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Allmänt 
Mervärdet med eKalkyl™ är det webbaserade gränssnittet, Java webbstart, tillgängligheten till kalkyler och de 

automatiska uppdateringarna. 

I eKalkyl är det möjligt att komma åt sina kalkyler från alla datorer, under förutsättning att Java webbstart 

finns. Har man flera licenser kan man tänka sig att en arbetsledare på en arbetsplats kan komma åt kalkylerna 

för materialbeställning samtidigt som kalkylatorn jobbar med kalkylering. 

All uppdatering av program, priser och AMA-koder görs direkt på servern av Geometra Software AB. De priser 

som används är materialtillverkarnas lägsta listpriser. Rabatter från färgleverantörerna eller extraordinära 

omkostnader kan anges för varje projekt. 

I eKalkyl ingår även mätprogrammet Geometra. Med Geometra kan man markera ett flertal rumsytor på PDF-

ritningar och sedan skicka dessa mätvärden till eKalkyl som i sin tur automatiskt skapar ett rum per mätning. 

Geometra mäter på de flesta PDF-ritningar undantaget äldre varianter som inte följer ISO 32000-1:2008. 

eKalkyl räknar med tid per enhet även om kollektivavtalets ackordsåtgärder fortfarande är prissatta i 

kronor/ören. Det är det antagna förtjänstläget (timlön inkl. överskott eller annat lönetillägg) som kommer att 

sätta tiden för åtgärderna. 

Exempel: Behandling 56-03510 kostar 24,19kr/m2 i grundlön. Om timlönen inkl lönetillägg satts till 138,00kr 

kommer programmet att beräkna tiden till (24,19/138,00) 0,175289855 timmar per m2. 

Materialpriserna är beräknade efter de större färgtillverkarnas lägsta listpriser. Användaren kan själv korrigera 

dessa priser % -uellt. 

Kostnader för underentreprenörer, konsulter, maskinhyror, ställningar, frakter och liknande arbeten eller 

kostnader är ej inräknade i eKalkyl™ AMA-koder. 

RESERVATIONER 
För användandet av eKalkyl behövs självklart branschkännedom, men också god kännedom om främst 

ackordsprislistans lönetillägg som i vissa fall kan vara svåra att tolka. 

Vi ansvarar inte för åtkomst till eKalkyl vid avbrott i Internettrafiken eller annan händelse som vi inte råder 

över. För fel i program, tider, priser eller felaktigt användande ansvaras ej. Upptäcks fel, vänligen meddela för 

omgående för korrigering.  

Ändring av inloggningsuppgifter 

Om inloggningsuppgifterna behöver ändras eller tas bort (kan vara aktuellt då personal slutar sin anställning 

eller liknande), kontakta support för nya uppgifter. 

Förslag till arbetsgång vid kalkylering 
Skapa en ny kalkyl.  

Starta sedan Geometra och öppna ritnigarna i detta program.  

Markera alla rum på ritningarna som skall behandlas och ange rumsnr & namn från ritningen. 
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Multimarkera därefter de rum som önskas och välja att skicka dessa till eKalkyl som då skapar nya rum helt 

automatiskt. 

Därefter anger man åtgärder för varje rum och korrigerar måtten (avdrag för fönster & dörrar) 

När samma åtgärder förekommer i flera rum kan önskade kalkylrader från det första rummet kopieras och 

sedan klistras in i önskade rum. 

Förekommer identiska rum, kalkyleras ett rum och sedan anger man antalet förekommande rum i totalnivån. 

För andra detaljer exv radiatorer, rör, dörrar, fönster, skåp, mm, skapas en mapp där man anger åtgärderna 

och det totala antalet som förekommer.  

Titelrad 

  

Visar programversion, företag och licensslut. 

Verktygsrad 

 

 Bläddrar upp och nedåt i menyträdet 

 Klipper ut, kopierar och klistrar in kalkylrader 

 Infogar tomrad och tar bort kalkylrader. 

 Visar en lista med kalkylens alla unika rader. I listan markera en eller flera rader och klistra in dessa i en 

ny kalkyldel. 

 Startar www.geometra.se 

 Visar utskrifter relaterade till det aktuella projektet 

 Visar hjälp 

 

Visar mappen med projekten  
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 Visar vägen till en felaktighet i kalkylen. När felet är rättat återställs ikon 

 Visar projekt 

 Visar sidorna egenprissättning och fasta mått. 

 Visar anmärkningar, total och deltotal. 

 Visar kalkylsida. 

 Draglinjer för att ändra programfönster. Förekommer både vertikalt och horisontellt. 

Menyträd 

  

 

 

 

Använd datum för projekten så 

underlättar detta att ta bort gamla 

kalkyler. 

Egen prissättning används för att 

prissätta extraordinära åtgärder. 

Fasta mått för det aktiva projektet. 

Anmärkningar visar ifrågasatta 

kalkylrader. 

Totalmappen visar alla projektets 

kostnader. 

Lght 12 visar antalet identiska 

lägenheter. 

Varningstriangels visar på en felaktighet 

och är spårbar neråt i kalkylen från 

menyträdets topp. 
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Noteringar 

 

Projekttillägg 

 

Välj materialfabrikat. Du kan byta mellan olika fabrikat 

och omgående erhålla prisskillnaden. Korrigering av 

materialpriser kan göras +% eller -%. 

I tabellen finns %-tillägg som skall 

debiteras hela projektet. 

Nederst visas den databas som använts vid 

kalkyleringen. I ett senare skede kan man uppdatera 

projektet med en nyare prisdatabas. Beroende på vilka 

avtal som sluts mellan Målarmästarna och 

Målarförbundet kan inte någon 100% garanti för att 

alla kalkyler kan uppdateras med nyare ackordspriser. 

 

Notera vilket förfrågningsunderlag som använts för kalkylen 

som ritningar, beskrivningar, PM, offerförfrågan mm.  

Anteckna reservationer och förtydliganden mot utförandet 

samt projektunika omständigheter som kan påverka pris och 

tid och ett rationellt genomförande. 
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Projekttillägg / debitering 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställda resultat. 

För Timlön anges det förväntade överskottet inkl 

förskottslön. 

Lönetillägg är ett frivilligt tillägg som betalas utöver avtal 

eller krav på prestation och som anges per tim. 

Lönebikostnader beräknas på lönekostnaden enligt en 

schablon (se lönebikostnader). 

Reskostnader betalas enligt avtal och per km/dag i båda 

riktningarna. Ange antalet km/dag som åtgår. 

Även reskostnad kr/dag kan anges, då avses att belopp per 

dag skall ersätta kostnader för tunnelbana, buss eller andra 

liknande färdmedel. Kontrollera med den lokala 

skattemyndigheten för möjlighet att beräkna på detta sätt. 

Fasta kostnader och vinstmarginal anges utifrån 

företagets målsättning för dessa poster. (Budgetera ditt 

måleriföretag med hjälp av ”Måleribudget” ett gratisprogram 

på webben.)  

För Traktamenten gäller (2009-09-28) att ett 

dagstraktamente betalas med 105,00/dag och 

dygnstraktamente med 210,00/dygn inkl lördagar och söndagar. 

Timpris är ett värde för en arbetstimme exkl material och 

moms. 

Tidlön % anges med en % -sats som endast kan uppskattas. 

Denna pott skall ersätta hinder i arbetet, felaktigt utförande och 

andra oförutsedda störningar på arbetsplatsen. 
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Egen prissättning 

 

Egen prissättning används för att prissätta extraordinära åtgärder. 

Ange lämplig kod för åtgärden. Beskriv åtgärd och enhet. Ange tid per enhet. Använd tidforma 0:08 = 8 minuter 

per/tim. Material anges per enhet exv. m2. 

Denna prissättning gäller endast den aktuella kalkylen. 

Fasta mått 

 

Fasta mått är vanligtvis avdragsmått för dörrar och fönster men kan egentligen vara vad man önskar. 

Om man kalkylerat och använt fasta mått kan dessa mått i efterhand ändras och därmed automatiskt korrigera 

kalkylen. 

Dessa fasta mått gäller endast den aktuella kalkylen.  

 

 

 

Sammanställningen av kostnader & vinst är 

fördelade gruppvis. 

Notera att offert till privatpersoner skall anges inkl 

moms 
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Anmärkningar 

 

Anmärkningar indikerar på tveksamheter i kalkylen. 

Klicka på en rad för anmärkningar så flyttas du direkt till den aktuella kalkylsidan och kan där korrigera felet. 

Total 
Sammanställning av hela kalkylen. 

Ingående delar visar alla rum eller delar som kalkylen består av. 

Kalkylrader visar en sammanräkning av alla behandling och ytor/antal. 

Värden i blå kolumner kan ändras. Om man önskar att ändra en behandling kan detta göras på denna sida 

och resultatet visas direkt samtidigt som hela kalkylen förändras. 

Röda kolumner kan inte ändras. 

Nyckeltal räknas automatiskt där golvytan utgör fördelningsunderlag och beloppet är kostnaden/m2 och 

tiden/m2 
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Röda siffror indikerar på felaktigheter. I menyträdet kan du följa  för att hitta till felet. 

Kalkylsida 
En kalkylsida skall avse ett rum, en fasad eller liknande byggdelar. För att rationalisera kalkyleringen bör man 

skapa ett rum/del som innehåller de vanligaste behandlingarna för golv, sockel, väggar och tak och betrakta 

detta rum som en mall. Förekommer flera väggtyper anges dessa. Kopiera mallen och ge det ett nytt 

rumsnummer. Redigera kalkylraderna så att de stämmer för rummet och upprepa tills alla rum är registrerade. 

För andra byggdelar som dörrar, fönster, radiatorer mm skapas en sida för varje byggdel. 

För utvändiga arbeten kan man ange Fasad1, fasad2 osv… 



 

  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mätbild från 

Geometra 
Mätresultat från 

Geometra eller 

manuellt angivit. 
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Sökfönster till alla kalkylrader 

  

 

  

 

Välj id för kalkylraden, tak, vägg, sockel 

mm så styrs dina kommande val. Ex. 

programmet väljer automatiskt rätt pris 

för en åtgärd som har olika pris på och 

vägg. För utomhus skall id alltid vara U-

Utomhus. 

Välj eller ange byggdelens namn. De 

namn du kan välja är de som du tidigare 

angivit. 

 

Välj storleken/bredden för byggdelen så 

sätt rätt omräkningsfaktor för både 

ackordslön och materialåtgång. 

Omräkningsfaktorn används för att 

räkna om m2-priser till löpmeter och för 

fönster och dörrar till antal. 

 

Klicka på en fönster- eller dörrtyp som i 

princip motsvarar det objekt du skall 

måla. 

Välj sedan objektets höjd, bredd osv. 

Denna funktion räknar om objektet så 

att man endast behöver ange åtgärd och 

antal på kalkylraden. 
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Klick på en stålprofil som motsvarar 

det objekt du skall måla. 

 

I receptfönstret kan man leta bland 

AMAs behandlingskoder för måleri. 

Välj underlag och färdig yta enl 

AMAs regler så visas en lista över 

alla behandlingar som prissats.  

Även målarnas ackordspunkter visas 

tillsammans med åtgärderna 

klartext. 

Tilläggsbokstäverna är egen 

konstruktion och inger ej i AMA. 

 

Ackordstillägg som kan komma 

ifråga till en behandling kan enkelt 

hittas i tilläggsfönstret. 

Grå flickar visar att de inte kan 

komma ifråga mht den angivna 

AMA-koden. 

Kontrollera vilka tillägg som skall 

utgå och markera dessa. 
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I detta fönster väljer man rätt produkt. 

Det är AMA-kodens siffra för ytskikt som 

styr materialvalet i listan. 

OBS! Du kan byta materialfabrikat på en 

färdig kalkyl. 

Efter hand som ytskikt anges kan även 

kulör anges. Materialutskriften tar då 

hänsyn till kulören.  

Värdet 67,55 kan korrigeras manuellt. 

Väggytan visas som V. Avdrags mått kan 

anges 2,1*0,9*3. Värdet avser 3 st 

dörrhål som är 2,1 höga och 0,9 breda. 

Matematiska funktioner . 

Avdragsmått som angivits på sidan 

”Fasta mått” 

I fönstret ”Rumsmått” visas 

bruttomåtten för det aktuella 

utrymmet. 

 

Klicka på väggar (ex. v2 och v3) så 

räknas dessa värden samman. 
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Antal visar de uppmätta ytorna mm. 

A-pris visar ett totalt a-pris för åtgärden exkl. moms. 

Totalt visat hela kostnaden exkl. moms. 

Tid visar den totala tiden för åtgärden. 

Totalt visar en sammanräkning av kostnaden och tiden. 

Ange höjd, bredd och längd så räknar programmet 

ut golvyta, väggyta mm och skriver dessa värden 

direkt i kalkyldelen. 

I kalkyldelen kan man sedan korrigera för fönster- 

och dörrhål mm. 

  

Väljer man att exportera 

mätvärden från Geometra visas 

alla delvärden från mätningen. 

Använd rätt id för tak, väggar mm 

så får du automatiskt 

bruttomåtten på rätt kalkylrad. 

För dig som inte använder 

Geometra kan du välja en 

rumsfigur som motsvara rummet 

och ange mått för varje vägg. 

Klicka på ikonen för att välja 

rumstyp. 
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Recept 
Ofta förekommande rumsbehandlingar eller andra upprepningar kan sparas som recept. Alla recept finns under 

fliken Recept och är åtkomligt för alla projekt.  

Ett recept kan bestå av ett valfritt antal kalkylrader som i sin tur kan innehålla fönster, dörrar mm. Det går 

också att spara ett rum eller en fasad som ett recept.  

Att spara recept på träpanel som ofta har flera tillägg, takutsprång, dörrar, fönster mm bidrar funktionen till att 

kalkylera snabbare, bekvämare och säkrare.  

Dessutom följer prisuppdateringarna recepten och är därför alltid uppdaterade. 

Ett recept kan inte ändras i detta fönster. Ändringar skall göras på en kalkylsida. 

 

 

 

 

 

 

Snabbmeny som visas med högerklick 

på kalkylraderna.  

Snabbkommandon för en del av 

funktionerna 
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Utskrifter 

 

             

2009-08-31 

 

 

 

 

Utskrifterna skapas som PDF-filer.  

Filerna kan skickas via e-post eller skrivas ut på en skrivare.  

Alla utskrifter kan selekteras fritt i rumsnivå. Välj att bocka för 

eller av för rum. 

Utskrifter kan göras personliga med företagets logo som 

vattenstämpel. 


