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Info om suggan på arbetslistan 
 

Den mest använda listan/rapporten både i PigWin och i WinPig är utan tvekan grisningslistan. De flesta 
skriver ut den inför grisningen och använder den sedan i stallet för att notera på. En nyhet i WinPig är att 
man kan lägga till information om suggan på en arbetslista. Det kan t.ex. vara information om hur hennes 
tidigare kull varit eller kanske hur många fungerande spenar suggan hade senast.  

 
 

Ändra i layouten 
I det senaste WinPig-tipset visade vi hur du kan lägga till 
en kolumn på en befintlig arbetslista och också hur du 
kan ändra ordningsföljd på kolumnerna. Därför beskriver 
vi inte detta tillvägagångssätt så detaljerat denna gång. 
Här är en kort beskrivning av arbetsgången:  
 Ta fram arbetslistan på skärmen  

 Klicka på ikonen för layoutinställningar.       Klicka på 
”Ändra global” ifall du får en fråga om detta. 

 Klicka på dubbelminus  för att få bättre överblick 

 Välj till och från kolumner genom att bocka för eller ta bort 
bocken.  

 Ändra eventuellt ordningsföljden mellan kolumnerna 
(klicka på texten och sedan på Upp eller Ner). Tänk på att 
en enskild kolumn bara kan flytta inom gruppen, ibland 
kan man nå det önskade resultatet genom att flytta hela 
gruppen istället, se bild 1. 

 Stäng med OK.  

 Testa om arbetslistan får plats på en sida på utskriften 
vilket man oftast vill. Justera annars kolumnbredderna och 
kolla på utskriften tills det fungerar. Ett alternativ kan vara 
att ändra till liggande utseende.  

 

När du valt till en kolumn kanske den visar onödigt 
många decimaler. Detta kan du ändra på 
Layoutinställningarna på fliken Decimaler (bild 2). 
 

Vad kan läggas till? 
I princip kan all information som har registrerats på 
individer läggas till. Både grundinformation om suggan, 
sådant som är registrerat på händelser och suggans 
genomsnittsresultat på tidigare kullar. Under 
layoutinställningarna finns det så många kolumner att 
välja mellan att det ibland är svårt att hitta. Här följer 
några exempel och var du hittar dem när du letar i 
layoutinställningarna: 

 
Bild 1. Layoutinställningarna med gruppen Alla kullar 
expanderad och måttet Dr.dagar/kull markerat. 

 
 

 
Bild 2. Antal decimaler på den andra fliken 

 
 
Bild 3. Den färdiga arbetslistan med antal spenar, antal 
avvanda i förra kullen och antal dräktighetsdagar  

 

 

Önskad kolumn Var på inställningarna? 
Antal avvanda förra kullen Sen. avv – Antal 
Antal fungerande spenar Djur – Sen. kondition – Spenar –Spenar 
Dräktighetsdagar (suggans medel) Alla kullar – Dr. dagar/kull (dagar) 
Antal avvanda (suggans medel) Alla kullar – Avvanda/kull (stk) 
Suggans ras Djur – Ras – Alt kod 
Betäckande galtens ras Sen. Bet – Galt – Ras – Alt kod 

 
På bild 3 ser du ett exempel på en utskriven arbetslista. 

 

 

Tips 
Skriv ut en grisningslista i nummerordning. Använd 
den för att notera vilken grisningsbox suggorna sätts 
in i. Registrera suggans box i WinPig och skriv sedan 
ut en ny grisningslista i boxordning. Det är oftast 
mycket enklare att ha den sorterad så när du ska 
arbeta med den i stallet. 


