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Gruppresultat 

 
I WinPig finns möjlighet att följa upp och beräkna resultat på varje betäckningsgrupp. Programmet 
håller koll på vilken grupp en viss sugga var betäckt med även om hon tillhör en annan grupp just 
”idag”. Analysen kan beräknas på valfri tidsperiod, på så sätt kan även gruppernas tidigare resultat 
tas fram. 
 
Gruppresultatet tar du fram under Analyser suggor – Effektanalys – AgroSoft – Betäckning – 
Betäckningsgrupp. Har du hämtat en anpassad layout eller sparat en egen finns den kanske direkt 
under menyvalet Analyser suggor – Effektanalys.  
Bild 1 visar ett exempel från WinPig. Det är inte säkert att den ser likadan ut i ditt program. Följ 
instruktionerna nedan om du vill att analysen ska se ut som på bilden. 
 

Bild 1. Gruppresultat 

 
 

Du kan välja att göra en egen 
layout och anpassa den själv så att 
den ser ut som på bilden. 
 
eller 
 
Du kan importera layouten från 
vår hemsida. Gör i så fall så här: 
 

 Gå till www.winpig.se och 
menyvalet Suggor -  Analyser - 
Gruppresultat  

 Högerklicka på filen Effekt-
Bet-Betgrp.xml som finns till 
höger i fönstret. Välj ”Spara 
länk som”  

 Filen hamnar troligen i 
mappen ”Hämtade filer” i din 
dator om du inte själv sparat 
den på annat ställe. 

 Gå i WinPig till menyvalet 
Generellt – Administration – 
Layouter.  

 Klicka på ikonen Importera  
leta reda på filen Effekt-Bet-
Betgrp.xml och importera den. 

 
Efter importen kommer layouten 
att ligga för sig under menyvalet 
Effektanalys, dvs. inte under 
AgroSoft 
 

 

Inställningar 
De gulmarkerade inställningarna ska vara som på bilden ovan om rapporten ska se ut på detta sätt. 
Läs mer om hur du kan ändra inställningarna under Avancerat nedan. 
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Avancerat 
Gruppera efter  
Du kan dela upp betäckningsgruppen i olika kullnummer om du lägger till en andra gruppering i 
rutan Gruppera efter. För att ändra det som står i rutan ”Gruppera efter” klickar du på Ändra strax 
under rutan på själva rapporten. I fönstret som öppnas (se bild 2) kan du lägga till eller ta bort vad 
analysen ska grupperas efter. Kullnummer hittar du överst på fliken Grisning i den högra rutan. 
Markera kullnummer och klicka på Lägg till. Det läggs då till i rutan till vänster 
  

 

Bild 2. Fönster för inställning av 
”Gruppera efter”. Här har vi lagt till 
Kullnummer och du ser på den 
bakomliggande rapporten hur den 
kommer att se ut när den är 
grupperad efter både 
betäckningsgrupp och kullnummer. 
Här har vi expanderat (öppnat) 
grupp 3 genom att klicka på 
plustecknet. 

 

 
Begränsningar 
Ett exempel på en begränsning kan vara att bara 
ta med suggor med vissa kullnummer. 
Vill du lägga till en begränsning klickar du på 
Ändra under begränsningsrutan på rapporten. 
I fönstret som öppnas (se bild 3) kan du lägga 
till eller ta bort begränsningar. 
Är bilden tom och du vill lägga till kullnummer 
klickar du först på Kull i den vågräta menyn. 
Markera Kullnr i rutan till höger och klicka på 
Lägg till. Det läggs då till i rutan till vänster. 
Skriv in önskade värden på kullnummer. 
 

Bild 3. Fönster för inställning av Begränsningar. 

 
 
 

Du kan också dela in kullnummer i grupper t.ex. 
för att jämföra gyltkullar jämfört med äldre 
djur. Se den bakomliggande rapporten på bilden 
här intill. 
 
För att dela in kullnummer i grupper markerar 
du först kullnummer i rutan ”Gruppera efter”. 
Klicka sedan på Alternativ. Skriv in önskade 
gränser. 
 

Bild 4. Summera kullnummer i grupper. 

 
 

 
 

 


