
Erklæring om informasjonskapsler 
 
I denne erklæringen vil du finne informasjon om hva informasjonskapsler er, hvilke informasjonskapsler 
som kan bli aktivert når du besøker dette nettstedet og hvordan du avviser eller sletter disse 
informasjonskapslene. 
 
Hva informasjonskapsler er og hvordan vi bruker dem 
 
En informasjonskapsel er en liten fil med bokstaver og tall som lagres på enheten din når du besøker et 
nettsted, og inneholder informasjon som blir overført til din datamaskin. Denne informasjonen sendes 
tilbake til nettstedet for hvert påfølgende besøk, eller til et annet nettsted som gjenkjenner den 
informasjonskapselen. 
 
Vårt nettsted bruker informasjonskapsler til å skille din enhet fra enhetene til andre besøkende. Dette 
hjelper oss med å tilby deg en bedre brukeropplevelse, for eksempel ved å huske innstillingene dine, og 
lar oss også forbedre nettstedet, for eksempel ved å måle antallet nettstedsbesøk og ved å sørge for at 
besøkende enkelt finner det de leter etter.  
 
Godta informasjonskapsler 
 
I noen land krever loven ditt samtykke for å plassere informasjonskapsler på din datamaskin. Som en 
besøkende i et av disse landene, kan du godta vår plassering av informasjonskapsler på din enhet ved å 
velge «Jeg godtar informasjonskapsler», som vil dukke opp i et dedikert popup-vindu. Eller du kan 
fortsette å surfe på nettstedet etter at du har mottatt et informasjonskapsel-banner som informerer 
deg om at du ved å fortsette å bruke nettstedet godtar plassering av informasjonskapsler på enheten 
din. I begge tilfeller kan du når som helst endre mening ved å deaktivere (se nedenfor for mer 
informasjon). 
 
For å slette informasjonskapsler som vi plasserte tidligere, følger du instruksjonene i seksjonen 
«Deaktivere». 
 
Deaktivere 
 
Du kan når som helst slette og blokkere alle informasjonskapsler fra dette nettstedet. Du kan slette 
informasjonskapsler i de fleste nettlesere, og du bør være i stand til å blokkere informasjonskapsler ved 
å aktivere funksjonen i nettleseren som lar deg nekte plassering av noen eller alle informasjonskapsler. 
«Hjelp»-skjermen i nettleseren eller brukerhåndboken for datamaskinen din bør forklare hvordan du 
gjør dette. 
 
For å finne ut mer om informasjonskapsler, inkludert hvordan du ser hvilke informasjonskapsler som er 
blitt plassert og hvordan du administrerer og sletter dem, går du til www.allaboutcookies.org. 
 
Nettsteder kan bruke de følgende informasjonskapslene 
 

 

Navn Type informasjonskapsel Beskrivelse Varighet 
__utma Ytelse Brukt til å skille brukere og økter. 

Informasjonskapselen opprettes når 
javascript-biblioteket kjøres og det 
ikke finnes noen eksisterende 
__utma-informasjonskapsler. 

Varig 

http://www.allaboutcookies.org/


Informasjonskapselen oppdateres 
hver gang data sendes til Google 
Analytics. Brukt til å fastslå nye 
økter/besøk. 

__utmb Ytelse Informasjonskapselen opprettes når 
javascript-biblioteket kjøres og det 
ikke finnes noen eksisterende 
__utmb-informasjonskapsler. 
Informasjonskapselen oppdateres 
hver gang data sendes til Google 
Analytics. 

Varer i 30 minutter 

__utmc Ytelse Registrerer når en side lukkes og 
brukes i forbindelse med __utmb for 
å måle hvor lenge besøkende ser på 
nettstedene våre 

Fjernes når 
nettleseren lukkes 

__utmz Ytelse Noterer hvordan besøkende finner 
nettstedet vårt, for eksempel om de 
kommer via en søkemotor, om de 
koblet til fra et annet nettsted eller 
om de skrev inn nettadressen direkte. 
Viser også sekvensen av sider 
besøkende besøker. 

Varer i 6 måneder 

__ga Varig Brukt til å skille brukere fra 
hverandre. 

2 år 

 


