Cookies och LocalStorage på svt.se och undersidor
Namn

Syfte

Livslängd

parentallock

När barnskydd aktiveras
sätts en cookie för att veta
att en pinkod ska krävas
innan känsligt innehåll visas.

10 år

svtcookieshideinformation

Gömmer cookiebannern.
När användaren klickar på
“OK” i cookiebannern sätts
denna för att bannern inte
ska visas igen nästa gång
användaren går in på sajten.

4 år

AkamaiAnalyticsDO_visitStartTime

Akamai

Session

AkamaiAnalytics_VisitLastCloseTime

Akamai

Session

AkamaiAnalytics_VisitCookie

Akamai

Session

AkamaiAnalytics_VisitIsPlaying

Akamai

Session

AkamaiAnalyticsDO_visitMetricsCsv

Akamai

Session

AkamaiAnalytics_BrowserSessionId

Akamai

Session

AkamaiAnalyticsDO_bitRateBucketsCsv

Akamai

Session

AkamaiAnalytics_VisitUnqueTitles

Akamai

Session

HTML_ViewerId

Akamai

400 dagar

HTML_VisitCountCookie

Akamai

Session

Akamai_AnalyticsMetrics_titleTimes

Akamai prestanda

Tills aktiv
borttagning

Akamai_AnalyticsMetrics_viewerTime

Akamai prestanda

Tills aktiv
borttagning

gpv_pn

Sitecatalyst/Adobe analytics

1 dag

optimizelyBuckets

A/Btestning med Optimizely

10 år

optimizelyEndUserId

A/Btestning med Optimizely

10 år

optimizelySegments

A/Btestning med Optimizely

10 år

s_sq

Sitecatalyst/Adobe analytics

Session

s_fid

Sitecatalyst/Adobe analytics

5 år

s_getNewRepeat

Sitecatalyst/Adobe analytics

1 månad

s_ev23

Sitecatalyst/Adobe analytics

Session

s_cc

Sitecatalyst/Adobe analytics

Session

__couid

Orvesto internet / Sifo

700 dagar

__codnt

Orvesto internet / Sifo

2 veckor

_ga

Google analytics

2 år

__utma

Google analytics

2 år

__utmb

Google analytics

30 min

__utmc

Google analytics

Session

__utmz

Google analytics

6 månader

_gat

Google analytics

10 min

_gali

Google analytics

1 min

sbclosed

Gömmer banner

15 månader

sbinstalled

Gömmer banner

90 dagar

_Ip4_u

Linkpulse statistik

1 år

svt_cookie

Behåller val gjorda på svt.se

1 år

ev1

Sparar senast gjorda
sökning

Session

JSESSIONID

Sessionshantering

Session

bp_episodedata

Lagrar information om
sedda episoder

Tills aktiv
borttagning

bp_global

Lagrar information
angående senast accesstid,
senaste tiden användaren
varit inne på sidan

Tills aktiv
borttagning

bp_historylist

Historie lista om alla titlar en
användare sett

Tills aktiv
borttagning

bp_videosettings

Videoinställningar, t.ex.
videokvalité samt på och
avstängning av autoplay

Tills aktiv
borttagning

bp_datain

Statistikmätning

Tills aktiv
borttagning

bp_clienttoken

Klienttoken för unika
identifieringar (som inte är
IP) för alla användare.

Tills aktiv
borttagning

ASP.NET
_SessionId

Sessionssynk med server

Session

swcplaces3

Håller koll på senaste
besökta orterna för enkel
navigation för användaren

3 månader

localStorage

Samma som swcplaces3,
fast i annat format

1 år

SVT_NEWS_REGION

Håller koll på vald region för
lokala nyheter

1 år

SVT_NEWS_SEED

Sätter en
A/Btestningsbucket för
egen A/Btestning där vi ej
använder externa tjänster

1 år

