Almeganivåer
Systembeskrivning

Ett – två – tre: Det är enkelt
Använd den yrkeskodning, NYK, du redan rapporterar in till Svenskt Näringsliv .
För information om NYK koder vänligen läs mer på http://nyk.svensktnaringsliv.se/
1. Komplettera med en enkel arbetsvärdering, kallad Almeganivå
2. Ladda in uppgifter om dina medarbetare och löner i databasen.
3. Ta fram den statistik du behöver, när du behöver den.
Alla företag kan vara med i lönestatistiken, även små företag som inte rapporterar in till Svenskt Näringsliv.
Klassificera de anställda enligt NYK och kompletterar med Almeganivå.
Almeganivåerna är sju stycken, från enklare arbetsuppgifter till mer komplicerade. Varje nivå tar hänsyn till arbetsuppgifternas karaktär, ansvar samt utbildning och erfarenhet. Det finns övergripande rubriker som visar
om rollerna är support, självständiga roller eller chefsroller.

Almeganivåerna
Med hjälp av metoden kan man nivåindela roller i olika ”Almeganivåer” som har definierats med utgångspunkt från de olika krav som finns för att man ska kunna utföra arbetsuppgifter och tjänster på ett fullgott
sätt.
I systemet definieras sju nivåer A-G där A utgör den lättaste nivån och G den tyngsta. Man definierar varje
nivå genom att ange arbetsuppgifternas karaktär den sociala interaktionen samt utbildnings- och erfarenhet.
Det finns också övergripande rubriker på varje nivå. Det vill säga om rollerna är supporterande, självständiga
eller chefsroller.
För nivåerna E,F och G förekommer roller både med personalansvar och specialister utan personalansvar.
Projektledare finns beskrivna med hänsyn taget till projektets tidsramar, budget och komplexitet.
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Tillvägagångssätt
Genom den redan identifierade NYK koden kommer valet av nivåer i många fall kunna begränsas. Det finns
en lathund framtagen som ger en indikation på vilka nivåer som bör vara lämpliga att matcha gentemot Läs
igenom nivåbeskrivningarna på de föreslagna nivåerna välj därefter den nivå som passar bäst in.
Avsluta med att stämma av krav på utbildning och erfarenhet för att säkerställa att man är på rätt nivå. Observera att det är de krav som skulle ställas vid en nyrekrytering till aktuella arbetsuppgifter som skall bedömas. I
många fall kan en högre utbildning innebära att kraven på erfarenhet minskas och omvänt.
Det är sällan ett enskilt jobb upplevs ligga exakt på en Almeganivå. Det är därför viktigt att inte fastna på en
enskild faktor utan försöka se till helheten. Man gör med andra ord en helhetsbedömning och väljer den nivå
som passar bäst. Stämmer texten väl med kraven i jobbet noteras endast rätt bokstav. Om man, i nivåindelningsarbetet, finner att t ex nivå C är för hög och B för låg dvs. man hamnar mitt emellan B och C, används
nivå BC. Det är således möjligt att använda 7 steg och 6 mellansteg.
Specialist
För vissa specialistjobb kan kraven vara så höga att nivå E och F och i undantagsfall G, känns rätt. För att underlätta grupperingen av dessa jobb finns kompletterande definitioner under dessa nivåbeskrivningar.
Övrigt
För att man skall kunna utföra nivåindelningen krävs – förutom kunskap om systemet – god kännedom om
de faktiska arbetsuppgifterna i de roller som värderas. Det brukar även underlätta om man grupperar alla
likartade roller på företaget samtidigt. Man kan då göra relativa jämförelser mellan dessa jobb och bedöma
om något jobb avviker (har högre/lägre krav) jämfört med de andra.
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Illustrerad överblick
Almeganivåer

Supporterande roller

Självständiga roller

Chefsroller /
Projektledareroller

Exekutiva roller,
nyckeltal, avgör
jämförelse
VD

G

”Guru” (förekommer
sällan )

Chef för ett affärsområde
eller division

F

Expert roller

Chefer med funktionellt
resultatansvar

E

Komplext eget ansvar /
Specialist

Linjechef

D

Eget ansvarsområde

Teamleader

Kordinerande roller

Team leader

C

Supporterande roller

B

Operativa roller

A

Enklare operativa roller

Ingår i ledningsgrupp

Att tänka på vid val av Almeganivå
√√
√√
√√
√√
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Engagera affärsansvariga i diskussionen kring nivåer
Kom ihåg att det är rollen och inte individen som ska nivå-klassificeras
Gör ej indelningen enbart baserat på rollens titel
Det går att ändra NYK-koden om den har varit felaktig vid tidigare inrapportering till Svensk
Näringsliv

Lathund Almeganivåer

G
F
E
D
C

NYK kod som börjar med:
1 = Chefsbefattningar välj mellan Almeganivå E-G/ Aon Hewitt kompletterar med nyckeltal kring antal anställda och omsättning för att
fastställa korrekt jämförelsenivå

2 = Specialistbefattningar, välj mellan Almeganivå D-F

3 = Medarbetare, välj mellan Almeganivå C-D

4 = Supportroller, välj mellan Almeganivå A-C

5-7 = Specialroller, välj mellan niåerna B-F

B

9 = Enklare roller, välj mellan nivåerna A-B

A

Om man anser att den aktuella rollen hamnar mitt emellan två nivåer,
välj då tex ”BC”
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Exempel på val av Almeganivå

214212

D;E;F

E

•NYK koden ger valbara alternativ baserat på lathunden
•Vanligen 3-4 nivåer

•Läs de olika texterna som beskriver kraven på de olika
nivåerna

•Välj nivå
•Tryck på Spara

Statistiken baseras på den information som samlas in. Insamlingen omfattar följande variabler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ID
Namn
Kön
Födelseår
Almega avtalsid
Postnummer tjänsteställe
Personalansvar
NYK 14
Nivå A-G
Egen titel
Löneform
Heltid / Deltid i %
Veckoarbetstid (antal timmar)
Fast månads/vecko/timlön
Berättigad till rörlig lön
Utbetald rörlig lön
Mål nivå rörlig lön i % av lön
Maxnivå rörlig lön i % av lön
Berättigad till övertidsersättning
Berättigad till förmånsbil
Förmånsvärde förmånsbil
Semesterdagar

För definitioner samt en mer detaljerad beskrivning se Aons Almegaportal.
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Kontakta oss
Har du frågor om tjänsten kan du först och främst läsa
informationen på hemsidan under ”Information”.
Vill du kontakta vår kundsupport kan du antingen
maila eller ringa till oss.
Kundsupport email: lonestatistik@aon.se
Kundsupport telefon: 08-697 4049

Om oss
Aon Hewitt är ett av världens ledande konsultbolag
inom löne- och HR-frågor och ingår i Aonkoncernen.

