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Översikt 
• I fliken Speltrend kan du studera hur spelprocenten för respektive häst ”trendar” över tiden 

• Speltrend är tillgängligt för spel till dagens datum samt tre dagar efter speldatum är passerat 

• Syftet med speltrend är att skaffa sig en uppfattning om, vilka ekipage som trendar upp eller ned 

på spelet, och utifrån det ta beslut gällande det egna systemet 

• I det syftet kan trenderna för olika tidsintervall studeras 

• 10 minuter 

• 30 minuter 

• 60 minuter 

• Hela dagen 

• För att förstå vad ett intervall innebär tittar vi på exemplet intervall 10 minuter  

• BaraTrav server behandlar frekvent uppgifterna om omsättning och spelprocent för att 

skapa underlag för speltrend 

• När en omsättning har förändrats med mer än 10 000 kr och/eller 5% av omsättningen och 

det har passerat 10 minuter sedan senaste speltrendsregistrering så skapar BaraTrav nya 

speltrendsdata för intervallet 10 minuter 

• Nästa gång som programmet hämtar speltrendsdata kommer nya data för intervall 10 

minuter att registreras i programmet/systemet 

• Motsvarande gäller för intervallen 30 och 60 minuter 

• Varje gång nya data för spelprocent hämtas för systemet hämtas också senaste data för speltrend 

• Programmet använder senaste data för spelprocent och omsättning, för att jämföra med 

speltrendsdata för intervalltidpunkter 

• Värden i flik speltrend kan därför ändras utan att data i tabellen för speltrend i sig har 

ändrats 
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Aktuella speltrendsdata 

• Den omsättningsdata som gäller för respektive intervall visas i tabellen under rutnätet 

• Du kan välja intervall direkt i tabellen genom att klicka på en valbar rad och ekipagens värden 

baseras då på detta intervall 

• För varje intervall visas 

• Intervall = Benämning för intervallet 

• Oms-start = Den omsättning som gällde vid starttiden för intervallet 

• Oms-ökning = Hur mycket har omsättningen ökat sedan intervallets starttid 

• Oms-procent % = Hur stor andel av nuvarande omsättning har inkommit under intervallet 

• ATG-tid = vilken ATG-tidpunkt är starttid för intervallet 
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Speltrendsvärden per ekipage 

 

 

• Speltrendsvärden per ekipage visas i rutnätet längst ned i respektive ruta 

• OBS! Dessa värden styrs alltid av det intervall som är valt i intervall-tabellen och påverkas 

inte av vilket intervall som är valt för prognosberäkning för utdelning och avancerat. Vid 

ändring av intervall för prognos ändras dock även intervallet i intervalltabellen, men detta 

är endast tillfälligt och det går att byta i intervalltabellen manuellt utan att det påverkar 

prognosen 

• Vilka värden som visas styrs med knappar ovanför rutnätet 

• För varje ekipage redovisas hela tiden två värden 

• Ett diff-värde till vänster  

• Ett nivå-värde till höger 

• Beskrivning av de kombinationer som finns för dessa värden 

• Intervall vs Nu + Absolut/Relativ 

a. Diff-värdet visar hur mycket över nuvarande spelprocent som ekipaget spelas till under 

det valda intervallet i absoluta procentenheter eller relativt i procent 

i. Exempel: Om hästen spelats till 12% och nuvarande procent är 10% är det 

absoluta diff-värdet 2% det relativa diff-värdet 20%  

b. Nivå-värdet visar vilken spelprocent som ekipaget spelats till under det valda intervallet 

• Nivåförändring + + Absolut/Relativ 

a. Diff-värdet visar hur mycket som spelprocenten ökat från starten av intervallet till 

nuvarande spelprocent i absoluta procentenheter eller relativt i procent 
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Topplistan  
• Via knappen ”Topp-10” har du alltid snabb åtkomst till topplistan för speltrend 

• Topplistan är flytande ovanför programbilden och kan flyttas dit du vill  

• I den översta raden finns kontroller för styrning av topplistan 

•  - knapp för att dra och flytta topplistan 

•  -  - knapp för att växla mellan stigande och fallande trend 

•  - lista för att välja maximalt antal hästar som visas i listan 

•  - val av intervall för topplistan 

•  - val mellan absoluta och relativa diff-värden 

•  - knapp för att stänga topplistan 

• Kolumnerna som visas är sorteringsbara 

• Avdelningsnummer 

• Nr - Hästens startnummer 

• Ram – styr direkt i topplistan om hästen skall vara med på systemet eller inte 

• Namn – Hästens namn 

• Diff – Diff-värde mellan intervallets spelprocent och nuvarande spelprocent 

• Intervall – Spelprocent som hästen spelas till under intervallet   

• Nu – Nuvarande spelprocent för hästen 
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Sortering 
• Du kan sortera på speltrendvärde direkt från flik speltrend. 

o Du kan alltid sortera på  

▪ ”Speltrend – diff-värde” 

o Om ”Intervall vs Nu” är valt så kan du även sortera på  

▪ ”Speltrend – nivå-värde” 

Prognos baserad på speltrend 
• För de användare som söker en optimerad användning erbjuder nu BaraTrav prognos baserad på 

speltrend 

• Vad är prognos baserad på speltrend? 

• Prognos baserad på speltrend innebär att det skapas en prognos för den slutliga 

spelprocenten för ett ekipage.  

• Detta kan omöjligt göras med någon garanti att pricka rätt, men vi kan utgå ifrån att den 

prognos vi använder kommer att vara en bättre gissning än nuvarande spelprocent. 

• För att prognosen skall bli så bra som möjligt gäller att 

1. Nivå-värdet för det valda speltrendsintervallet kommer att vara nära den procent 

som ekipaget spelas till under den kvarvarande tiden fram till spelstopp 

2. Speltrendens andel av prognosvärdet anges så korrekt som möjligt 

• Punkt 1 styrs av att du som användare väljer det tidsintervall du vill använda som grund för 

prognosen.  

• 10-minutersintervallet ligger närmast sanningen gällande vilken spelprocent som 

ekipagen spelas till just nu, men detta intervall kan också innehålla större 

svängningar i värden.  

• Att välja intervall är en avvägning som varje användare behöver göra själv.  

• Hur ”aggressivt” vill jag vikta mot den senaste trenden? 

• Hur stabil vill jag att den valda trenden skall vara? 

• För punkt 2 gäller att du som användare kan välja att vikta från andelen 100% speltrend ned 

till andelen 0% speltrend.  

 

• Vid 0% speltrend blir prognosen lika med nuvarande spelprocent.  

• Som ett stöd för att ange en så korrekt andel som möjligt finns möjligheten att 

beräkna andelen för speltrenden baserat på hur mycket återstående omsättning 

som tros komma in under tiden kvar till spelstopp. Detta är också 

standardinställningen. 

• BaraTrav Premium har en ny och bättre prognosmotor för den slutliga omsättningen 

och denna prognos kan användas till de flesta spel – även utan jackpott. 
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• Matchningsprognos   – BaraTrav använder matchande historiska data 

för att beräkna en så bra omsättningsprognos som möjligt för nuvarande 

omgång  

• Tidsprognos   – BaraTrav använder historiska data för att gissa hur 

mycket mer omsättning som kommer att komma in den tid som kvarstår till 

spelstopp 

o Tidsprognos kan användas i intervallet 60–0 minuter innan 

spelstopp 

• Normalt är matchningsprognosen den mest användbara, men om det är uppenbart 

att matchningsprognosen är snett ute av någon anledning kan det vara läge att 

övergå till tidsprognos. 
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• Hur använder jag prognos baserad på speltrend? 

• Prognosen kan användas på olika sätt 

• Använd prognosen som grund för fliken Utdelning och fliken Avancerat 

• Om detta val aktiveras används prognosen för alla beräkningar i flikarna 

Utdelning och Avancerat 

 

• När prognos för utdelning och avancerat är aktiv visas också kryssrutan 

”prognos” längst till höger i systeminformationen 

 

• Använd prognosen för villkor i flik Spelarkåren 

• Om prognos är aktiv i en viss flik i spelarkåren så styrs även rank-värdet i 

denna flik av prognosvärdet. 

• Utdelning och Avancerat sitter ihop gällande prognos och kan styras från flikarna Utdelning, 

Avancerat och Speltrend 

• Spelarkåren har sin egen styrning gällande prognos och styrningen är separat per flik 

• Du kan välja en valfri flik som ”styrande” gällande prognos för spelarkåren.  

• Om en flik är vald som ”styrande” är det de inställningar för prognos som gäller i den 

fliken som gäller för samtliga flikar i spelarkåren där prognos är aktiv 

• Den simulerade omsättning som används för prognos är densamma i hela programmet. Det 

finns alltså enbart ett värde för simulerad omsättning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


