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Fig. 4.1 Organisationsplan

I små virksomheder, hvor der kun er 2 eller 3 ansatte, er det måske ikke 
så relevant at lave en organisationsplan. I virksomheder med få ansatte 
ved de oftest, hvad de hver især har ansvar for og hvilke arbejdsopgaver, 
de skal løse. I mellemstore og store virksomheder, hvor der er mange af-
delinger og mange ansatte, vil det være hensigtsmæssigt at udarbejde en 
organisationsplan for at give overblik over virksomhedens opbygning.

2. Myndighed og ansvar
Udover at en organisationsplan giver overblik over virksomhedens op-
bygning og afdelinger, kan det også ses, hvem der har myndighed og 
hvem der har ansvar.

2.1 myndighed
Der vil altid være en eller flere personer, som har den overordnede myn-
dighed i virksomheden. Derudover kan der være flere personer, som 
er mellemledere og har ansatte under sig. Det vil sige, at en person har 
myndighed, når vedkommende har ret til at træffe beslutninger og ud-
delegere ordrer til andre i virksomheden. Myndighed er placeret hos le-
delsen, og bevæger sig ned i organisationen mod medarbejderne. Fx har 
direktøren myndighed overfor mellemlederne, der igen har myndighed 
over de ansatte i deres afdelinger.

myndighed betyder, at en person eller flere personer kan træffe 
beslutninger og uddelegere ordrer til mellemlederne eller medar-
bejderne i den enkelte afdeling (»hvem er chef«).
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2.2 ansvar
De fleste ansatte har ikke myndighed, men til gengæld står de til ansvar. 
At stå til ansvar betyder, at den enkelte medarbejder står til ansvar over-
for sin nærmeste leder. Dermed skal den enkelte medarbejder udføre de 
arbejdsopgaver, som han/hun bliver pålagt. 

ansvar betyder, at den enkelte medarbejder har ansvar for at ud-
føre de opgaver og ordrer, der bliver pålagt, og medarbejderen er 
ansvarlig overfor den nærmeste leder (»hvem er medarbejder«).

Nedenfor i fig. 4.2 er opstillet en organisationsplan der viser, at myndig-
hed kommer oppefra og bevæger sig ned over de ansatte. Til gengæld 
kommer ansvaret nedefra og op mod den nærmeste leder.

En mellemleder har både myndighed og ansvar. Mellemlederen har 
myndighed overfor sine ansatte og kan give ordre til dem. Men derud-
over står mellemlederen til ansvar overfor sin leder/direktør, hvor han/
hun skal stå til regnskab for, hvad der sker i netop hans/hendes afdeling.

Ved at have fastlagt myndighed og ansvar i virksomheden, er der nogle 
retningslinjer for kommandovejene op og ned igennem virksomheden. 

Fig. 4.2 Myndighed og ansvar i en organisationsplan.

Myndighed og ansvar i en organisation

AnsvarMyndighed

Salgschef Økonomichef

Indkøbsassistent Sælger BogholderiElev Løn

Direktør

Indkøbschef
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Organisationsplan efter linjeprincippet
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Fig. 4.3 Organisationsplan efter linjeprincippet.

linjeprincippet

Fordele ulemper

■■ Tydelig fordeling af myndighed 
og ansvar.

■■ Den enkelte medarbejder har 
én direkte overordnet.

■■ Lange kommandoveje mellem 
afdelinger.

■■ Kan være vanskeligt at gøre 
brug af specialistviden.

Fig. 4.4 Fordele og ulemper ved linjeprincippet.

3.2 det funktionelle princip
Man kan også opbygge virksomheden efter det funktionelle princip. 
Ved dette princip bliver der en større åbenhed mellem afdelingerne. 
Dermed kan de enkelte afdelingschefer udstede ordrer til medarbejdere 
i de andre afdelinger. Det betyder, at den enkelte medarbejder har flere 
overordnede og dermed kan få ordrer fra forskellige chefer. Det kan være 
svært for den enkelte medarbejder at prioritere, hvilke arbejdsopgaver 
der skal laves først, da der kommer forskellige arbejdsopgaver fra for-
skellige chefer. Derudover stiller det store krav til cheferne, at de snakker 
sammen og koordinerer, så der ikke opstår konflikter.
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Organisationsplan efter det funktionelle princip

Direktør

Salgschef
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Indkøbschef Økonomichef

Fig. 4.5 Organisationsplan efter det funktionelle princip.

det funktionelle princip

Fordele ulemper

■■ Det er nemmere at gøre brug af 
funktionschefernes viden.

■■ Korte kommandoveje.

■■ Den enkelte medarbejder har 
flere overordnede.

■■ Mulighed for konflikter mellem 
afdelingerne.

Fig. 4.6 Fordele og ulemper ved det funktionelle princip.

3.3 linje- og stabsprincippet
I store og mellemstore virksomheder er linje- og stabsprincippet det 
mest almindelige. Her bliver der taget udgangspunkt i linjeprincippet, 
hvor der bliver tilføjet stabsfunktioner, som i følgende fig. 4.7 nedenfor 
tegnes som cirkler i organisationsplanen. 
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Organisationsplan efter linje- og stabsprincippet
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Fig. 4.7 Organisationsplan efter linje- og stabsprincippet.

I større virksomheder er det almindeligt at oprette afdelinger med spe-
cialviden som fx IT-administration eller personaleafdeling. Disse af-
delinger kaldes for stabsfunktioner, som rådgiver og vejleder de andre 
afdelinger, men de har ingen myndighed overfor dem. Ved at tilknytte 
stabsfunktioner er det nemmere at anvende specialviden, som disse af-
delinger er i besiddelse af. Det betyder, at i stedet for at der skal være en 
eller flere IT-kyndige personer i hver enkelt funktionsafdeling, så kan 
IT-personalet samles i én afdeling og hjælpe til i de enkelte afdelinger, 
når der er behov.

linje- og stabsprincippet

Fordele ulemper

■■ Tydelig fordeling af myndighed 
og ansvar.

■■ Kan gøre brug af stabsmedar
bejdernes viden.

■■ Lange kommandoveje.
■■ Der kan opstå konflikter mellem 
stabschefer og funktionschefer.

Fig. 4.8 Fordele og ulemper ved linje- og stabsprincippet.
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Arbejdsdeling efter objektprincippet
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Fig. 4.9 Arbejdsdeling efter objektprincippet.

Da Frederik har set nærmere på ovenstående objektprincip, synes han 
ikke, at det er det optimale arbejdsdelingsprincip for SportsMagasinet. 
Det er ikke nødvendigt med alle de forskellige funktioner under hvert 
objekt. Ud fra ovenstående fig. 4.9 vil medarbejderne have specialiseret 
sig indenfor den enkelte varegruppe. Det vil kræve meget kommunika-
tion mellem medarbejderne, da de ikke nødvendigvis ved, hvad der sker 
under de andre objekter.

I fig. 4.10 er vist fordele og ulemper ved objektprincippet mellem afde-
lingerne.

arbejdsdeling efter objektprincippet mellem afdelinger

Fordele ulemper

■■ Hver afdeling styrer selv alt 
omkring indkøb, salg og 
økonomi.

■■ Stor fokus på det enkelte 
objekt.

■■ Ikke optimal udnyttelse af maskiner 
og inventar, da hver afdeling kun 
har fokus på det enkelte objekt.

■■ Der er mange medarbejdere, som 
laver de samme funktionsopgaver, 
men for hver deres objekt.

■■ De enkelte medarbejdere ved ikke 
noget om andre varegrupper.

■■ Manglende udnyttelse af speciali
ster.

Fig. 4.10 Fordele og ulemper ved objektprincippet mellem afdelinger.
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Funktionsprincippet
Arbejdsdeling efter funktionsprincippet er en anden måde at inddele 
arbejdet på i virksomheden. Her tages der udgangspunkt i de forskel-
lige funktioner som fx salg, indkøb, lager, økonomi og produktion. Hver 
funktion varetager sine opgaver for alle objekter. Fx sørger indkøbsafde-
lingen for indkøb af alle varer til hele virksomheden. 

Funktionsprincippet: Der tages udgangspunkt i den enkelte funk-
tion. Under hver funktion finder vi de enkelte objekter som fx pro-
dukt, kundegruppe eller geografisk område.

EksEmpEl 4.5

Frederik vil nu opstille arbejdsdelingen for SportsMagasinet efter funk-
tionsprincippet og håber, at arbejdsdelingen vil være mere effektiv efter 
dette princip. 

Arbejdsdeling efter funktionsprincippet

Direktør

Indkøb Funktioner 

Objekter 

Golf
Indendørs
sport
Løb

Golf
Indendørs
sport
Løb

Golf
Indendørs
sport
Løb

Salg  Økonomi

Fig. 4.11 Arbejdsdeling efter funktionsprincippet

Denne arbejdsdeling efter funktionsprincippet vil være optimal for 
SportsMagasinet. Frederik synes, at denne opstilling giver større effekti-
vitet i de forskellige funktioner, selvom der er flere forskellige varegrup-
per, der skal fokuseres på. På denne måde bliver medarbejdernes viden 
udnyttet bedst muligt, da de har speciale indenfor et bestemt område, 
men de ved stadig alt omkring SportsMagasinets produkter.
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I fig. 4.12 er vist fordele og ulemper ved funktionsprincippet mellem af-
delinger.

arbejdsdeling efter funktionsprincippet mellem afdelingerne

Fordele ulemper

■■ Udnyttelse af specialister.
■■ Udnyttelse af maskiner og in
ventar, fx kan en pakkemaskine 
bruges til flere objekter.

■■ Alle medarbejdere ved noget 
om alle objekter.

■■ Der kan opstå konflikter mellem 
afdelingerne, da de har fokus 
på deres egen afdeling.

Fig. 4.12 Fordele og ulemper ved funktionsprincippet mellem afdelinger.

5.2 arbejdsdeling mellem medarbejdere
Vi vil nu se nærmere på, hvordan arbejdsdelingen kan fordele sig mel-
lem medarbejdere i den enkelte afdeling. Vi vil her tage udgangspunkt i 
følgende principper:

■■ Objektprincippet
■■ Funktionsprincippet
■■ Kombination af objekt- og funktionsprincippet

objektprincippet
Hvis medarbejderne arbejder efter objektprincippet betyder det, at den 
enkelte medarbejder kan varetage flere arbejdsopgaver i virksomheden.

objektprincippet er kendetegnet ved, at den enkelte medarbejder 
kan udføre flere arbejdsopgaver.

Objektprincippet ses ofte i små virksomheder, hvor medarbejderne er 
meget afhængige af hinanden på arbejdspladsen. Hvis en medarbejder er 
syg, så er virksomheden afhængig af, at der er andre medarbejdere, som 
kan varetage dennes arbejdsopgaver.
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EksEmpEl 4.6

SportsMagasinet har 6 ansatte:
■■ 1 daglig leder
■■ 3 sælgere i butikken
■■ 2 ansatte i indkøb og økonomi

Frederik vil gerne se nærmere på arbejdsdeling mellem de 3 sælgere, som 
har følgende arbejdsopgaver: 

■■ Kundebetjening
■■ Kasseekspedition
■■ Indpakning af gaver

Arbejdsdeling mellem medarbejdere efter objektprincippet

Kundebetjening
Kasseekspedition
Indpakning af gaver

Kundebetjening
Kasseekspedition
Indpakning af gaver

Kundebetjening
Kasseekspedition
Indpakning af gaver

Ejer

Sælger 1 Sælger 2 Sælger 3

Fig. 4.13 Arbejdsdeling mellem medarbejdere efter objektprincippet.

Her er objektet den enkelte kunde, og dermed påtager sælgeren sig alle 
opgaver, fra kunden træder ind ad døren til kunden går ud igen. Ud fra 
ovenstående oversigt er Frederik meget tilfreds med, at alle 3 sælgere 
kan varetage alle tre arbejdsopgaver. Det er vigtigt, at det ikke kun er én 
medarbejder, som kan udføre kundebetjening eller kasseekspedition. På 
denne måde kan medarbejderne gå ind og erstatte hinanden ved fx syg-
dom eller afløse ved ferier.

Fig. 4.14 viser fordele og ulemper ved arbejdsdeling efter objektprincip-
pet mellem medarbejdere.
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arbejdsdeling efter objektprincippet mellem medarbejdere

Fordele ulemper

■■ Medarbejderne kan afløse 
 hinanden.

■■ Afvekslende arbejdsopgaver.

■■ Svært at opnå specialviden.

Fig. 4.14  Fordele og ulemper ved arbejdsdeling efter objektprincippet mellem medarbej-
dere.

Frederik vil gerne have lidt mere at vide om de andre mulige principper 
omkring arbejdsdeling, da han ønsker, at medarbejdernes arbejdskraft 
udnyttes optimalt overfor kunderne. 

Funktionsprincippet
Her er udgangspunktet i virksomhedens funktioner. Dermed vil med-
arbejderne have ens arbejdsopgaver, da man har speciale omkring den 
enkelte funktion. Hvis medarbejderne kun kan udføre nogle ganske få 
arbejdsopgaver, så arbejder medarbejderne efter funktionsprincippet. 
Her er der ofte tale om høj specialisering af medarbejderne.

Funktionsprincippet er kendetegnet ved, at den enkelte medarbej-
der kun kan udføre én eller få arbejdsopgaver.

I større handels- og produktionsvirksomheder kan det være en fordel 
at ansætte medarbejdere, som har speciale indenfor en bestemt arbejds-
opgave. På den måde kan medarbejderne koncentrere sig om det, de er 
gode til. Der vil ofte være ansat flere, som har speciale indenfor samme 
felt, så de kan afløse hinanden ved ferier og sygdom.

EksEmpEl 4.7

Følgende fig. 4.15 viser, hvordan arbejdsdelingen efter funktionsprincip-
pet ville se ud, hvis det blev anvendt i SportsMagasinet.
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Ejer

Arbejdsdeling mellem medarbejdere efter funktionsprincippet

Sælger 1 Sælger 2 Sælger 3

Kundebetjening Kasseekspedition Indpakning af gaver

Fig. 4.15 Oversigt over arbejdsdeling mellem medarbejdere efter funktionsprincippet.

Det er ikke en god idé at arbejdsopdele SportsMagasinet efter funktions-
princippet. På den måde vil der kun være én person, som kan tage sig 
af kundebetjeningen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, hvis der er flere 
kunder i butikken. Hvis sælger 1 skulle blive syg, vil der ikke være nogen, 
som kan betjene kunderne.

Fig. 4.16 viser fordele og ulemper ved arbejdsdeling efter funktionsprin-
cippet mellem medarbejderne.

arbejdsdeling mellem medarbejdere efter funktionsprincippet

Fordele ulemper

■■ Optimal udnyttelse af specialister.
■■ Hurtig oplæring af personale.

■■ Ensformigt arbejde.
■■ Svært at afløse en medarbejder, 
som er syg eller på ferie.

Fig. 4.16  Fordele og ulemper ved arbejdsdeling mellem medarbejdere efter funktionsprin-
cippet.

kombination af objekt- og funktionsprincippet
I følgende fig. 4.17 kan du se, hvordan SportsMagasinet kunne fordele 
arbejdsopgaverne, hvis der blev taget udgangspunkt i en kombination af 
både objekt- og funktionsprincippet.
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arbejdsopgaverne, hvis der blev taget udgangspunkt i en kombination af 
både objekt- og funktionsprincippet.
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Fig. 4.17  Arbejdsdeling mellem medarbejdere ved en kombination af objekt- og funk-
tions princippet. 

Ejer

Arbejdsdeling mellem medarbejdere ved
en kombination af objekt- og funktionsprincippet

Sælger 1 Sælger 2 Sælger 3

Kundebetjening Kundebetjening Kasseekspedition
Indpakning af gaver

Frederik ønsker ikke, at medarbejderne skal arbejde efter ovenstående 
kombination. Det vil virke forkert på kunderne, hvis man er blevet eks-
pederet af en sælger, så forventer man også, at denne sælger vil gøre kø-
bet færdigt. Det betyder, at kunden forventer, at sælger tager imod beta-
ling og eventuelt pakker en gave ind.
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