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Vilka individer har en viss utgångsorsak?  

Utgångsorsak 
I PigWin ska sättet djuren lämnat besättningen på (utgångstypen) registreras i kod 1, (slaktad, såld till liv, 
död eller avlivad). I kod 2 registreras orsaken till att suggan slaktades, dog eller avlivades.  
Det finns ingen färdig lista i PigWin med djur slaktade av respektive utgångstyp/orsak. Men, med hjälp av 
instruktionen nedan, går det att se vilka individer som har en särskild utgångstyp och/eller orsak.  
 
I detta exempel tittar vi på individer som blivit avlivade (kod 1=98) 
på grund av benproblem eller mekanisk skada (kod 2= 70-89).  
 

Öppna Suggor, Utgång. Klicka på ikonen ”Mata in”  för att visa 
historiska händelser. Bläddra bakåt tills du kommer till 
inmatningar som är gjorda i början av den tidsperiod du vill 
analysera. Ställ markören i kod 1. Bläddra nu nedåt i tabellen och 
sök efter kod 98. 
 
 

 

För varje djur du hittar med kod 1=98 
och med mellan 70-89 i kod 2 gör du 
sedan så här: 

 Kontrollera att markören står 

någonstans på raden. 

 Tryck på F12-tangenten på 

tangentbordet, suggan visas nu i rutan 

”Utvalda suggor”.  

Fortsätt bläddra och leta efter nästa djur 
med de utgångsorsaker du söker. 
 
När alla djur i tidsperioden med kod 1=98 
och kod 2= 70-89  finns i utvalda suggor, 
dubbelklicka på första djuret. Nu visas 
suggkortet. Bläddra mellan de utvalda 
suggorna genom att använda tangen-
terna Ctrl+PgDn. 
 

 

Det går även att göra en Besättningsana-
lys av de utvalda suggorna. Markera alla 
djur genom att klicka på första suggan 
och därefter hålla ned Ctrl+Shift och 
markera sista suggan. När alla är marke-
rade, tryck F12 på tangentbordet och en 
besättningsanalys visas för de utvalda 
djuren. Den omfattar alla händelser 
under djurens livstid.  
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