slut på 
sessionen 

27 DigiTrust DigiTrust.v1.identity Förbättra 
användarupplevelse, 
samla statistik och 
hantera 

Tredje 
part 

2 år 
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användarsäkerhet på 
hsb.se 

50 PubMatic PugT Förbättra 
användarupplevelse, 
samla statistik och 
hantera 
användarsäkerhet på 
hsb.se 

Tredje 
part 

1 månad 

 

Cookies som använts om användaren samtyckt 

Anta
l 

Ursprung Namn på Cookie Ändamål och syfte med 
behandlingen 

Typ 
av  

cooki
e 

Lagringsti
d 

2 HSB .EPiForm_VisitorIdentifi
er 

Den här cookien används för att 
identifiera vem som interagerar 
med applikationen. Cookien 
möjliggör t.ex. att du inte 
behöver logga in på nytt.    

Första 
part 

3 månader 

6 BidTheatre __kuid Registrerar ett unikt ID som 
identifierar en återvändande 
användares enhet.  
 
Cookien möjliggör t.ex. att du 
inte behöver logga in på nytt på 
samma enhet. Cookien möjliggör 
också för att du ska kunna få ett 
bättre anpassade annonser, 
information och erbjudanden.  

Tredje 
part 

3 månader 

11 Google 
Analytics 

__utmz Lagrar källan för nättrafik som 
förklarar hur användaren 
hamnade på en webbplats. 
 
Cookien möjliggör för HSB att 
skapa bättre trafik till hsb.se och 
för oss att se vilka erbjudanden 
som är mest uppskattade.  

Tredje 
part 

6 månader 

12 Facebook _fbp Används av Facebook för att 
leverera ett antal 
marknadsföringsprodukter 
såsom realtidsbudgivning från 
tredjepartsannonsörer.  
 
Cookien att du ska kunna få ett 
bättre anpassade annonser, 
information och erbjudanden. 

Första 
part 

2 timmar 

26 Bidswitch C Cookien har ett unikt användar-
ID för att komma ihåg vilka 
banderoller du har sett och om 
du har besökt en annonsörs 
webbplats.  
 
Cookien att du ska kunna få ett 
bättre anpassade annonser, 
information och erbjudanden.  

Tredje 
part 

1 år 
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30 Atemda Fid Samlar data om användarens 
webbplatsbesök, som vilka sidor 
som laddats. Inhämtad data 
används.  
 
Cookien att du ska kunna få ett 
bättre anpassade annonser, 
information och erbjudanden. 

Tredje 
part 

2 månader 

31 Facebook Fr Används av Facebook för att 
leverera ett antal 
marknadsföringsprodukter 
såsom realtidsbudgivning från 
tredjepartsannonsörer. 
 
Cookien att du ska kunna få ett 
bättre anpassade annonser, 
information och erbjudanden. 

Tredje 
part 

3 månader 

32 YouTube GPS Registrerar ett unikt ID på mobila 
enheter för att möjliggöra 
spårning av geografisk position 
med hjälp av GPS. 
 
Cookien att du ska kunna få ett 
bättre anpassade annonser, 
information och erbjudanden. 

Tredje 
part 

59 minuter 

33 .de17a.com Guid Används för att generera 
statistisk data om vilka sidor 
användaren har besökt och hur 
ofta ett annonsklick leder till ett 
köp eller andra åtgärder på 
annonsörens webbplats.  
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

1 år 

35 Mookie1 Id Registrerar ett unikt ID som 
identifierar en återvändande 
användares enhet.  
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

1 år 

36 Yieldlab Id Registrerar ett unikt ID som 
identifierar en återvändande 
användares enhet.  
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

1 år 

37 Google 
DoubleClick 

IDE Används av Google DoubleClick 
för att registrera och rapportera 
en webbplatsbesökares aktivitet 
efter att ha klickat på en 
annonsörs annonser, med syfte 
att mäta effektiviteten av en 
annons och för att kunna rikta 
annonser till användaren.  
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

1 år 
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39 HSB imbxxHit1393 Används för att hålla reda på hur 
länge och vid vilket tillfälle en 
användare besökt en viss sida. 
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Första 
part 

1 månad 

40 HSB imbxxMPT1393 Används för att hålla reda på om 
en användare besökt en viss 
delmängd (widget) av en sida. 
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Första 
part 

Slut på 
sessionen 

41 HSB imbxxTriggCB1393 Används för att hålla reda på om 
användare besökt denna sida 
tidigare.  
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Första 
part 

Slut på 
sessionen 

43   KRTBCOOKIE_336 Identifiera enheten (ios/pc). 
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

1 månad 

44   KRTBCOOKIE_466 Identifiera enheten (ios/pc). 
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

1 månad 

45 Mookie1 Mdata Registrerar ett unikt ID som 
identifierar en återvändande 
användares enhet.  
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

1 år 

46 YouTube nextId Registrerar ett unikt ID som 
används för att föra statistik över 
vilka videoklipp från YouTube 
som användaren har sett.  
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

1 dag 

47 YouTube PREF Skapar ett unikt ID som används 
av Google för att föra statistik 
över hur besökare använder 
videoklipp från YouTube på olika 
webbsidor. 
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 

Tredje 
part 

8 månader 
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annonser, information och 
erbjudanden.  

49 PubMatic PUBMDCID Registrerar ett unikt ID som 
identifierar användarens enhet 
vid besök på olika sidor som 
använder samma annonsnätverk.  
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

3 månader 

51 YouTube Requests Registrerar ett unikt ID som 
används för att föra statistik över 
vilka videoklipp från YouTube 
som användaren har sett. 
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

1 dag 

53 AdScale Tu Används för att rikta annonser 
genom att registrera 
användarens besöksmönster på 
olika webbplatser.  
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

1 månad 

54 .360yield.co
m 

Tuuid Registrerar om användaren har 
samtyckt till att cookies används 
eller inte. 
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

2 år 

55 Bidswitch Tuuid Registrerar om användaren har 
samtyckt till att cookies används 
eller inte. 
 
Cookien möjliggör att HSB ska 
kunna kontrollera om du har 
samtyckt till att cookies används.  

Tredje 
part 

1 år 

56 .360yield.co
m 

tuuid_lu Skapar ett unikt användar-ID för 
att komma ihåg vilka banners du 
har sett och om du har besökt en 
annonsörs hemsida.  
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

2 år 
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57 Bidswitch tuuid_lu Skapar ett unikt användar-ID för 
att komma ihåg vilka banners du 
har sett och om du har besökt en 
annonsörs hemsida.  
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

1 år 

58 Adform Uid Registrerar ett unikt användar-ID 
som känner igen användarens 
webbläsare vid besök i samma 
annonsnätverk.  
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

2 månader 

61 .360yield.co
m 

Umeh Används för att följa besökare på 
flera webbplatser. 
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

3 månader 

63 AdScale Uu Registrerar användarens 
besöksmönster på olika 
webbplatser.  
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

1 år 

64 Smartclip uuid Samlar in besöksdata från flera 
webbplatser. Det här utbytet av 
besöksdata tillhandahålls av ett 
tredjepartsdatacenter (smartclip) 
eller ad-exchange. 
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

1 månad 

65 Atemda Vi Samlar data om användarens 
besök på webbplatsen, 
exempelvis om vilka sidor som 
laddats.  
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

2 månader 

66 YouTube VISITOR_INFO1_LIVE Försöker uppskatta användarens 
överföringskapacitet på sidor 
med integrerade videoklipp från 
YouTube. 
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna lättare ska kunna ladda 
videomaterial.  

Tredje 
part 

6 månader 
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67 Vimeo Vuid Samlar data om användarens 
besök på sidan för analys, 
exempelvis vilka sidor som har 
laddats.  
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

2 år 

68 YouTube YSC Registrerar ett unikt ID för att 
föra statistik över vilka 
videoklipp från YouTube som 
användaren har sett.  
 
Cookien möjliggör att du ska 
kunna få ett bättre anpassade 
annonser, information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

Slut på 
sessionen 

 Platform16
1 

Pvc3 Cookien lagrar data om 
hur besökaren 
interagerat med HSBs 
marknadsföringsmateri
al i syfte att kunna 
erbjuda ett mer 
relevant 
marknadsföringsmateri
al. Till exempel att 
användaren inte 
behöver se samma 
marknadsföring två 
gånger.   

Tredj
e part 

395 dagar 

 Platform16
1 

Pcc3 Cookien lagrar data om 
hur besökaren 
interagerat med HSBs 
marknadsföringsmateri
al i syfte att kunna 
erbjuda ett mer 
relevant 
marknadsföringsmateri
al. Till exempel att 
användaren inte 
behöver se samma 
marknadsföring två 
gånger.   

Tredj
e part 

395 dagar 

 Platform16
1 

Trc Cookien lagrar data om 
hur besökaren 
interagerat med HSBs 
marknadsföringsmateri
al i syfte att kunna 
erbjuda ett mer 
relevant 
marknadsföringsmateri
al. Till exempel att 

Tredj
e part 

395 dagar 



 

 8 (10) 

 

användaren inte 
behöver se samma 
marknadsföring två 
gånger.   

 Platform16
1 

Ad2 Cookien lagrar data om 
hur besökaren 
interagerat med HSBs 
marknadsföringsmateri
al i syfte att kunna 
erbjuda ett mer 
relevant 
marknadsföringsmateri
al. Till exempel att 
användaren inte 
behöver se samma 
marknadsföring två 
gånger.   

Tredj
e part 

395 dagar 

 Platform16
1 

View Cookien lagrar data om 
hur besökaren 
interagerat med HSBs 
marknadsföringsmateri
al i syfte att kunna 
erbjuda ett mer 
relevant 
marknadsföringsmateri
al. Till exempel att 
användaren inte 
behöver se samma 
marknadsföring två 
gånger.   

Tredj
e part 

395 dagar 

 Platform16
1 

Landing Cookien lagrar data om 
hur besökaren 
interagerat med HSBs 
marknadsföringsmateri
al i syfte att kunna 
erbjuda ett mer 
relevant 
marknadsföringsmateri
al. Till exempel att 
användaren inte 
behöver se samma 
marknadsföring två 
gånger.   

Tredj
e part 

395 dagar 

 Platform16
1 

Fl Kontrollerar om 
besökaren har flash 
installerat. 

Tredj
e part 

7 dagar 

 Platform16
1 

Tuuid Ger besökaren ett unikt 
användar-ID i syfte att 

Tredj
e part 

395 dagar 
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kunna visa ett mer 
relevant 
marknadsföringsmateri
al. 

 Platform16
1 

Tuuid_lu Lagrar information om 
tiden för när 
Platform161 kakor 
senat uppdaterades. 

Tredj
e part 

395 dagar 

 Platform16
1 

c Lagrar information om 
tiden för när användar-
ID skapades 

Tredj
e part 

395 dagar 

 

Cookies som används med som inte är en personuppgift 

Antal Ursprung Namn Funktion, syfte och 
inhämtade uppgifter  

Typ av  
cookie 

Lagringstid 

1 HSB .EPiForm_BID Cookien är avsedd att 
särskilja en webbläsare från 
andra webbläsare som en 
besökare använder för att 
surfa på internet. Om en 
användare besöker en 
Episerversida för första 
gången så skapar Episerver 
Forms automatiskt ett 
slumpmässigt GUID till 
besökarens webbläsare. 
GUID lagras i en cookie. När 
en cookie har löpt ut skapar 
Episerver Forms en ny cookie 
nästa gång användaren 
besöker webbplatsen.  

Första 
part 

3 månader 

10 Google 
Analytics 

__utmt Används för att kontrollera 
mängden anrop och 
begränsar inhämtningen av 
data på sidor med mycket 
trafik. 

Tredje 
part 

10 minuter 

13 Google 
Analytics 

_ga Används för att identifiera 
användare genom att skapa 
ett slumpmässigt nummer 
som klient-ID.  

Första 
part 

2 år 
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14 Google 
Analytics 

_gat Används för att kontrollera 
mängden anrop och 
begränsar inhämtningen av 
data på sidor med mycket 
trafik. 

Första 
part 

31 minuter 

38 HSB imbxxConnect1393 Används för att hålla reda på 
om användare besökt denna 
sida tidigare.  

Första 
part 

Slut på 
sessionen 

1 Delta 
projects 

Guid Registrerar ett unikt ID som 
identifierar en återvändande 
användares enhet i syfte att 
besökaren ska bättre 
anpassade annonser, 
information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

18 månader 

1 Delta 
projects 

Guid2 Registrerar ett unikt ID som 
identifierar en återvändande 
användares enhet i syfte att 
besökaren ska bättre 
anpassade annonser, 
information och 
erbjudanden. 

Tredje 
part 

18 månader 

 


