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Sammanfattning 

Syftet med vårt examensarbete är att utreda och förbättra Stibas CAD-användning. Stiba är ett 
byggkonsultföretag som ligger i Borås. Vi undersökte vilka typer av CAD-program som finns 
på marknaden och vad andra liknande företag använder. Vi har valt att studera programmen 
Tekla, Autodesk Architecture och Autodesk Revit, samt ArchiCAD. Då alla programmen är 
komplexa, med i princip oändliga användarmöjligheter har vi bara haft möjlighet att skapa oss 
en grundläggande översikt. 

Vi har undersökt Stibas nuvarande användning genom att lämna ut en enkät och intervjua de 
anställda för att ta reda på deras åsikter och önskemål. Liknande enkäter skickades ut till 
konstruktörer på företag inom bygg och anläggning, för att kunna jämföra svaren.  

Idag använder sig Stiba av AutoCAD Architecture 2006, man använde sig mest av 2D 
funktionerna och utnyttjar inte 3D funktionerna i så stor utsträckning. Under våren skall 
AutoCAD Architecture 2008 installeras. När vi började vårt arbete hade inte Stiba bestämt 
vilken applikation de skall använda sig av till AutoCAD Architecture 2008, därför valde vi att 
skapa en guide för anpassningarna istället för att utföra de praktiskt. 
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Abstract 

The purpose of our Bachelor Sciences thesis is to investigate and improve the usage of CAD 
at the company Stiba. Stiba are a consulting firm for building design placed in Borås. We 
examined the market to see what programmes similar companies use, and opted to explore 
Tekla, Autodesk Architecture, Autodesk Revit and ArchiCAD. Because all programs are very 
complex we only hade the possibility to get a basic overview. 

We also examined Stibas current usage by handing out questionnaires and by doing 
interviews. Similar questionnaires were sent to other companies’ with Construction 
Engineers, to compare the results. 

Today Stiba use AutoCAD Architecture 2006, most of the time they work in 2D, but in some 
projects they use 3D-functions. This spring they are going to install AutoCAD Architecture 
2008. At first Stiba had not decided which application they will use for the new program. We 
choose not to implement the adjustments that were asked for, but made a guide instead.  
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1. Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att utreda och förbättra Stibas CAD1-användning. Idag finns 
ingen gemensam mall och tanken är att vi skall utforma ett användargränssnitt/mall som 
företaget kan använda sig av för att få en mer enhetlig och effektivare utformning. Idag har 
man lika många olika utformningar som anställda och företaget vill ha en mer lika profil. 

1.2 Uppdragsgivare 

Stiba AB driver sedan 1946 konsulterande verksamhet inom byggsektorn och har 20 
anställda. Företaget ägs till lika delar av Sven-Olof Augustsson och Rune Dalmyr, VD. Stiba 
arbetar med projekt från småvillor till stora arenor som Borås Arena, Göteborgs Arena, men 
också offentliga byggnader för stat, kommun och landsting. De utför allt från skisser på 
avväxlingar för en tillbyggnad av en stuga, till kompletta konstruktions- och 
tillverkningsritningar  

1.3 Metod  

För att utvärdera Stibas CAD-användning inventerades marknaden i stort, vilka typer av 
CAD-program finns på marknaden och vad använder sig liknande företag av?  Sedan sågs 
Stibas användning över genom intervjuer och enkätundersökning. Vi undersökte vad de 
anställda hade för önskemål om användningen. Vilka funktioner och verktyg de tycker är 
viktiga, hur det kan förbättras eller användas annorlunda? Detta resulterade sedan i ett förslag 
på CAD-manual samt rekommendationer för programuppsättning lämpad för Stiba.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 CAD-Computer Aided Design 
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2. Vilka program finns på marknaden? 

Vi har valt att studera programmen Tekla, Autodesk Architecture och Autodesk Revit, samt 
ArchiCAD. Då alla programmen är komplexa, med i princip oändliga användarmöjligheter 
har vi bara haft möjlighet att få en grundläggande översikt. Vi baserar därför mycket av våra 
intryck av programmen på intervjuer av användare, samt programmens egna hemsidor. 

2.1 Autodesk AutoCAD Architecture (ADT) 

AutoCAD Architecture bygger på en branschanpassning av AutoCAD. Miljön i programmet 
är den samma och det är relativt enkelt att komma igång med Architecture. Programmet är 
främst framtaget för arkitekter och konstruktörer som jobbar mycket med design och 
dokumentation. Architecture kompletterar alltså AutoCAD med branschanpassade design- 
och projekteringsverktyg. Tekniken i Architecture baseras på objektteknologin Objekt ARX2, 
som innebär att objekten tilldelas egenskaper som bestämmer hur de kommer att uppföra sig 
och hur de ser ut. Genom verktygen skapas en byggnadsmodell i tre dimensioner från 
byggnadselement, så som väggar, grund, tak, fönster och dörrar med innehåll av såväl grafisk 
som icke grafisk information.  

Ur byggnadsmodellen skapas sektioner och fasader till 2D vyer som genereras till modellvyn. 
Arbetssättet i Architecture fungerar så att all behövlig och önskad information till ritningar 
och rapporter hämtas ifrån modellen, men detta är enkelriktad information. Tanken med 
Architecture är att minska tiden för projekteringen och att från en modell skapa vyer och 
detaljer på ett smidigt sätt. Problem finns när detaljer ska ritas, där har AutoCAD Architecture 
begränsningar.  

Med hjälp av det detaljbibliotek i programmet kan detaljer skapas på ett relativt lättarbetat 
sätt, men man tappar funktionen med att detaljer skapas ur modellen. Viss visualisering är 
möjlig i programmet genom renderingsverktyget. Det går att göra kameraåkning i modellen 
och skapa bilder i veklighetsmiljö. Visualiseringen är dock ganska krånglig och tidsödande i 
Architecture men möjlig.  

2.2 Autodesk AutoCAD Revit 

Revit är ett CAD-program som utvecklats av Autodesk, och framtaget för arkitekter och 
ingenjörer. Modellering sker i 3D. Revit finns med flera olika applikationer, anpassade efter 
vad som ska projekteras.  

Revit Architecture är en anpassning främst för arkitekter med verktygsutförande som lämpar 
sig bäst för dem. Revit Structure främjar användandet för konstruktörer och har en koppling 
till beräkningsprogram, medan Revit Villa passar mer för industriellt producerande av villor. 
Revit MEP är anpassad för ventilations-, el- och VVS-projektörer.  

Programmet bygger på parametrisk modellering. Detta innebär att görs en förändring på något 
ställe i CAD-modellen eller dokumentationen, uppdateras det automatiskt på alla berörda 
ställen. Denna funktion är möjlig genom att varje objekt som skapas sparas i en databas med 

                                                 
2 ARX- AutoCAD Runtime Extension 
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BIM3, och därifrån hämtas den information som behövs. Med hjälp av BIM kan flera 
användare arbeta i samma modell samtidigt och där förändringar koordineras till alla vyer, 
ritningar och listor. Detta medför att projekteringstiden kan kapas rejält, samt att kvalitén på 
handlingar höjs genom att felmarginalen minskar. Vilket i sin tur också genererar lägre 
kostnader. 

Modellen i Revit kan styras av villkor mellan olika objekt, när förändringar görs följs 
objekten sammanbundna till ett nytt utförande. Den analytiska förmågan i programmet är stor, 
det går att exportera delar av konstruktionen till beräkningsprogram och därefter föra tillbaka 
den analyserade delen med dess förändrade struktur. Att producera detaljer är en viktig 
funktion i en konstruktörs arbete och detta har man lyckats med bra i Revit. Från en sektion 
ritar man in intelligenta 2D-objekt som appliceras på strukturerna och kan ges villkor att vara 
kopplade till vissa delar. Text och måttsättning förs sedan in på liknade vis i vyn. En nackdel 
är att detaljerna inte fullt ut genereras från modellen utan kräver en del ytterligare arbete att 
tillverka, dock smidigare än vid traditionell 2D-ritande. På ett relativt enkelt sätt kan bilder 
med bakgrunder skapas för visualisering av modellen, vilket annars ofta behöver göras med 
hjälp av andra programvaror.  

Autodesk erbjuder ett kombinationspaket AutoCAD Revit Structure Suite som kombinerar 
programmen AutoCAD och Revit Structure för att erbjuda en komplett uppsättning verktyg 
för modellering, dokumentation, detalj- och tillverkningsritningar. 

2.3 ArchiCAD 

ArchiCAD har utvecklats av Graphisoft och har funnits sedan 1982. Idag är ArchiCAD ett 
verktyg för att rita/modellera i 3D. Det är framtaget av arkitekter för arkitekter, och lämpar sig 
därför främst för just arkitekter som vill skapa lättförståliga projekteringshandlingar. 
ArchiCAD används även av andra yrkesgrupper så som inredare, scenografer, designers, 
småhusföretag och konstruktörer. I Sverige är det Graphisoft (före detta Lasercad Sverige 
AB) som är distributör för ArchiCAD. 

När man startar ett projekt i ArchiCAD, får man redan från början tillgång till sektioner planer 
och fasader i en Navigator. Uppdaterar du något i modellen görs uppdateringarna direkt i alla 
vyer. Det finns också en funktion för uppställning/mängdning. Denna funktion kan också 
användas för kontroll, t.ex. att de fönster som skall vara 1300 verkligen är 1300. Ändrar du 
något i uppställningen slår det igenom i modellen och samtliga vyer direkt. I projekt med flera 
våningar arbetar man i våningsplan, på så sätt behöver man inte hålla reda på z-höjden på 
varje objekt, utan det hjälper programmet till med. 

 

                                                 
3 BIM-ByggnadsInformations Modell 
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2.4 Tekla 

Tekla är ett kraftfullt och flexibelt program för 3D-projektering. Man arbetar i en 3D modell 
som man sedan tar ut sektions- elevations- och detaljritningar ifrån. Programmet kan 
användas genom hela byggprocessen, från projektering till färdig byggnad. Tekla är ett 
program som mer än de andra program vi nämnt riktar sig till konstruktörer. Direkt från 
modellen kan ritningar på detalj- och anslutningslösningar plockas ut. Programmet har 
funktioner där materiallistor genereras med hänvisningsnummer, antal och längder plockade 
från modellen.  

I Tekla kan man på ett enkelt sätt samarbeta mellan olika branscher i samma modell och 
sedan göra en så kallad kollisionskontroll. Vid en kollisionskontroll söker programmet 
igenom modellen, man får ut en lista på element som ”krockar” och kan på så sätt undvika att 
t.ex. installationer kolliderar. När ett nytt projekt startas i Tekla börjar man med att definiera 
ett gridnät i x-, y- och z-led samt olika vyer, t.ex. sektioner och planer i olika nivåer. Detta 
kan jämföras med att man från flera olika håll placerar ut kameror, från vilka man kan studera 
sin 3D- modell. Sedan används gridnätet för att smidigt ”klicka” fast t.ex. pelare, fundament 
eller balkar. Det går snabbt att skapa en grundmodell som visuellt ger en bra bild. Vill man 
sedan få en fullbordad konstruktionsmodell krävs mer arbete med detaljanslutningar och 
konstruktionslösningar. Tekla använder sig av så kallade intelligenta objekt och linjer, dvs. 
objekten har en relation till t.ex. andra objekt eller gridlinjer. Detta är en mycket användbar 
funktion som gör att när du ändrar t.ex. en pelarhöjd följer anslutningarna automatiskt med.  

2.5 Marknadsandelar  

Vid jämförelse av programmen har Tekla ca 16 000, Architecture ca 500 000 och  
Revit ca 250 000 användare i hela världen. Detta visar att Autodesk har en stor del av 
marknaden jämfört med Tekla, men det bör också tilläggas att Autodesk riktar sina produkter 
till en bredare marknad.  
 
I Sverige finns ca 400 användare av Tekla och trenden hos Autodesks återförsäljare CAD-Q 
är att Norge sålde mer Revit än Architecture, Sverige lika många Revit som Architecture och i 
Sverige utbildas dubbelt så många i Revit som Architecture.   
 
ArchiCAD har valt att inte delge den informationen.  

 

3. Applikationer 

3.1 CAD-Q 

CAD-Q grundades 1989 och har cirka 110 medarbetare på ett 15-tal kontor i Sverige och 
Norge. De är leverantör av modell- och ritningsbaserad IT och säljer programvaror, har 
utbildningar och support i CAD-relaterade system.  

I Sverige har de ca 10 000 kunder vilket motsvarar ca 60 % av marknaden. De har 
anpassningar för bland annat konstruktion, el, VVS, arkitektur och industri. CAD-Q skapar 
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applikationer och har bland annat en konstruktionsanpassning för Architecture kallad CAD-Q 
XL-K, tillsammans med arkitektanpassningen CAD-Q XL-A har de ca 2000 användare i 
Sverige och under förra året utbildades ca 600 personer.  
 

Innehåll i CAD-Q XL-K 2008:  

• Stöd för att projektera rationellt med objekt, både i 2D och 3D.  

• Stor bank av Svenska objektstyper med grafisk styrning och materialuppgifter.  

• Ytterligare utveckling av Material Styles. Nu finns det med inbyggd status (ny, 
befintlig, rivning) och som tidigare med svensk lagerstyrning, skraffering (hatch) osv. 

•  Litterering och mängduttag för att t.ex. få ut uppgifter om vikt och målningsbar yta på 
stålkonstruktioner.  

• Funktion för att enklare skapa sektioner ur 3D-modellen, välj skala så anpassas 
skrafferingen rätt. Lagerstyrning i sektionerna gör dem lätthanterliga, även utanför 
AutoCAD Architecture.  

• Betong med riktig solid-hatch i 2D-sektioner. 

• Stöd för armeringsritningar.  

• Förbättrade verktyg för skruv och svetsförband.  

• Import och export av koordinatfiler. 

 
CAD-Q:s konstruktörsanpassning finns lättillgänglig från Verktygspaletterna. De innehåller 
fliksystem för verktyg i olika kategorier. 

CAD-Q:s syn på framtiden: 
Enligt Tomas Lindgren4 på CAD-Q kommer marknaden troligtvis delas upp i två grupper. 
Där en grupp kommer att arbeta med 3D-projektering och ha stor lönsamhet, med program 
som AutoCAD Revit och Tekla. Den andra stora gruppen kommer att fortsätta projektera helt 
i 2D med god lönsamhet, i gapet mellan dessa grupper hamnar de som använder Architecture. 
Lindgren tror inte att effektiviteten kan bli tillräcklig för användare av Architecture och att 
programmet kommer fasas ut till förmån av andra alternativ. 

Det finns många fördelar med att projektera i 3D. Man kommer nära verkligheten redan i tidig 
projektering och kan på så sätt upptäcka fel och brister i konstruktionen. Detta resulterar i sin 
tur att mycket pengar kan sparas, genom att minimerar antalet tilläggsarbeten i ett mycket 
tidigt skede. I början av byggprocessen, under projekteringen kan man påverka mycket, ju 
längre tid som går desto svårare är det att få igenom förändringar. Samtidigt är det mindre 

                                                 
4 Thomas Lindgren CAD-Q Göteborg 



 10 

kostsamt att göra förändringar och fel tidigt, ju senare i byggprocessen desto mer påverkar det 
den totala kostnaden.  

Vid projektering i 3D kan man lätt upptäcka/utläsa problemområden och lösa dessa redan i sin 
modell. Vissa projekt skulle i princip vara omöjliga att lösa i 2D, och man lägger över ett 
större ansvar på arbetsplatsen och monteringen, vilket kanske inte alltid leder till optimala 
lösningar. En annan fördel med att projektera i 3D är att man kan använda sig av funktioner 
som kollisionskontroll, mängdning och direktgenerering av ritningar.    

3.2 AEC AB 

AEC AB (Advanced Engineering Computation AB), är ett rikstäckande konsultföretag med 
mer än 20 års erfarenhet och kompetens inom CAD/IT och Management. Företaget har ca 80 
medarbetare fördelade på kontor i Göteborg och Stockholm. Verksamheten bedrivs främst i 
Sverige men även internationellt genom kunduppdrag. AEC AB ingår i en av Sveriges 
ledande teknikkoncerner Flygfältsbyrån AB. 

Inom området CAD/IT erbjuder de rådgivning, hjälp med utveckling och support. AEC 
hjälper till med installation, projekthantering, samordning och kan ansvara för utveckling av 
drift och miljö. Inom CAD och visualisering är de auktoriserade återförsäljare av Autodesks 
produkter. 

AEC har gjort en konstruktionsanpassning AEC+K, till AutoCAD Architecture för att tillföra 
funktionaliteten hos AutoCAD Architecture åt konstruktörer, samt förenkla övergången för de 
som varit vana vid att arbeta med AutoCAD och Point Konstruktion. 

4. BIM - Building Information Modeling5 

Building Information Modeling är ett sätt att hantera information som skapas och tas fram 
under design- och konstruktionsprocessen, men också ett hjälpmedel vid förvaltningen, dvs. 
hela vägen från tanke till färdig produkt.  

Uppgifter om hela byggnadens livscykel finns lagrade och kan användas vid beräkningar av 
exempelvis ombyggnader och gör att underhållet blir lättare att driva. Flera av de stora CAD-
aktörerna har kommit överens om begreppet BIM, även om deras definition och sätt att lösa 
det på skiljer sig åt i detalj. BIM får inte förväxlas med 3D, bara för att en modell är i 3D 
innebär inte alltid att objekten är ”intelligenta”. I en BIM kan många egenskaper och 
information om objekt lagras, allt ifrån dimensioner och kulör till tillverkare och material. På 
så sätt kan man på ett enkelt sätt få tillgång till all information på ett ställe. 

BIM ger en ökad förståelse för den färdiga byggnaden, mer fokus läggs på att skapa en färdig 
produkt istället för att var och en koncentrerar sig på sin del. Flera olika branscher samarbetar 
i samma modell. Ur modellen kan man sedan genom externa program t.ex. utföra 
kollisionskontroller, energiberäkningar, dimensionering, man kan också lägga in fler 
dimensioner som tidsplanering (4D) och kostnadskalkyler (5D). 

                                                 
5 Svenska: ByggnadsInformations Modell 
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”Genom BIM talar alla samma digitala språk, så informationen kan överföras genom hela 
byggprocessen, säger Anders Åberg”6 

 

 

 

 

 

 

5. IFC-standard 

Att kommunicera med andra konsulter och beställare är viktigt. Något som hämmat 
utvecklingen i byggbranschen är att de olika CAD-företagen fortsatt arbeta i sina egna 
filformat. Detta begränsar möjligheten att integrera med andra program, vilket medför en 
omöjlighet till användning av tekniken från BIM.  

En gemensam standard har långsamt arbetats fram av International Alliance for 
Interoperability (IAI) som heter Industry Foundation Classes (IFC-standard). IFC är idag den 
ledande öppna internationella standarden för produktmodeller inom plan-, bygg-, och 
förvaltningsprocessen. Standarden ger förutsättningar för att utveckla nya och befintliga 
programvaror samt att gemensamt dela information mellan aktörer i processen. Den första 
fullständiga versionen lanserades i januari 1997, sedan dess har flera ytterligare versioner 
släppts. Nästan alla CAD-program anger att de stöder IFC-formatet, detta är en sanning med 
modifikation. Det stora problemet som varit inträffar vid exporteringen mellan de olika 
programmen. Då programmen fortfarande tolkar IFC-språket på olika sätt faller en del 
information bort vid varje transformering. För att lösa problemet krävs samarbete mellan 
programproducenterna. Den senaste versionen IFC 2x3 släpptes i oktober 2006, och har 
inneburit en stor förändring av hur IFC-modeller utvecklas och presenteras. IFC 2x3 har 
skapat ett ramverk för utveckling av modeller som på ett framåtsträvande sätt kan utöka 
omfattningen och kapaciteten för IFC. Alla programvaror som tas upp i detta arbete är enligt 
skaparna av programmen kompatibla med IFC-formatet. Autodesk som är en av grundarna till 
IAI stödjer aktivt utvecklingen av öppna standardiserade dataformat. Både AutoCAD Revit 
och AutoCAD Architecture är fullt certifierade för IFC 2x3. Så även Tekla och ArchiCad med 
dess applikationer. Utvecklingen går framåt och versionerna förbättras för varje gång. Den 
kommande utgåvan, IFC 2x4 har ytterliggare förbättringar speciellt vid tolkning av detaljer. 

                                                 
6 Anders Åberg SWECO Theorells: www.sweco.se 
 

Figur 1. Illustration av arbetssättet med BIM 
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6. Vad använder sig andra liknande företag av? 

6.1 Integra Engineering AB 

Integra Engineering AB startade verksamheten 1990. Idag har företaget 44 anställda, på två 
kontor, Trollhättan och Göteborg. Tillsammans har de bred erfarenhet och stor kunskap i 
administration, teknik och ekonomi inom byggbranschen. Vid ett besök på kontoret i 
Göteborg som har 14 anställda, träffade vi Jonas Sindler, som arbetar som uppdragsansvarig 
inom konstruktion. Han projekterar främst prefabricerade betong- och stålkonstruktioner i 
Tekla Structures och har verkat som uppdragsgivare och projektör för stomprojekteringen av 
Malmö Arena i Hyllie och Ullevi Park Tingsrätten i Göteborg.  

Sindler har arbetat i Tekla Structure sedan 2004, enligt hans mening är modellering i 3D ett 
oerhört bra hjälpmedel för att lösa monteringsproblem. Genom funktionen kollisionskontroll i 
Tekla Structure kan man på skärmen se eventuella kollisioner av element i ett tidigt skede och 
därmed spara dyrbar tid ute på arbetsplatsen. På Integra används även AutoCAD Architecture, 
där en mer traditionell 2D-projektering körs. Den äldre generationens konstruktörer tycker 
mest om att projektera i 2D, och har ett inarbetat och effektivt sätt att arbeta på.  

Eftersom byggbranschen tidigare varit väldigt enkelspårig på alternativa programvaror, har 
byggprojekteringen tagit form av ett standardutförande från AutoCAD miljön. Allt har 
egentligen tidigare handlat om AutoCAD, som nästintill haft monopol på marknaden. På 
senare år har konkurrens vuxit fram från flera andra programvaror som framförallt satsat på 
3D-modellering. Enligt Sindler skulle projektering av Malmö Arena ha varit mycket mer 
omfattande med traditionell 2D-projektering. Han bedömer att arbetstiden för att rita upp 
Arenan förhåller sig som likvärdig i 2D, men i Tekla Structures får man samtidigt ut 
tillverkningsritningar för komponenter. I ett framtidsperspektiv ser Sindler att 3D-modelering 
är vägen att projektera i, samt att fler och fler kunder kräver 3D-projektering. 

 

6.2 Ramböll 

Ramböll är ett ledande tekniskt konsultföretag på den nordiska marknaden. Koncernen 
erbjuder helhetslösningar inom infrastruktur och byggande - från idé och analys över 
projektering och projektledning till drift och underhåll.  

Ramböll i Göteborg innehåller en mängd olika avdelningar med ett par hundra anställda, vi 
träffade Nicolas Kuthan som jobbar med byggprojektering inom industriellt byggande. På 
Kuthans avdelning jobbar ungefär 40 personer, som använder sig av flera olika CAD-
program. Programmen som nyttjas är AutoCAD Architecture och AutoCAD Revit samt Tekla 
Structure. Vilket som används beror på vad som ska projekteras och vem som gör det. Mycket 
handlar om den smidigaste lösningen för projektet.  

På grund av att analyser och beräkningar ofta ska genomföras behöver modellen 
transformeras till olika format och program. Då fordras att programmen kan konvertera 
modellen till det filformat som t.ex. beräkningsprogrammet kan hantera. Kuthan som jobbat 
på Ramböll i 3 år arbetar enbart i Tekla Structures, när han skall göra beräkningar använder 
han sig av programmet STADDpro. Arbetsmetoden går till så att han för in laster på modellen 
i Tekla och överför sedan modellen till STADDpro som behandlar 3D strukturer, när 
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dimensioneringen är gjord förs sedan modellen tillbaka till Tekla-programmet med eventuella 
förändringar.  

Något som de flesta konstruktörer ser som positivt med 3D-modellering är samordningen 
mellan ventilation-, el- och VVS. På så sätt finns möjlighet att på ett tidigt stadium i projekten 
lösa monteringsproblem som kan uppstå, samt minska risken för förändringar på plats.  
Fortfarande sker dock mestadels av projekteringen i 2D på Ramböll, mycket p.g.a. 
tillbyggnader och ombyggnader av tidigare projekt med ritningar i 2D. Det finns då ingen 
större anledning att rita upp allt i 3D utan det är lättare att fortsätta med de befintliga 
handlingarna. Kuthan och flera andra konstruktörer på Ramböll anser modellering i 3D vara 
mycket stimulerande och utvecklande jobb och ett stort hjälpmedel för att tillverka en bra 
produkt. 

7. Undersökning av Stibas CAD-användning 

7.1 Hur används programmet idag? 

Idag använder sig Stiba av AutoCAD Architecture 2006, man använder sig inte av 3D 
funktionerna utan endast som 2D-verktyg. Under våren skall AutoCAD Architecture 2008 
installeras. 

7.2 Enkät  

För att få en bild av hur företag använder och jobbar i CAD gjordes en enkätundersökning (Se 
bilaga 1). Ca 250 enkäter skickades ut till konstruktörer på företag inom bygg och anläggning. 
Samma enkät delades också ut på företaget Stiba för att kunna jämföra åsikter. Stibas enkät 
innehöll även några tillägg med frågor mer specifikt om deras önskemål om 
förbättringar/förändringar i deras nuvarande arbetssätt.  

För att sammanställa enkätundersökningen användes ett statistiskt program som heter  
SPSS 15.0. All rådata matades in i en Microsoft Excell-fil som sedan överfördes till SPSS-
programmet. I programmet finns oerhört mycket olika möjligheter till att visa materialet, för 
att redovisa delar av materialet användes cirkeldiagram. Där jämförs olika frågors resultat från 
Stiba och övriga företag med varandra, detta för att kunna se skillnader på synsättet till 
användandet och framtiden, ur CAD-synpunkt.  

7.3 Enkätresultat 

Enkätresultatet visar att lager är viktigt men att få använder sig av de fullt ut, den 
lagerstandard som finns nu är bristfällig och svår att följa, en ny bättre lagerstruktur önskas. 
Skillnad visar sig också mellan de som arbetar i 3D vad gäller lagerhantering och 
linjetjocklekar, när man arbetar i t.ex. Tekla eller Revit används inte lager på samma sätt som 
när man arbetar i 2D.  

Plottning av flera ritningar samtidigt verkar vara mer önskat än att kunna plotta till både Pdf 
och papper samtidigt. När det kommer till användning av verktygspaletter, finns önskemål om 
att man skapar en verktygspalett för varje skala ritningen plottas i och att man på så sätt har 
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text och måttsättning lättillgängligt. Fler ytskikt behövs och en enklare funktion för att rita 
isolering. Det finns dock förbättringar i AutoCAD 2008. 

På frågan om man tycker sig kunna använda CAD fullt ut svarade de flesta på Stiba att det 
skulle behöva mer utbildning och att man skulle behöva uppdatering i nya funktioner vid ny 
utgåva av programmet. Enkätundersökningen tyder på att det är många som kör i gamla 
hjulspår och att det är svårt att få tid att själv utveckla sitt användande. Det är också många av 
de anställda som är intresserade av att lära sig projektera i 3D och tror att det kommer att vara 
användbart/nödvändigt att kunna i framtiden. Enkäten visar att Stiba har mindre tro på att 
marknaden är redo för 3D och att övriga företag har ett större intresse för 3D-projektering.  

 

7.4 Diskussionsmöte  

Vid ett diskussionsmöte7 med Stiba pressenterades vad som framkommit i 
enkätundersökningen. Närvarande var Robin Aaltonen, Thomas Almgren, Jörgen Axelsson, 
Joakim Lindberg, Joakim Pantzar och Jonas Strandh. Frågorna gicks igenom och 
diskuterades, ytterligare önskemål framkom och vissa visade sig mindre viktiga än andra. 
Flera rittekniska problem finns lösningar på i den nya versionen av AutoCAD. 
Sammanfattningsvis kan man säga att det som önskas pressenteras nedan under 
funktionsönskemål: 

7.5 Funktionsönskemål 

Lager 
• Lättare lagerstruktur önskas. 
• Upprensning bland lager. 
• Bättre färgval och linjetyper. 
• Ett lättare sätt att välja lager, t.ex. via en linje i modelläget eller knapp i 

Verktygspaletten. 

Plottning 
• Plottning av flera ritningar samtidigt. 
• Upprensning bland skrivare (nu finns en mängd olika som aldrig används). 
• En standardinställning för plottstil (Färg och svart/vit). 
 

Verktygspalletter 
• Gör en standard för Stiba. 
• En för varje skala. 

                                                 
7  Diskussionsmöte, Stiba, 2008-03-18 
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Stibatemplate önskemål 
• Lagerstruktur anpassad för Stiba. 
• Texter  
• Plushöjder. 
• Förbereda ritområden, kopplade till layouter. 
• Sektions och detalj markeringar, eller skall de finnas i paletten? 

Mer utbildning är de flesta överens om. 
 

8. Resultat  

8.1 Förändringar/förbättringar 

Många av funktionerna Stiba önskar finns i programmet och går att anpassa. Ansvar för 
lagerhanteringen och upprensning/modifiering av lager lämnades över på Stiba själva. I den 
guide som skapas kommer det t.ex. ingå hur man kan lägga till en funktion på 
verktygspaletten, plotta flera ritningar samtidigt samt hur man kan skapa egna Workspace 
lägen. Det kommer även skapas nya templates framtagna efter Stibas sätt att tillverka 
ritningar.  

8.2 Guide för anpassning av AutoCAD Architecture 2008  

Då Stiba inte bestämt vilken applikation de skulle använda sig av till AutoCAD Architecture 
2008, valde vi att istället för att praktiskt göra de anpassningar som önskas, skapa en guide för 
hur man utför de olika inställningarna (se bilaga 3). Vi har lagt mycket tid på att utforska 
programmet och det resulterade sedan i en guide innehållande följande avsnitt.  

8.2.1 Plottning av flera ritningar och layouter (Publish) 

Denna funktion är anpassad för att Stiba smidigare ska kunna plotta flera ritningar och 
layouter samtidigt. Funktionen kan dock tillämpas av vem som helst genom egna justeringar.  
Att kunna plotta flera ritningar samtidigt är något som många konstruktörer önskar, enligt vår 
enkätundersökning. Många går vid plottning igenom layout för layout och plottar var för sig. 
Via funktionen Publish är det möjligt att göra på ett mycket effektivare tillvägagångssätt.  

För att Publish funktionen ska fungera på ett tillfredställande sätt behöver ett par saker göras 
innan. Saknas Page Setup med rätt inställningar för plottningen, behöver sådana skapas. De 
skapas via Page Setup Manager och har i Stibas fall benämningarna Stiba-A3 och Stiba-
A3_pdf. Stiba-A3 har inställningar för att plotta till A3-papper och Stiba-A3_pdf plottar 
således till PDF8-fil i A3-format. Båda dessa Page Setup finns skapade i den nya template 
som framtagits i detta arbete. Något att föredra är att sätta den Page Setup som används 
flitigast som Default i varje layoutfönster.  

                                                 
8  PDF-Portable Document Format 
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8.2.2 Verktygspaletter (Tool Palettes) 

För att underlätta och effektivisera arbetet i CAD kan egna verktygspaletter skapas. Det är 
också enkelt att anpassa de som finns efter egen önskan. En funktion Stiba efterfrågade var att 
på ett enklare sätt välja lager, detta kan lösas genom att verktygspaletten anpassas med 
linjesymboler som är kopplade till rätt lager. På detta sätt väljer man en linje i stället för att gå 
in och välja lager, då kan benämningen väljas efter egen önskan.  

8.2.3 Workspace 

Workspace är ett bra hjälpmedel för att anpassa ritmiljön i AutoCAD Architecture. Beroende 
på var i ett projekt man befinner sig så ritar man olika objekt, därför använder man sig av 
olika verktygsfält och verktygspalettgrupper. För att slippa ha en hel massa verktyg framme 
samtidigt, eller undvika att behöva ta fram och ta bort verktyg hela tiden, är det smidigt att 
anpassa ett Workspace beroende på vad man ska rita. Då är det användarvänligt att kunna 
skapa Workspace med enbart de verktygspalettgrupper och verktygsfält som behövs för att 
exempelvis rita detaljer. Detta är en god möjlighet till att effektivisera sitt CAD-användande 
och skapa rutiner och struktur. 

8.2.4 Verktygsfält 

För att underlätta arbetet i AutoCAD Architecture kan egna verktygsfällt skapas. Detta görs 
på ett enkelt sätt, man kan själv välja och anpassa dem med önskade funktioner från en lista. 
Det går också att anpassa de verktygsfällt som redan finns genom att lägga till eller ta bort 
funktioner. Möjligheten finns att rensa upp bland ikoner för att på så sätt få en lättare 
överblick och en mindre rörig arbetsmiljö. I Stibas fall kanske det dock är mer användbart 
med anpassade verktygspalettgrupper än verktygsfält.  
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8.3 Utformning av ”Stibatemplate” 

Efter diskussionsmötet 2008-03-18 togs ett förslag på template fram. Under utformningens 
gång tog vi hänsyn till Stibas önskemål och bad några av de anställda att ta fram ett typiskt 
”jobb”, för att se hur de lägger upp sitt arbete. Vi valde att dela upp det så att det finns en 
template för varje skala 1:100, 1:50 och en för detaljer 1:10, vilka är det vanligaste skalorna 
de arbetar i. 

8.3.1 Planer och Sektioner (1:100 och 1:50) 

I modelläget för planer och sektioner finns en angiven ritningsyta anpassade efter 
layoutfönstret (se figur 3), i anslutning finns också en tabell där Status och senaste ändring 
kan fyllas i. Bredvid ritningsytan finns en angiven plats för sektioner, där hjälplinjer för 
plushöjder är fördefinierade.  

Till höger ovanför ritningshuvudet/namnrutan i layouten finns ett viewport där allmänna 
föreskrifter kan läggas till. Varje ritningsyta är kopplad till en layout där inställningarna för 
Page Setup redan är fördefinierade samt delar av ritningshuvudet ifyllt med ritningsnummer 
och skala. Det finns alltså tre layoutflikar två för planer och en för sektion. Vill man sedan 
skapa fler kan man använda inställningarna och kopiera fler.  

Figur 2. Template för planer och sektioner 
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Figur 4. Template för planer och sektioner, ritningsyta 

Figur 3. Template för planer och sektioner, föreskrifter och sektionsyta 
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8.3.2 Detaljer 

Template för detaljer ser lite annorlunda ut jämfört med den för planer och sektioner. Här 
finns flera ritningsytor definierade i ett rutsystem (se figur 5), en rad för grunddetaljer, två för 
bjälklagsdetaljer, en för takdetaljer och en för övriga detaljer. Varje rad innehåller 5 ritningar 
som var och en är länkade till en layoutflik. Man får sedan anpassa hur många ritningsramar 
som behövs, beroende på hur stort arbetet är. Varje ritningsyta är alltså kopplad till en layout 
där inställningarna för Page Setup redan är fördefinierade samt delar av ritningshuvudet ifyllt 
med ritningsnummer och skala. Vi har valt att lägga till en skalstock på varje ritning. Detalj 
ritningarna innehåller inga allmänna föreskrifter.  

 

 

 

Figur 5. Template för detaljer, ritningsytor 



 20 

 

 

Figur 6. Template för detaljer, ritningsruta 
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8.4  Förslag till CAD-manual  

Ett önskemål från Stiba var att komma med förslag på upplägg för en CAD-manual till 
företaget. Vi utgick från vad vi själva skulle vilja/behöva veta för att på ett smidigt sätt 
komma in i företagets rutiner. Detta resulterade i följande förslag på innehållsförteckning. 

1. Filstruktur i projektmappen 

2. Templates 

3. Ritningsteknik  

3.1. Symboler  

3.2. Linjetyper 

3.3. Måttsättning 

3.4. Textstorlek 

4. Lagerhantering  

4.1. Hantering av X-ref.  

5. Numrering 

5.1. Ritningsnumrering 

5.2. Namngivning av filer 

5.3. Ritningsdefinitions filer 

6. Namnruta  

7. Plottning papper/PDF 

8. Ritningsförteckning  

9. Arkivering vid skifte av status 

9.1. Arkivering 

9.2. Statusförändring 

9.3. Revideringshantering  

10. Allmänna föreskrifter 

11. Ansvarig CAD-samordning 
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9. Diskussion 

När vi började vårt arbete var vi ganska vida i våra tankar, vart efter arbetets gång har vi fått 
begränsa oss och i slutändan har resultatet visat sig mest i anpassningar av det program Stiba 
använder idag. Vi har undersökt marknaden, men i slutändan kommit fram till att det inte 
finns så många andra alternativ.  

Ett alternativ skulle vara att investera i Tekla. Licenser i ett nytt program skulle innebära stora 
investeringskostnader och frågan är om Stiba idag har sådana projekt som skulle passa att 
rita/modellera i Tekla. Tekla är ett bra program för bland annat stomkonstruktion men inte ett 
komplett program som klarar variationen av projekt som Stiba har. För att få lönsamhet i 
användning av Tekla krävs större projekt som helt och hållet projekteras i programmet. Idag 
utför Stiba en del större projekt men också delar av större projekt, samt om- och tillbyggnader 
av befintliga byggnader, i dessa fall är inte Tekla det bästa alternativet. Vid eventuell 
investering av Tekla krävs att man söker passande projekt och det är inte ett program som helt 
kan ersätta de program de använder idag. 

Under arbetet med att ta fram förslag till förändringar av deras nuvarande CAD-användning, 
har mycket fokus legat på att förenkla och effektivisera arbetet, samt skapa rutiner och en 
enhetlig profil för företaget. Vi har skapat riktlinjer i utförandet av en framtida CAD-manual 
och har då utgått från vad vi själv vill veta som ny på ett företag, men också varit lyhörda för 
vad de med stor erfarenhet inom företaget tycker är viktigt och bör finnas med. Detta 
resulterade i ett förslag till innehållsförteckning som Stiba sedan kan arbeta vidare på. Detta 
förslag lämpar sig också till andra liknande företag som vill skapa ett utförande för sitt CAD-
användande. 

Den uppfattning man får från konstruktörer som ritar i traditionell 2D vid diskussioner om 
3D, är att de ser det endast som att rita upp byggnaden i tre dimensioner i stället för två, och 
därmed inga direkta fördelar. Med objektbaserad modellering som BIM, följer mycket 
information med modellen och därmed en intelligens som kan användas på många sätt. Det 
finns flera undersökningar och tester i projekt som visar på att fördelarna är många. 
Projekteringstiden har visat sig minska, och en mycket viktig del som kvalitén på 
ritningshandlingar ökar markant. I ett större perspektiv har det uppenbarats att också totala 
kostnaden för projekten lyckats reduceras tackvare fördelarna med BIM. Kunskapen samt att 
inse möjligheterna med BIM saknas bland många företag i byggbranschen, det visar även 
resultaten från enkätundersökningen. Enkäterna visade att ungefär hälften av alla tillfrågande 
känner inte till vad BIM är, vilket är en förutsättning för att kunna se möjligheterna med 
tekniken. Om man ska ta steg i utvecklingen måste det finnas en vision på företaget, personer 
som driver dessa frågor framåt och är beredda att söka projekt med större utmaningar. 

Under slutet av vårt arbete lutade det åt att Stiba skall gå över från Architecture till AutoCAD 
Revit Structure Suite som kombinerar programmen AutoCAD och Revit Structure, med en 
anpassning från AEC. Detta kommer sannolikt att tillgodose deras behov och de kan i 
fortsättningen erbjuda projektering i 3D. Det finns också möjlighet att utveckla sig och söka 
lämpliga projekt. Frågan man kan ställa sig, är om man ska vänta på att beställaren ställer 
krav eller om man själv skall profilera sig för att vara med i utvecklingen mot mer 3D och 
BIM.  
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10. Slutsats  

Till sist råder vi Stiba att: 

• Gå över från Architecture till AutoCAD Revit Structure Suite en programkombination 
med programmen AutoCAD och Revit Structure. 

• I samband med installationen rensa upp bland lager, skrivare och plottstilar. 

• Utföra anpassningar för att underlätta arbetsmiljön i programmet och ta fram mer 
effektiva verktygspaletter.  

• Använda nya templates för att frambringa en mer enhetlig profil. 

• Skapa en CAD-manual för rutiner i CAD-arbetet.   

• Utse en ansvarig CAD-samordnare. 

• Skapa en ny hemsida, den kan vara första kontakten med kunden. 

• Fundera på om det är aktuellt att investera i Tekla för de projekt som lämpar sig för 
programmet. 

 

 

 

 

Tack till: 

Vi vill rikta ett stort tack till Tomas Lindgren, CAD-Q, Nicolas Kuthan, 
Ramböll, Jonas Sindler, Integra, Peter Branzell och Tove Sörensen, Tekla samt 
alla på Stiba. 
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Enkät      Bilaga 1  
 Sida 1(5) 

Enkät för konstruktörer/ingenjörer 2008 
DETTA ÄR EN ENKÄT FÖR ATT GE OSS EN BILD AV HUR NI JOBBAR PÅ STIBA OCH 
VILKA FÖRÄNDRINGAR/FÖRBÄTTRINGAR NI ÖNSKAR. UNDERSÖKNINGEN KOMMER 
ATT ANVÄNDAS I VÅRT EXAMENSARBETE KONSTRUKTÖRSANPASSNING AV CAD.  
 
TACK FÖR ATT NI TAR ER TID ATT FYLLA I DEN!  
 
Vid rankningsfrågor skall endast ett alternativ markeras. 
Vid textfrågor skriv svaren i den gråa rutan.  
 
1. FAKTA 
 
 
 
FRÅGOR: SVAR: 
Ålder?       
Hur många år har du jobbat som konstruktör?       
Vilka CAD-program jobbar du i nu?       
Vilka CAD-program har du arbetat i?       
Arbetar du i 2D eller 3D?       
Hur många timmar CADar du i snitt/vecka?       
  
 
 
2.  
 
                                   Instämmer                 Instäm-  
                                   Inte alls                 mer helt  
   

 1 2 3 4 5 6 
Jag tycker det är viktigt att jobba med lager 
       
Jag använder mig mycket av lager  
       
Jag önskar funktion för plottning av flera ritningar 
samtidigt 
 

      

Jag önskar funktion för plottning till både pdf/papper 
samtidigt 
 

      

Jag tycker det är viktigt att jobba med linjetjocklekar 
       
Jag använder mig mycket av olika linjetjocklekar 
       
Jag tycker verktygspaletterna fungerar bra 
       

   
Kommentarer:       
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3.  
 
                                   Instämmer                 Instäm-  
                                   Inte alls                 mer helt  
   

 1 2 3 4 5 6 
Jag lägger mycket tid på ”dubbelt arbete” vid 
förändringar 
 

      

Jag skulle önska att förändringar uppdateras 
automatiskt på alla berörda ställen 
 

      

Jag önskar funktion för att enklare få ut sektioner och 
fasader 
 

      

Jag önskar ett lättare sätt att rita detaljer 
       

   
Kommentarer:       
 
 
 
 
A. Vilka funktioner saknar du i CAD? 
Svar:       
 
 
 
 
B. Vad skulle du önska för tillägg i verktygspaletten? 
Svar:       
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4.  
 
                                   Instämmer                 Instäm-  
                                   Inte alls                 mer helt  
   

 1 2 3 4 5 6 
Jag har tillräcklig kunskap för att utnyttja funktionerna i 
CAD 
 

      

Jag tror vi kan utveckla vårat CAD-användande 
       
Jag tycker mitt CAD-ritande sker på ett effektivt sätt 
       
Jag skulle ha stor hjälp av en support till vårt CAD-
program 
 

      

Mitt arbete skulle underlätta om man lättare kunde få ut 
materiallistor 
 

      

Mitt arbete skulle underlätta om man lättare kunde få ut 
mängdningslistor 
 

      

Jag tycker hanteringen av filstrukturen i projektmappen 
fungerar bra. 
 

      

   
Kommentarer:       
 
 
 
C. Vad irriterar du dig mest på i ditt CAD-användande? 
Svar:       
 
 
 
 
D. Vilka funktioner skulle behöva utvecklas för att spara så mycket tid som 
möjligt i ditt arbete? 
Svar:       
 
 
 
 
E. Vad skulle du önska mer utbildning i? 
Svar:       
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F. Ge förslag på information som kan finnas i prototypritningen 
(Stibatemplate)  
Svar:       
 
 
G. Ge förslag på förbättringar av filstrukturen i projektmappen. 
Svar:       
 
 
 
5.  
 
                                   Instämmer                 Instäm-  
                                   Inte alls                 mer helt  
   

 1 2 3 4 5 6 
Jag tycker det skulle vara mer intressant att arbeta i 3D 
       
Jag tror det finns en efterfrågan att projektera i 3D 
       
Jag tror 3D-projektering kan underlätta mitt arbete 
       
Jag tror marknaden är redo för 3D-projektering 
       
Jag tror 3D-projekering är framtiden 
       
Jag tror att en 3D modell enklare kan visa en 
konstruktionslösning  
 

      

   
Kommentarer:       
 
 
 
 
6.  
 
                                   Instämmer                 Instäm-  
                                   Inte alls                 mer helt  
   

 1 2 3 4 5 6 
Jag vet vad BIM är 
        
Jag tror BIM underlättar projekteringen 
       
Jag tror BIM är ett bra verktyg att samordna olika 
projektörer 
 

      

Jag tror BIM bidrar till minskade projektkostnader       
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Jag önskar en funktion för kollisionskontroll mellan olika 
element 
 

      

Jag tror kollisionskontroll kan minska kostnader för 
tilläggsarbeten 
 

      

   
Kommentarer:       
 
 
 

 
Tack för din tid! 
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Sammanställning av enkätundersökning i SPSS 
 
 
Vid frågeställningen är svarsalternativen graderade så att en 1:a betyder att personen 
instämmer inte alls och en 6:a svarar för instämmer helt. Här nedan har vi jämfört svar från 
Stiba med övriga företag. På så sätt kan man få en bild av hur synen och tankeställningen 
skiljer sig gentemot andra företag i branschen. I gruppen övriga har 65 konstruktörer svarat 
och från Stiba har samtliga 14 svarat på enkäten. 

 

1
2
3
4
5
6

Jag har tillräcklig kunskap för att utnyttja funktionerna i CAD

Pies show counts

Stiba Övriga

1
2
3
4
5
6

Jag lägger mycket tid på ”dubbelt arbete” vid förändringar

Pies show counts

Stiba Övriga

Stiba Övriga

1
3
4
5
6

Jag tror vi kan utveckla vårat CAD-användande

Pies show counts
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1
2
3
4
5
6

Jag tycker det skulle vara mer intressant att arbeta i 3D

Pies show counts

Stiba Övriga

1
2
3
4
5
6

Jag tycker mitt CAD-ritande sker på ett effektivt sätt

Pies show counts

2
3
4
5
6

Jag tror det finns en efterfrågan att projektera i 3D

Pies show counts

Stiba Övriga
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2
3
4
5
6

Jag tror att en 3D modell enklare kan visa en konstruktionslösning

Pies show counts

Stiba Övriga

1
2
3
4
5
6

Jag tror 3D-projekering är framtiden

Pies show counts

Stiba Övriga

2
3
4
5
6

Jag tror marknaden är redo för 3D-projektering

Pies show counts

Stiba Övriga
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1. Plottning av flera ritningar och layouter 

Steg 1 

 

• Börja med att öppna alla ritningsfiler som ska plottas. För att plottningen ska kunna 
ske på så smidigt sätt som möjligt är ett tips att man i varje layout har valt den 
vanligaste Page Setup som default.  

• Öppna sedan file i rullgardinsmenyn och välj publish.
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Steg 2 

 

• I Publishfönstret som öppnas ska två val göras.  

• (1) I rutan för Publish to ska Plotter named in page setup vara i bockad. 

• (2) I rutan för Include when adding sheets ska Model tab vara urbockad och Layer tab 
ibockad. 

1 2
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Steg 3 

 

• I rutan för Sheets to publish finns alla layouter som erhålls från de öppnade 
ritningsfilerna. 

• Om någon layout inte ska plottas, högerklicka på layoutnamnet och välj Remove. 
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Steg 4 

 

• Om inte default Page Setup ska användas som i detta fall heter Stiba-A3_pdf, går det 
att för varje layout välja en annan Page Setup.  
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Steg 5 

 

• När alla val är gjorda är det bara att klicka på Publish. 
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Steg 6 

 

• Om valet av Page Setup är en PDF-skrivare kommer dialogrutan Spara PDF-fil som 
att komma upp. 

• Ange sedan var i mappsystemet filerna ska sparas och döp om föreslaget filnamn om 
så önskas. 

• Om layouter plottas från mer än en fil kommer det skapas en PDF-fil för varje layout. 
Men skrivs det endast ut flera layouter från en fil kommer dessa att placeras i en och 
samma PDF-fil. 

• Klicka sedan på Spara för varje fil som skapas. 
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2. Verktygspaletten 

2.1 Skapa en verktygspalettgrupp 

Steg 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• För att skapa en ny verktygspalettgrupp (1) klicka på Properties ned till vänster och 
välj (2) Customize Palettes. 

1

2
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Steg 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• I rutan Palettes Groups högerklicka och välj New Group  

• Ge mappen ett namn, i detta fall 1:100 

• Flytta över de paletter du önska till mappen från menyn till vänster, tryck Close. 
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Steg 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Din verktygspalettgrupp finns nu att välja i menyn under Properties. 
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2.2 Anpassa verktygspalettgruppen 

Steg 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Verktygspalettgruppen kan anpassas med egna flikar.  

• Klicka på Properties längst ned till vänster och välj (2) New Palette. 

1

2
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Steg 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Döp den till något lämpligt, i detta fall döper vi den till Linjer. 
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Steg 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Högerklicka i paletten och välj Add Text för att lägga till rubriker eller text. 
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Steg 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• För att lägga till objekt i din verktygspalett (1) klicka på Properties ned till vänster 

och välj (2) Customize Commands. 
 
 

1

2
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Steg 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Leta dig fram i Command List till det du vill lägga till i paletten, i detta fall väljs Line. 

• Dra och släpp linjesymbolen på verktygspaletten. 

1

2
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Steg 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• För att göra inställningar högerklicka på linjesymbolen och välj Properties. 
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Steg 7 
 

 
 

• Skriv in namn under Save och definiera lager på raden Layer, i detta fall har vi valt 
Tätskikt som namn och lager. 

• Gör inställningar under General, i detta fall väljs ByLayer på raderna Color, Linetype, 
Plot style och Lineweight. 

• Klicka på OK. 
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3. Anpassa olika Workspace 

Steg 1 

 

• (1) För att få fram Workspace verktygsfält högerklicka på det grå fältet. Välj sedan 
ADT i menyn. 

• (2) Leta sedan reda på Workspace verktygsfält och klicka på det. 

1

2
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Steg 2 

 

• (1) Klicka i Workspace fönstret för att få fram de Workspace som finns att välja på. 

• (2) Längre ner i fönstret finns ett par valmöjligheter, välj Workspace settings. 

1

2
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Steg 3 

 

• I dialogfönstret som öppnas finns rutan When Switching Workspaces, där kan väljas 
om förändringar gjorda i Workspace ska sparas när byte till annat Workspace sker. 

• För att förändringar ska sparas automatiskt vid byte, bocka i Automatically save 
workspace changes. 

• Kicka på OK 
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3.1 Anpassa verktygsfält 

Steg 4 

 

• För att anpassa verktygsfält till det aktuella Workspace, högerklicka på det grå fältet 
och välj sedan det verktygsfält som ska visas under respektive ACAD och ADT. De 
verktygsfält med en bock framför är de som nuvarande är framme. 

• Gör om proceduren tills de verktygsfält som önskas visas i det aktuella Workspace 
läget. 

• Placera sedan verktygsfälten enligt egen önskan. 
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3.2 Anpassa verktygspaletten 

Steg 5 

 

• För att få fram verktygspaletten klicka på knappen Tool Palettes som finns på 
verktygsfältet Navigation, eller under rullgardinsmenyn Window. 

• Verktygspaletten kan sedan placeras enligt eget önskemål. 

Tool Palettes 
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Steg 6 

 

• (1) För att byta verktygspalettgrupp, klicka på Properties längst ner på 
verktygspaletten. 

• (2) Längst ner i menyn hittas de verktygspalettgrupper som finns skapade, ytterligare 
grupper hittas under Design. 

• Välj den grupp som ska visas som verktygspalett i det aktuella Workspaceläget. 

• När byte av Workspace sker sparas de anpassningar som gjorts i det aktuella 
Workspaceläget. 

1

2
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3.3 Skapa Workspace 

Steg 7 

 

• Ett sätt att skapa ett nytt Workspace är att utgå från en tidigare Workspace och sedan 
göra anpassningar. 

• (1) Klicka i Workspace fönstret för att få fram de alternativ som finns att välja på. 

• (2) Välj Save Current As. 

1

2
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Steg 8 

 

• Ange ett lämpligt namn och klicka sedan på Save. 

• Anpassa sedan det skapade Workspace till önskat utseende, förändringar blir sparade 
vid byte till annat Workspace.  
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4. Tillverka egna verktygsfält (Toolbar) 

Steg 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Högerklicka i menyn och välj Custumize. 
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Steg 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Klicka på pilen vid menyn Customization all CUI Files 
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Steg 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Högerklicka i fönstret och välj New Toolbar. 

• Ange ett lämpligt namn i detta fall Stiba. 
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Steg 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Flytta de objekt du vill ska finnas på ditt verktygsfällt från Command List till 
mappen som heter Stiba. 

• När du är klar klicka på OK. 
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Steg 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Du har nu skapat ett eget verktygsfält som du kan placera ut. 
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