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Medielønn: FUNKSJONSBESKRIVELSER - GRAFISKE MEDARBEIDERE 
 
Nivå 4 
451 IKKE-ARBEIDENDE SKIFTLEDER 

Ikke-arbeidende arbeidsleder som følger skiftene (f.eks. skiftfaktor). Daglig ansvar for 
produksjonen på skiftet. Faglig ansvar og bemanningsansvar. Rapporterer til avdelingsleder 
eller til avdelingssjef. 

 
452 IKKE-ARBEIDENDE ARBEIDSLEDER 

Ikke-arbeidende arbeidsleder. Følger ikke skiftene, vanligvis dagtid. Planlegging og 
tilrettelegging av arbeidet (administrativ faktor). Kan ha personalansvar, men har vanligvis ikke 
det. Rapporterer til avdelingssjef/avdelingsleder. 

 
453 GRUPPELEDER 

Leder mindre gruppe/enhet innenfor en avdeling. Faglig ansvar, kan ha bemanningsansvar. 
Planlegging og tilrettelegging av arbeidet innenfor egen gruppe/enhet. Vanligvis dagtid, 
vanligvis ikke personalansvar. Gruppe/enhet som kan bli egen avdeling (f.eks grafikkavdeling). 
Deltar i det faglige arbeidet. Rapporterer til ikke arbeidende arbeidsleder, ikke arbeidende 
skiftleder eller avdelingsleder avhengig av bedriftens størrelse og organisering. Gruppeleder 
som er medlem i HK, Parat eller NJ føres i henholdsvis funksjonærstatistikken eller 
redaksjonell statistikk. 

 
454 AVDELINGSLEDER 

Avdelingsleder i mindre bedrift. Personalansvar og budsjettansvar. Rapporterer til en leder i 
ledergruppen som har ansvar for vedkommende produksjonsområde. Kan delta i 
produksjonen. 

 
Nivå 3 
351 ARBEIDENDE SKIFTLEDER 

Arbeidende arbeidsleder. Leder et skift. Daglig ansvar for produksjonen på skiftet. Faglig 
ansvar og bemanningsansvar. Følger skiftet. Rapporterer til ikke-arbeidende arbeidsleder, 
avdelingsleder eller til avdelingssjef avhengig av bedriftens størrelse og organisering.  

 
352 FØRSTEMANN 

Arbeidende, leder del av et skift. Faglig ansvar. Følger skiftet. Rapporterer vanligvis til ikke- 
arbeidende skiftleder/avdelingsleder i mindre bedrift. 

 
353 FØRSTETRYKKER 

Arbeidende, leder del av et skift (f.eks arbeidet på en presse). Følger skiftet. Faglig ansvar. 
Rapporterer vanligvis til ikke arbeidende skiftleder/avdelingsleder i mindre bedrift. 

 
354 ARBEIDENDE GRUPPELEDER 

Arbeidende. Leder liten gruppe/enhet innenfor en avdeling (f.eks spesialistgruppe). Faglig 
ansvar, kan ha bemanningsansvar. Følger ikke nødvendigvis skiftet - dagtid/følger et av 
skiftene. Ikke personalansvar. Rapporterer til ikke arbeidende arbeidsleder, ikke arbeidende 
skiftleder eller avdelingsleder avhengig av bedriftens størrelse og organisering. Arbeidende 
gruppeleder som er medlem i HK, Parat eller NJ føres i henholdsvis funksjonærstatistikken 
eller redaksjonell statistikk. 

 
Nivå 2 
251 TYPOGRAF  

Faglært typograf som arbeider i en førtrykksavdeling. 
Her plasseres typografer som arbeider over et bredt felt og ikke kan henføres til andre mer 
spesialiserte stillinger for typografer. 

 
252 ANNONSELAYOUTTYPOGRAF 

Faglært typograf som i hovedsak arbeider med annonselayout/ombrekking av 
displayannonser på PC/Mac. 

 
253 ANNONSELAYOUTMEDARBEIDER 

Medlem i Fellesforbundet. Medlemmer i Parat og HK samt uorganiserte føres i 
funksjonærstatistikken. Har vanligvis høyere utdannelse men er ikke faglært typograf og 
arbeider med annonselayout.  
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254 GRAFIKKTYPOGRAF 
Faglært som i hovedsak arbeider med utforming og produksjon av redaksjonell (data-) grafikk. 
Medlem i NJ føres i redaksjonell statistikk. 

 
255 GRAFIKKMEDARBEIDER 

Ufaglært medlem av Fellesforbundet som i hovedsak arbeider med utforming og produksjon 
av redaksjonell (data-) grafikk. Har normalt utdanning over videregående skole.  
Medlem i NJ føres i redaksjonell statistikk. 

 
256 DESKTYPOGRAF 

Faglært typograf som i hovedsak arbeider med ombrekking o.l. på redaksjonell disk. 
 
257 IT-TYPOGRAF 

Faglært typograf som i hovedsak arbeider med drifts- og operatøroppgaver/systemoppgaver, 
brukeropplæring og vedlikehold av elektronisk utstyr knyttet til grafiske arbeidsoppgaver. 

 
258 IT-MEDARBEIDER 

Ufaglært medlem i Fellesforbundet som i hovedsak arbeider med drifts- og 
operatøroppgaver/systemoppgaver, brukeropplæring og vedlikehold av elektronisk utstyr 
knyttet til grafiske arbeidsoppgaver. Har normalt høyere utdanning/lang erfaring i 
IKT/informatikk. Medlemmer i Parat, HK og uorganiserte føres i funksjonærstatistikken. 

 
259 TRYKKER 

Faglært trykker. 
 
260 REPROMONTOR/TEKNIKER 

Faglært repromontør/reprotekniker. 
 
261 TEGNER 

Ufaglært medlem av Fellesforbundet som utfører kreativ tegning/layout til displayannonser. 
Har normalt utdanning i tegning e.l. utover videregående skole. Medlemmer av Parat eller HK 
føres i funksjonærstatistikken. 

 
262 BILDEBEHANDLER 

Ufaglært medlem av Fellesforbundet som i hovedsak arbeider med elektronisk 
bildebehandling på PC/Mac. Medlemmer i NJ føres i redaksjonell statistikk. 
 

263 DIVERSE ORG. I FELLESFORBUNDET 
Denne stillingskode benyttes til medlemmer i Fellesforbundet som ikke kan henføres til andre 
stillingskoder. 

 
Nivå 1: 
151 ASSISTENT 

Ufaglært som utfører assistentfunksjoner i produksjonen, f.eks. maskin-/rotasjonsassistent, 
hjelpearbeider. Merk: Fotoassistenter føres under stillingskode 153. 

 
152 KORREKTURLESER 

Ufaglært medlem av Fellesforbundet som arbeider med redaksjonell 
stoffkorrektur/annonsekorrektur. Medlemmer i Parat eller HK føres i funksjonærstatistikken. 

 

153 FOTOASSISTENT 
Ufaglært medlem av Fellesforbundet som arbeider med fremkalling av fotomateriale. 
Tradisjonelle fotolaboranter/assistenter. Medlemmer i Parat, HK eller NJ føres i hhv. 
funksjonærstatistikken og i redaksjonell statistikk. 

 
154 PERFORATØR 

Ufaglært medarbeider som utfører innskriving av glatt sats. 
 

155 ARKIVAR 
Ufaglært medlem av Fellesforbundet som arbeider med arkivering og fremskaffelse av 
redaksjonelt tekst- og fotomateriale. Medlemmer i Parat, HK eller NJ føres i hhv. 
funksjonærstatistikken og redaksjonell statistikk. Uorganiserte føres i redaksjonell statistikk. 

 

156 LÆRLING 
Grafisk lærling. 


