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Cookiepolicy  

En beskrivning av hur vi använder cookies på Akademibokhandeln.  

 

Vad är en cookie?  

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som kan laddas ner till din enhet – till exempel din dator 

eller smartphone – när du besöker en webbplats. Det finns olika typer av cookies:  

• Sessionscookies  

Dessa cookies tas bort automatiskt när du stänger din webbläsare.  

• Permanenta cookies  

Dessa cookies har längre livstid och finns kvar tills du själv tar bort dem från 

webbläsaren.  

• Förstapartscookies  

Dessa cookies placeras i din webbläsare av oss när du besöker vår webbplats.  

• Tredjepartscookies  

Dessa cookies placeras på din enhet av våra samarbetspartner och används t ex för 

analys av webbplatsens prestanda och för marknadsföring på andra webbplatser.  

 

Hur använder vi cookies?  

Akademibokhandeln använder både sessionscookies och permanenta cookies. Vissa cookies är 

nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och de sätts därför per automatik när du går in på 

webbplatsen. Utöver nödvändiga cookies använder vi även cookies för prestanda- och 

marknadsföringsändamål, läs mer nedan. För att placera dessa cookies på din enhet behöver vi 

ett aktivt samtycke från dig. Du godkänner eller nekar vår användning av dessa cookies i den 

dialog som visas när du går in på webbplatsen.   

 

Hur ändrar jag mitt samtycke till cookies?  

Du kan när som helst ändra ditt samtycke för cookies och liknande tekniker på 

akademibokhandeln.se genom att klicka "Cookie-inställningar" i webbplatsens sidfot. Om du 

återtar ditt samtycke så måste du själv ta bort de cookies som redan placerats på din enhet. 

Observera att kategorin "Nödvändiga cookies" inte går att stänga av.  

Du kan även stänga av cookies, eller ange att du vill bli informerad när en webbplats vill placera 

en cookie, genom att ändra i din webbläsares cookieinställningar. I din webbläsare kan du också 

ta bort redan placerade cookies. Om du inte redan vet hur du raderar cookies i just din 

webbläsare, försök att hitta svaret via en sökmotor.   



 

 
 
 
 
 
 

 

Om du väljer att stänga av cookies kan det hända att funktioner sluta fungera eller att din 

användarupplevelse försämras.  

 

Vilka kategorier av cookies använder vi och varför?  

 

Nödvändiga cookies 

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och går inte att stänga av. De 

placeras vanligtvis bara ut som svar på en åtgärd från dig, t ex när du lägger en vara i 

varukorgen. Du kan ställa in din webbläsare på att blockera dessa cookies eller varna dig om 

dem, men det kan göra att vissa delar av webbplatsen inte fungerar. Dessa cookies lagrar inte 

någon personligt identifierbar information. 

Nödvändiga cookies 

Domän Cookies 

Använda 

cookies Livslängd 

.akademibokhandeln.se OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed 1:a part 

365 

Dagar, 

365 Dagar 

akademibokhandeln.se _dc_gtm_UA-xxxxxxxx 1:a part 

Några 

sekunder 

www.akademibokhandeln.se 

sessionid, noCartUpdate, csrftoken, localstorage-

error-message 1:a part 

14 Dagar, 

Några 

sekunder, 

364 

Dagar, 

3650 

Dagar 

 

 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-xxxxxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/sessionid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/noCartUpdate
https://cookiepedia.co.uk/cookies/csrftoken
https://cookiepedia.co.uk/cookies/localstorage-error-message
https://cookiepedia.co.uk/cookies/localstorage-error-message


 

 
 
 
 
 
 

 

Prestandacookies 

Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra 

prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära 

och se hur besökare förflyttar sig på webbplatsen. All information som samlas in via dessa 

cookies är aggregerad och anonym. 

Prestandacookies 

Domän Cookies 

Använda 

cookies Livslängd 

akademibokhandeln

.se 

_ga, _hjAbsoluteSessionInProgress, _gat_U

A-

, _hjTLDTest, _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, _gid, _hjid, _hjFirstSeen 1:a part 

730 Dgr, 

Några sek, 

Några sek, 

Session, 

Några sek, 1 

Dg, 365 Dgr, 

Några sek 

www.akademibokha

ndeln.se 

experiment_1_1, _gaexp, experiment_3_x, t

duid, store-

data, experiment_2_1, _hjIncludedInPagevie

wSample 1:a part 

50 År, 90 Dgr, 

50 År, 365 

Dgr, Session, 

50 År, Några 

sek 

script.hotjar.com _hjIncludedInPageviewSample 3:e part Några sek 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjAbsoluteSessionInProgress
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjTLDTest
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjFirstSeen
https://cookiepedia.co.uk/cookies/experiment_1_1
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gaexp
https://cookiepedia.co.uk/cookies/experiment_3_x
https://cookiepedia.co.uk/cookies/tduid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/tduid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/store-data
https://cookiepedia.co.uk/cookies/store-data
https://cookiepedia.co.uk/cookies/experiment_2_1
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjIncludedInPageviewSample
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjIncludedInPageviewSample
https://cookiepedia.co.uk/host/script.hotjar.com


 

 
 
 
 
 
 

 

Funktionella cookies 

Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och 

personlig anpassning. De kan fastställas av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi 

har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kanske vissa eller alla av dessa 

tjänster inte fungerar som de ska. 

 

Funktionella cookies 

Domän Cookies Använda cookies Livslängd 

www.akademibokhandeln.se 

orderId, store, yes-to-

cookies 1:a part 

365 Dagar, 

3650 Dagar, 

3650 Dagar 

 

 

Marknadsföringscookies 

Dessa cookies kan ställas in av våra annonseringspartner för att skapa en profil av dina intressen 

och visa relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information, 

men kan identifiera din webbläsare och internetenhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer 

du att uppleva färre riktade annonser. 

 

Marknadsföringscookies 

Domän Cookies Använda cookies Livslängd 

akademibokhandeln.se _fbp 1:a part 90 Dagar 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/orderId
https://cookiepedia.co.uk/cookies/store
https://cookiepedia.co.uk/cookies/yes-to-cookies
https://cookiepedia.co.uk/cookies/yes-to-cookies
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_fbp


 

 
 
 
 
 
 

 

 

Dessa cookies kan ställas in av våra annonseringspartner för att skapa en profil av dina intressen 

och visa relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information, 

men kan identifiera din webbläsare och internetenhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer 

du att uppleva färre riktade annonser. 

 

Klarna Checkout  

Vi använder oss av Klarna Checkout för nödvändiga köpfunktioner på webbplatsen. Eftersom 

Klarna Checkout länkas in så kan vi inte påverka eller kontrollera dess innehåll. För att få veta 

hur cookies och liknande tekniker används i Klarna Checkout så hänvisar vi till Klarnas 

cookiepolicy för Klarna Checkout. 

 

 

doubleclick.net test_cookie 3:e part 

Några 

sekunder 

youtube.com 

VISITOR_INFO1_LIVE, 

CONSENT, YSC 3:e part 

180 Dagar, 

5960 

Dagar, 

Session 

tradedoubler.com 

GUID, 

TradeDoublerGUID 3:e part 

365 Dagar, 

365 Dagar 

www.facebook.com 

 
3:e part Session 

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/cookie_purchase
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/cookie_purchase
https://cookiepedia.co.uk/host/doubleclick.net
https://cookiepedia.co.uk/host/youtube.com
https://cookiepedia.co.uk/host/tradedoubler.com
https://cookiepedia.co.uk/host/www.facebook.com

