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De vanligaste frågorna: 

Hur loggar jag in?  

Koden som börjar med B2, en liten bokstav, följt av tre siffror (t.ex. B2u100) är både ditt 

användarnamn OCH lösenord. Koden står längst ner på den lilla etikett som sitter på det 

papper som låg i kuvertet med allt material till kostdelen.  

När ska jag börja registrera? 

Dagen är noterad på ditt papper där kostkoden står, som du fick vid ditt besök på 

forskningskliniken. 

Varför måste jag börja då? 

Vi vill gärna att du börjar registrera din kost på en specifik veckodag, samma veckodag som 

förra gången du kostregistrerade i studien. Detta för att kostregistreringarna ska bli så 

jämförbara som möjligt. 

Jag har varit på kalas/julbord/festival etc kan jag registrera ändå? 

Ja, det går jättebra. De flesta brukar ju t.ex. gå på kalas då och då. Däremot vill vi att ni börjar 

samma veckodag en vecka senare om ni vet att ni inte alls kommer att äta som vanligt de 

kommande fyra dagarna (t.ex. om ni är på semester).  

Hur gör jag med vatten, ska jag registrera allt jag dricker? 

Ja, vi vill ha med allt ni äter och dricker under de fyra dagarna. Om du dricker t.ex. vatten 

många gånger om dagen kan du samla ihop det och skriva upp det vid några tillfällen istället 

t.ex. vid lunch och på kvällen.  

Jag hittar inte det livsmedel/maträtt som jag har ätit när jag ska registrera på 

hemsidan, hur gör jag då? 

Försök att hitta det livsmedel/maträtt som är mest lik det du ätit och registrera det istället. När 

du i slutet trycker på ”Färdigrapportera” kommer det en fråga om du saknat något livsmedel, 

där kan du skriva upp det du saknat.   

Kan jag kopiera det jag ätit och använda igen till nästa dag? 

Nej, tyvärr finns inte möjligheten att kopiera måltider i systemet.  
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