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Cookies  –  vad  är  det?  	
  
Det  är  egentligen  inga  konstigheter  och  du  har  säkert  stött  på  den  här  frågan  på  
andra  sajter  förut.  En  cookie  eller  kaka  är  små  textfiler  som  lagras  i  din  webbläsare.  
Den  minns  vad  du  gjort  på  sajten,  så  att  nästa  gång  du  besöker  samma  
hemsida  slipper  du  exempelvis  välja  språk  eller  skriva  in  ditt  lösenord  igen.  Det  gör  
det  också  lättare  för  oss  att  förstå  hur  alla  som  besöker  vår  hemsida  använder  den  
och  vilka  sidor  som  besöks.  	
  
  	
  
Olika  typer  av  cookies  	
  
Cookies  kan  antingen  vara  så  kallade  "sessionscookies"  som  raderas  efter  varje  
besök,  eller  "permanenta  cookies"  som  innebär  att  de  sparas  under  en  längre  pe-
riod.  Ingen  personlig  information  samlas  in  via  de  cookies  vi  använder.  All  information  
är  anonym  och  cookies  kan  aldrig  skada  din  dator.  Cookies  kan  antingen  vara  in-
ställda  av  War  Chiild,  eller  av  andra  vars  tjänster  vi  använder,  till  exempel  
Google  Analytics  eller  Youtube.      
    
Vad  händer  om  du  väljer  att  stänga  av  cookies  i  din  webbläsare?    
Du  kan  självklart  välja  att  inte  acceptera  vår  cookiepolicy  och  blockera  lagring  av  
cookies.  Då  kan  vi  inte  lagra  någon  information.  Detta  innebär  att  viss  funktionalitet  
på  webbsidan  kommer  påverkas  och  att  alla  funktioner  kanske  inte  fungerar  som  de  
är  tänkta.  Utöver  detta  kan  vi  inte  följa  hur  våra  besökare  rör  sig  på  webbsidan  vilket  
gör  det  svårare  för  oss  att  förbättra  vår  sida  och  besökarnas  upplevelse.      
    
Hur  du  gör  om  du  inte  godkänner  lagringen  av  cookies    
Om  du  inte  vill  att  det  ska  sparas  några  cookies  i  din  dator  så  kan  du  ändra  
inställningarna  i  din  webbläsare,  alltså  i  Chrome,  Internet  Explorer  
eller  Firefox  exempelvis.  Exakt  hur  detta  går  till  varierar  beroende  på  vilken  web-
bläsare  du  använder,  men  instruktioner  bör  finnas  i  din  webbläsares  hjälpavsnitt.  	
  
	
  

