
Viktige tekniske informasjonskapsler 

Navn 
Leverandør 

(data sendes til) 
Utløper Formål 

__cfruid  

xlash.zendesk.com  

(USA) 
Sesjon 

Denne informasjonskapselen er en del av 

tjenestene som leveres av Cloudflare, inkludert 

lastbalansering, levering av nettstedsinnhold 

og bruk av DNS-tilkobling for 

nettstedoperatører.  

__zlcstore  

 

xlash.com  

(USA) 
Fast 

Denne informasjonskapselen er nødvendig for 

at chat-funksjonen på nettstedet skal fungere.  

_auth  

 

pinterest.ie  

(Irland) 
1 år 

Denne informasjonskapselen sørger for 

surfesikkerheten til de besøkende, ved å 

forhindre forfalskning av forespørsler på tvers 

av nettsteder. Denne informasjonskapselen er 

avgjørende for sikkerheten til nettstedet og for 

de som besøker nettstedet.  

ARRaffinitet  

t.myvisitors.se  

(USA) 
Sesjon 

Denne informasjonskapselen brukes til å 

distribuere trafikk til nettstedet på flere servere 

for å optimalisere responstidene.  

AWSALBCORS  

 

zopim.com  

(Irland) 
7 dager 

Denne informasjonskapselen registrerer hvilken 

server-cluster som betjener den som besøker 

nettstedet. Dette brukes i sammenheng med 

lastbalansering, for å optimalisere 

brukeropplevelsen.  

csrftoken  

pinterest.ie  

(Irland) 
1 år 

Denne informasjonskapselen hjelper til med å 

forhindre angrep av typen Cross-Site Request 

Forgery (CSRF) (Forfalskning av forespørsler på 

tvers av nettsteder)..  

test_cookie  

doubleclick.net  

(USA) 
1 dag 

Denne informasjonskapselen brukes til å sjekke 

om brukerens nettleser støtter 

informasjonskapsler.  

TiPMix  

 

t.myvisitors.se  

(USA) 
Sesjon 

Denne informasjonskapselen registrerer hvilken 

server-cluster som betjener den som besøker 

nettstedet. Dette brukes i sammenheng med 

lastbalansering, for å optimalisere 

brukeropplevelsen. 

wc_cart_created  

xlash.com  

(USA) 

Sesjon  
Denne informasjonskapselen er nødvendig for 

at funksjonaliteten i handlekurven skal virke 

som den skal.  

wc_cart_hash_#  

xlash.com  

(USA) 
Fast Uklassifisert 
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http://zopim.com/
http://pinterest.ie/
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http://t.myvisitors.se/
http://xlash.com/
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wc_fragments_#  

xlash.com  

(USA) 

Sesjon  
Uklassifisert 

woocommerce_

cart_hash  

woocommerce_i

tems_in_cart  

xlash.com  

(USA) 

Sesjon  

Denne informasjonskapselen er nødvendig for 

at funksjonaliteten til handlekurven på 

nettstedet skal huske valgte produkter.  

Dette gjør det også mulig for nettstedet å 

markedsføre relaterte produkter til den 

besøkende, basert på innholdet i handlekurven.  

wp_woocommer

ce_session_#  

xlash.com  

(USA) 
1 dag Uklassifisert 

x-ms-

rutingsnavn  

t.myvisitors.se  

(USA) 

Sesjon  

Denne informasjonskapselen registrerer hvilken 

server-cluster som betjener den som besøker 

nettstedet. Dette brukes i sammenheng med 

lastbalansering, for å optimalisere 

brukeropplevelsen.  

ZD-suid  

xlash.com  

(USA) 

Fast Denne informasjonskapselen registrerer en 

unik id som identifiserer brukerens sesjon.  

Informasjonskapsler som registrerer preferanser 

Navn 
Leverandør 

(data sendes til) 
Utløper Formål 

KL_FORMS_MO

DAL  

 

xlash.com  

(UK) 

1 år 

Denne informasjonskapselen avgjør om 

brukeren har tegnet noen abonnementer på 

nettstedet, slik at nettstedet ikke viser 

registreringsskjemaer til brukeren, som allerede 

er utfylt.  

ZD-store  

 

xlash.com  

(USA) 

Fast 
Denne informasjonskapselen registrerer om 

selvbetjeningsassistenten Zendesk Answer Bot, 

har blitt vist til brukeren av nettstedet.  

Informasjonskapsler som brukes til statistikk 

Navn 
Leverandør 

(data sendes til) 
Utløper Formål 

__kla_id  

 

xlash.com  

(UK) 
2 år 

Denne informasjonskapselen brukes til å samle 

inn informasjon om hva den besøkende foretar 

seg på nettstedet. Denne informasjonen vil bli 

lagret til intern bruk på nettsiden, internanalyse 

brukes til å optimalisere nettsidene eller for å 

registrere om den besøkende har abonnert på 

et nyhetsbrev.  

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

 

xlash.com  

(USA) 
2 år 

Denne informasjonskapselen registrerer en 

unik ID, som brukes til å generere statistiske 

data om hvordan den besøkende bruker 

nettstedet.  

_ga_#  

 

xlash.com  

(USA) 
2 år 

Denne informasjonskapselen brukes av Google 

Analytics for å samle inn data om antall ganger 

en bruker har besøkt nettstedet, samt datoer 

for første og siste besøk.  

_gat  

 

xlash.com  

(USA) 
1 dag 

Denne informasjonskapselen brukes av Google 

Analytics for å begrense throttle-frekvensen. 

_gid  

xlash.com  

(USA) 
1 dag 

Denne informasjonskapselen registrerer en 

unik ID, som brukes til å generere statistiske 

data om hvordan den besøkende bruker 

nettstedet.  

_hjAbsoluteSessi

onInProgress  

xlash.com  

(UK) 
1 dag 

Denne informasjonskapselen brukes til å telle 

hvor mange ganger en nettside har blitt besøkt 

av forskjellige besøkende, dette gjøres ved å 

tildele den besøkende en ID, slik at den 

besøkende ikke blir registrert to ganger.  

_hjFirstSeen  

xlash.com  

(UK) 
1 dag 

Denne informasjonskapselen brukes til å fastslå 

om den besøkende har besøkt nettstedet 

tidligere, eller om det er en ny besøkende på 

nettstedet.  

_hjid  

_hjid  

xlash.com  

(UK) 

1 år 

Fast 

Denne informasjonskapselen setter en unik ID 

for økten. Dette gjør at nettstedet kan innhente 

data om atferden til den besøkende, 

informasjonen brukes til statistiske  

formål. 

_hjIncludedInPa

geviewSample  

xlash.com  

(UK) 
1 dag 

Denne informasjonskapselen brukes til å 

oppdage om brukernavigasjon og 

interaksjoner er inkludert i nettstedets 

dataanalyse.  

X-AB  

 

sc-static.net  

(Irland) 
1 dag 

Denne informasjonskapselen brukes av 

nettstedets operatør i sammenheng med 

multivariat-testing. Dette er et verktøy som 

brukes til å kombinere eller endre innhold på 

nettsiden. Dette gjør at nettstedet kan finne 

den beste varianten/utgaven av nettstedet.  

ZD-buid  

xlash.com  

(USA) 
Fast 

Denne informasjonskapselen setter en unik id 

som identifiserer brukeren ved 

tilbakevendende besøk.  

http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
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http://xlash.com/
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Informasjonskapsler til markedsføring 

Navn 
Leverandør 

(data sendes til) 
Utløper Formål 

__zlcmid  

 

xlash.com  

(USA) 
1 år 

Denne informasjonskapselen lagrer 

brukerstatistikk på tvers av sideforespørsler.  

_fbp  

xlash.com  

(Tyskland) 
3 måneder 

Denne informasjonskapselen brukes av 

Facebook til å levere en rekke 

reklameprodukter som sanntidsbud fra 

tredjepartsannonsører.  

_gcl_au  

 

xlash.com  

(USA) 
3 måneder 

Denne informasjonskapselen brukes av Google 

AdSense for å eksperimentere med 

annonseeffektivitet på tvers av nettsteder som 

bruker deres tjenester.  

_mtruid  

xlash.com  

(USA) 
1 år 

Denne informasjonskapselen brukes av 

nettstedet for å samle informasjon om 

brukerens adferd, preferanser og 

personopplysinger. Denne informasjonen 

sendes til en markedsførings- og 

analysetjeneste som drives av tredjepart, til 

optimalisering av annonseringen på nettstedet, 

analyse og generell trafikk.  

_pin_unauth  

xlash.com  

(UK) 
1 år 

Denne informasjonskapselen brukes av 

Pinterest for å spore bruken av tjenester.  

_pinterest_ct_ua  

pinterest.com  

(Irland) 
1 år 

Denne informasjonskapselen brukes av 

Pinterest for å spore bruken av tjenester.  

_pinterest_sess  

 

pinterest.ie  

(USA) 
1 år 

Denne informasjonskapselen er nødvendig for 

integrering av Pinterest på nettstedet. 

pinterest.com har en audiovisuell tjeneste på 

nettstedet.  

_rutings-id  

 

pinterest.com  

(Irland) 
Sesjon Uklassifisert 

_schn  

xlash.com  

(Irland) 
Sesjon 

Denne informasjonskapselen sporer de 

individuelle sesjonene på nettstedet, slik at 

nettstedet kan kompilere statistiske data fra 

flere besøk. Disse dataene kan også brukes til å 

opprette potensielle kunder til 

markedsføringsformål.  

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

 

xlash.com  

(Irland) 

13 måneder  

 

Denne informasjonskapselen setter en unik ID 

for den besøkende, som lar 

tredjepartsannonsører gi den besøkende 

målrettet og relevant reklame. Denne 

sammenkoblingstjenesten leveres av 

tredjeparts annonse-huber, som tilrettelegger 

for reklamebruken i sanntid for annonsører.  

_uetsid  

 

xlash.com  

(USA) 
1 dag 

Denne informasjonskapselen samler inn data 

om atferd til den besøkende fra flere 

nettsteder, for å presentere mer relevant 

reklame. Dette gjør også at nettstedet kan 

begrense antall ganger de viser den samme 

annonsen.  

_uetsid  

 

xlash.com  

(USA) 
Fast 

Denne informasjonskapselen brukes til å spore 

besøkende på flere nettsteder, for å presentere 

relevant reklame basert på preferansene til den 

besøkende. 

_uetsid_exp  

xlash.com  

(USA) 
Fast 

Denne informasjonskapselen inneholder 

utløpsdatoen for informasjonskapselen med 

tilhørende navn.  

_uetvid  

xlash.com  

(USA) 
1 år 

Denne informasjonskapselen brukes til å spore 

besøkende på flere nettsteder, for å presentere 

relevant reklame basert på preferansene til den 

besøkende. 

_uetvid  

xlash.com  

(USA) 
Fast 

Denne informasjonskapselen brukes til å spore 

besøkende på flere nettsteder, for å presentere 

relevant reklame basert på preferansene til den 

besøkende. 

_uetvid_exp  

 

xlash.com  

(USA) 
Fast 

Denne informasjonskapselen inneholder 

utløpsdatoen for informasjonskapselen med 

tilhørende navn.  

ads/ga-

audiences  

 

google.com  

(USA) 

Sesjon  

Denne informasjonskapselen brukes av Google 

AdWords, for å engasjere besøkende som 

sannsynligvis vil konvertere til kunder basert på 

den besøkendes nettadferd på tvers av 

nettsteder.  

mtr_v  

 

xlash.com  

(USA) 
Sesjon 

Denne informasjonskapselen samler inn 

besøksdata relatert til brukerens besøk på 

nettstedet, som antall besøk, gjennomsnittlig 

tid brukt på nettstedet og hvilke sider som er 

lastet inn, med det formål å vise målrettede 

annonser.  

MUID  

 

bing.com  

(USA) 
1 år 

Denne informasjonskapselen brukes mye av 

Microsoft som en unik bruker-ID. 

Informasjonskapselen muliggjør brukersporing 

ved å synkronisere ID-en på tvers av mange 

Microsoft-domener.  

http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
http://xlash.com/
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http://xlash.com/
http://google.com/
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pagead/1p-

user-list/#  

google.com  

(USA) 
Sesjon 

Informasjonskapselen sporer om brukeren har 

vist interesse for spesifikke produkter eller 

hendelser på tvers av flere nettsteder og 

oppdager hvordan brukeren navigerer mellom 

nettsteder. Dette brukes til å måle 

annonseinnsats og forenkler betaling av 

henvisningsgebyrer mellom nettsteder.  

sc_at  

snapchat.com  

(USA) 
1 år 

Informasjonskapselen brukes av Snapchat, for å 

implementere annonseinnhold på nettsiden - 

Informasjonskapselen oppdager effektiviteten 

til annonsene og samler inn besøksdata for 

videre segmentering av besøkende.  

tr  

facebook.com  

(Tyskland) 
Sesjon 

Denne informasjonskapselen brukes av 

Facebook til å levere en rekke 

reklameprodukter som sanntidstilbud fra 

tredjepartsannonsører.  

tt_appInfo  

tt_sessionId  

xlash.com  

(UK) 
Sesjon 

Informasjonskapselen brukes av den sosiale 

nettverkstjenesten TikTok, for å spore bruken 

av innebygde tjenester.  

v3  

 

pinterest.com 

(Irland) 
Sesjon 

Denne informasjonskapselen brukes av 

Pinterest for å spore bruken av tjenester.  

Uklassifiserte informasjonskapsler 

Navn 
Leverandør 

(data sendes til) 
Utløper Formål 

_rutings-id  

 

pinterest.ie  

(Irland) 
Sesjon Uklassifisert 

cjConsent  

xlash.com  

(UK) 
1 år Uklassifisert 

fpv_561928  

 

xlash.com  

(USA) 
1 dag Uklassifisert 

mtr_p  

 

xlash.com  

(USA) 
Fast Uklassifisert 
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