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Vad är Cookies? 
Cookies är små textfiler som en webbplats lagrar på din dator. Cookies används för att göra 

webbplatser effektivare, men också för att skicka information till den som äger webbplatsen. Med 

hjälp av Cookies kan vi särskilja olika användare och ge varje användare en personligare upplevelse 

av besöket på vår webbplats. 
Cookies innehåller ingen personlig information såsom din e-postadress eller dina kortuppgifter. 

 

Varför använder vi cookies? 
• - För att göra det enklare för dig att använda vår webbplats. 

• - För att registrera vilka sidor och produkter du har visat på vår webbplats. Vi kan på så sätt 

till exempel ge dig information om produkter och erbjudanden som vi tror passar dig. 

• - För att visa annonser och kampanjer på andra webbplatser (kallas för retargeting). 

• - För att göra vår webbplats bättre, om t.ex. cookies visar att det är svårt att hitta på vår 

webbplats eller att det finnas andra problem.  

• - För att spara produkter i din varukorg när du går vidare till ”Kassa” och för att innehållet ska 

finnas kvar när du kommer tillbaka till webbplatsen. 

 
 

Vilka typer av cookies använder vi? 
• Förstapartscookies, cookies som vår webbplats använder för att ge dig en bra 

användarupplevelse. De används till exempel för att spara produkter i din varukorg. 

• Tredjepartscookies, cookies som tillhör en annan webbplats än vår. Tredjepartscookies gör 

det möjligt att spåra din webbhistorik. Dessa cookies används för analys och annonsering.  

Nedan ser du vilka cookies som används på vår webbplats.  

 
Förstapartscookies: 

• Johanssons (kassa)  

• Klarna (kassa) 

Tredjepartscookies: 

• Google Analytics (Analys och retargeting) 

• Facebook ( Annonsering på Facebook & Instagram ) 

 

Om du inte vill bli spårad med cookies? 
När du går in på vår webbplats får du frågan att acceptera användningen av cookies genom att klicka 

på ”Jag godkänner” i dialogrutan som öppnas. Genom att göra det samtycker du till att dina 

personuppgifter samlas in, används och överförs i enlighet med denna policy. 

Om du inte godkänner i dialogrutan sparas inga cookies och ingen information om dig samlas in. Om 

du har godkänt användning av cookies tidigare men ångrar dig kan du gå till inställningarna i din 

webbläsare för att förhindra att vi lagrar cookies på din dator. Information om hur du gör detta finns i 

hjälpavsnittet i din webbläsare. Om du väljer att inte godkänna cookies kan upplevelsen på vår 

webbplats bli sämre och vissa funktioner fungerar inte. 
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