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Hur? 
Analyser| Effektanalys, välj vilket mått som ska analyseras. Välj alltid att göra en ny beräkning. 
 
Grundprincipen för effektanalysen är att man studerar effekten av något (t.ex.) galldagar på efterföljande 
händelser (t.ex. grisningsresultat). Man vill se om det finns något samband mellan många galldagar och bra 
eller dåligt grisningsresultat. I vissa fall kan man också använda effektanalysen bara för att se en fördelning av 
ett resultatmått, t.ex. fördelning mellan olika ålder vid gyltans 1:a betäckning. 
 
Vilken period som ska väljas beror på vad man vill analysera: 
a) Till dagens datum om det enbart är en fördelning man vill se. 
b) En period med slutdatum 4 månader bakåt för att få se grisningsresultat t.ex. efter gyltor med olika ålder 

vid 1:a betäckning (effekten av ålder på grisningsresultat).  
c) En period med slutdatum 6 månader bakåt för att få med hela nästa kullcykel, t.ex. för att se effekt av 

ålder vid betäckning även på avvänjningsresultat i den kommande kullen. 
 
Gränsvärdena för kolumnerna kan ändras med hjälp av ikonen ”Setup”. 
Efter ändring, stäng rapporten och räkna om den med de nya gränserna. 

 
 

 
Obs! Då man tar fram diagrammet och dubbelklickar på en stapel ska bakomliggande djur visas, de som 
programmet räknat med i rapporten. På effektanalysen ger denna visning inte alltid rätt djur. Det är viktigt 
att man står på rätt rad när man klickar på diagrammet, det ska vara den händelse som effektanalysen 
utgår ifrån (se tabell nedan).  
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Resultatmått – allmän beskrivning 
Antal betäckningar Vid effektanalys av något som har med betäckning att göra: 

Programmet kollar hur många djur som är betäckta inom datumintervallet och sum-
merar sedan antalet betäckningar på dessa djur. När antalet betäckningar summeras 
räknas även betäckningar utanför intervallet (både före och efter). 
 

Antal omlöpningar Hur många av de som står med på betäckningar som löpt om senare.  
 

Omlöpningsprocent Antal omlöpningar i procent av antal betäckningar. 
 

Dräktighetsprocent Hur många av betäckningarna som lett till grisningar (eller där programmet antar att 
gyltan fortfarande är dräktig eftersom hon inte löpt om eller slaktats). Om måttet ska 
bli rättvisande måste den analyserade periodens slutdatum sättas ett antal månader 
bakåt i tiden. 
 

Galldagar Galldagar vid efterföljande betäckning.  
 

Grisningar och 
grisningsresultat 

Grisningsresultatet står i kolumnen för den dräktighetsgivande betäckningen. 
Grisningsresultatet kan bara redovisas om djuren hunnit med att grisa inom den 
valda perioden. 
  

Dödlighets % i 
grisningsstallet 

Dödlighetsprocent mellan grisning och avvänjning. 
 

Avvänjningar och 
avvänjningsresultat 

Avvänjningsresultat för samma kullar som är med i grisningsresultatet, under förut-
sättning att avvänjningen finns rapporterad inom perioden. 
 

Utgångna djur Här redovisas antal djur som utgångsrapporterats innan de betäckts för sin nästa kull. 
De redovisas i kolumnen för sin ålder vid den dräktighetsgivande betäckningen.  
 

Utgångna djur i 
procent 

Fördelning av de utgångna djuren mellan de olika ålderskolumnerna. Summan av 
procentsatserna på raden ska bli 100 %. 
 

Urval av djur/händelser som ingår 
Effektanalyserna kan dela in i olika grupper beroende på vilken händelse den utgår ifrån. Det är bra att veta 
vilken händelse man utgår ifrån eftersom det är den som ska ligga i den period man väljer. 
 

Effektanalysen 

utgår från 
 

De som tas med på rapporten ska i den valda perioden ha 

en… 

Betäckning Galldagar 

Dagar till ny betäckning  

Gyltämnets ålder vid 1:a bet 

Dagar från insättning till 1: a bet 

Ras (på det betäckta djuret) 

Betäckningsdag 

… 1:a bet efter avvänjning 

… betäckning som är ett omlöp från tidigare bet. 

… betäckning som gylta 

… betäckning som gylta 

… betäckning (och registrerad ras på djuret) 

... betäckning 

Grisning Dräktighetsperiod 

Levande födda 

Svagfödda 

Dödfödda 

Satellit 

… grisning 

… grisning 

… grisning 

… grisning 

… grisning 
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Avvänjning Digivningsperiod 

Avvanda grisar 

Vikt avvanda grisar 

Dödlighets% i grisningsstallet 

… avvänjning 

… avvänjning 

… avvänjning 

… avvänjning 

Betäckning eller 

utgång 

Improduktiva dagar … betäckning eller utgång 

(ingår galldagar?) 

 

Här följer nu en genomgång av de olika effektanalyserna och det som kan vara speciellt med var och en av 
dem. 

Galldagar 
Hur påverkar antalet 

galldagar resultatet för nästa 

kull?  

Eller tvärtom, är antal 

levande födda/kull påverkat 

av många galldagar?  

 

 

 

Exempel på tolkning: hur 

påverkas resultatet i kull 9 av 

att suggan har 62 galldagar 

efter kull 8? Se bild till höger. 

 

 

Tänk på att periodens slutdatum ska vara > 4 månader gammalt om man vill se effekten på grisningen och 

> 6 månader om man vill se effekten även på avvänjningen 

Dagar till ny betäckning 
Hur blir resultatet i följande 

kull för suggor som löpt om 

efter olika antal dagar? 

Exempel på tolkning: Hur på-

verkas resultatet i kull 2 av att 

hur länge suggan gått i be-

sättningen innan hon betäckts 

om (efter 60 dagar i det 

översta exemplet till höger). 
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Denna rapport kan också visa spridningen i antal dagar till ny betäckning, dvs. samma sak som går att ta 

fram på fördelningskurvan. Fördelen med att använda effektanalysen skulle vara att man själv kan gruppera 

antalet dagar till de intervall man vill, t.ex. ett intervall som bättre överensstämmer med jämna – ojämna 

omlöp. Se det nedre av de två exemplen ovan. 

 

Gyltämnets ålder vid första betäckning 

Syfte 

 För att studera spridning 
i ålder vid första 
betäckning. 

 För att kolla betäcknings- 
och grisningsresultat 
beroende på gyltans 
ålder vid första betäckn-
ingen 

 

Att notera 
Rapporten tar bara med 
gyltor som har ett registrerat 
födelsedatum. 

 
 

 
 

Hur många gyltor ingår? 

 

Antal betäckningar minus antal omlöp. I exemplet ovan blir det  
19 + 16 + 4 - 2 - 4 - 1 = 39 -7 = 32 stycken 
 

Antal betäckningar 

 

Programmet kollar hur många gyltor som är betäckta inom datumintervallet 
(det behöver ej vara 1:a betäckningen) och summerar sedan antalet 
betäckningar på dessa gyltor. När antalet betäckningar summeras räknas 
även betäckningar utanför intervallet (både före och efter). 
 

Grisningar Grisningen står i den kolumn som motsvarar den ålder gyltan hade vid den 
dräktighetsgivande betäckningen. I exemplet på föregående sida är en gylta 
betäckt då hon var 246 dagar och sedan ombetäckt då hon var 307 dagar. 
Grisningen står därför i kolumnen 300-329. 
 

Galldagar Genomsnittlig ålder vid första betäckning (special för denna rapport). 
 

Utgångna Djuren redovisas i kolumnen för sin ålder vid den sista betäckningen. I 
exemplet ovan är en gylta betäckt vid 259 dagars ålder, ombetäckt vid 341 
dagar och därefter slaktad. Hennes utgång står därför i kolumnen 330-359. 
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Genomsnittlig ålder för 1:a betäckningen totalt i besättningen 
Ta fram en effektanalys ”Gyltämnets ålder vid 1:a betäckningen”, klicka på knappen Setup. Ändra 
inställningarna på raden ”Gyltämnets ålder vid 1:a” så att alla djur kommer i en kolumn. Exempel: 
 

Normalinställning:   

 

Inställning så att alla djuren kommer i en kolumn: 

 
 
Stäng sedan inställningsbilden och effektanalysen. Ta fram en ny effektanalys med de ändrade inställningarna. 
Den kan se ut så här: 

 
På raden ”Galldagar” står nu den genomsnittliga åldern vid första betäckning, 228,5 dagar i detta exempel. 
Ändra tillbaka till normalinställningarna på Setup-bilden. 
 

Betäckningsdag 

Syfte? 

 Studera spridning i vilken 
dag djuren betäcks. Kan 
relateras till vilken 
veckodag man avvänjer 
men man bör då vara 
medveten om att även 
omlöpare ingår i 
sammanställningen. 

 Kolla betäcknings- och 
grisningsresultat bero-
ende på vilken veckodag 
djuren är betäckta. 
 

 
 

Observera angående antal 
betäckningar 

Programmet väljer ut djur betäckta inom datumintervallet och summerar 
sedan antalet betäckningar på dessa djur. När antalet betäckningar 
summeras räknas även betäckningar utanför intervallet (både före och efter). 
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Dräktighetsperiod 
Hur påverkar dräktighets-

längden resultatet i kullen? 

Hur ser fördelningen ut i 

dräktighetslängder? 

Summan av antalet grisningar 

i effektanalysen ska stämma 

med antalet grisningar i 

perioden. 

I detta fall är det resultatet i 

samma kull som beräknas, se 

bilden här till höger.  

 

Levande födda, svag- eller dödfödda 
Hur påverkar antalet levande 

födda, svagfödda eller 

dödfödda resultatet i nästa 

kull? 

 

 

I exemplet till höger är det 

hur antal födda i kull 2 

påverkar resultatet i kull 3 

som beräknas. 
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Satellit  
Effektanalysen Satellit är 

avsedd att jämföra hur 

suggor som varit på en 

satellit fungerar på satelliten 

de kommer till nästa gång. 

Sju satelliter åt gången kan 

jämföras.  

Utgångna djur är de som är 

utgångna direkt efter att de 

kommit tillbaka från 

respektive satellit. 

 

Satellit om fältet ”lånats” till antal spenar 
Om fältet satellit har ”lånats” och använts för att registrera t.ex. antal fungerande spenar kan resultatet efter 
suggor med ett visst antal spenar analyseras. 

Digivningsperiod 
Hur påverkar digivningslängden 

resultatet för nästa kull? 

Klarar suggorna att föda nor-

malstora kullar även efter en 

lång digivningsperiod? 

 

I exemplet här intill har grup-

peringen ändrats för att passa 

gårdens avvänjningsålder. 

 

 

 

Digivningsperiod på denna rapport är ur suggans synvinkel, för en amsugga räknas totala digivningstiden. 

Eftersom effektanalysen analyserar effekten på nästkommande kull kan den inte användas för att se 

fördelningen i avvänjningsålder. Bara suggor som kommit igen med en kull till är med på rapporten. För 

analys av hur fördelningen mellan olika avvänjningsåldrar ser ut rekommenderas fördelningskurvan.  
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Avvanda grisar (per kull) 
Klarar suggorna att föda 

normalstora kullar även efter en 

stor avvand kull? 

 

 

Analysen visar hur antalet 

avvanda (gult på bilden) 

påverkar resultatet i nästa kull. 
 

Eftersom effektanalysen analyserar effekten på nästkommande kull kan den inte användas för att se 

fördelningen i antal avvanda/kull. För analys av hur fördelningen mellan olika antal avvanda/kull ser ut 

rekommenderas fördelningskurvan. 

Dödlighetsprocent i grisningsstallet (dödlighet födelse - avvänjning) 
Hur påverkar dödligheten 

mellan grisning och avvänjning 

resultatet i nästa kull? 

 

 

 

 

 

Exemplet här till höger visar att 

analysen undersöker om dödlig-

heten har någon inverkan på 

resultatet nästkommande kull. 

 

 

Eftersom effektanalysen analyserar effekten på nästkommande kull kan den inte användas för att se 

fördelningen i dödlighet mellan kullarna.  
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Att tänka på: rapporten räknar 

inte med kullar som avvänjer 

fler än antal levande födda. 

Räknas inte med:  

 

Räknas med: 

 

Måttet för dödlighetsprocent i 

analysen blir inte heller rätt om 

man inte matar in flyttade grisar.  

 

Improduktiva dagar 
Effektanalysen av improduktiva dagar visar hur de improduktiva dagarna inför en kull nästkommande 
kull, dvs. vilken inverkan de improduktiva dagarna mellan kull 1 och kull 2 har på kull 3.   
  

 
 
Eftersom effektanalysen analyserar effekten på nästkommande kull kan den inte användas för att se 
fördelningen i improduktiva dagar och inte heller för att ta reda på vilka suggor som haft många 
improduktiva dagar. Den tar bara med de suggor som kommit igen med en ny kull.  
 

 


