
• Efter ½ - 1 år evalueres 
LIS i ledelsen 

• Er der ønsker til 
forbedring? 

• Nye behov? 

• Anvendes LIS som 
ønsket? 

• Understøtter LIS de 
ønskede handlinger? 

• Er organisationen 
moden til at tage et nyt 
niveau i data og 
rapporter?

• Definer og skaf adgang 
til datakilder 

• Kontroller 
datakildernes kvalitet/ 
validitet 

• Opbyg datamodeller til 
rapportering på tværs 
af datakilder 

• Opbyg nøgletal til 
ledelsesinformationen 

• Test af nøgletal og 
datamodeller

• Implementer på alle 
niveauer i 
organisationen gennem 
undervisning og 
vejledning 

• Superbrugere 
uddannes - de 
overtager 
vedligeholdelse og evt. 
udvikling 

• Definer evt. et årshjul, 
hvor data skal drøftes i 
ledelsen

• Lav et visuelt design i 
form af farver, 
typografier, figurer, 
tabeller, tekster mv. 

• Opbyg LIS til de enkelte 
målgrupper 

• Afklar tidsinterval og 
detailniveau i visningen 

• Tænk i behov for 
handlingsanvisning fx 
gennem farver rød, gul, 
grøn /benchmark mv. 

• Test på personer i 
målgruppen 

• Tilpas efter test

• Præciser indholdet af 
LIS for de enkelte 
målgrupper. Hvad er 
specifikt for 
målgruppen, hvad går 
på tværs? 

• Afklar ønsker til 
visningen af data og 
distributionskanal.   
Skal det være klikbart i 
PBI, eller skal det være 
en flad rapport eller 
præsentation? 

• Afklar ønsket adfærd. 
Skal LIS være 
handlingsanvisende?

• Definer målgruppe fx 
direktionen, den enkelte 
p-leder, SU 

• Fastlæg ønsket 
udbytte/værdi for 
målgrupperne 

• Afklar fokusområder 

• Skab forankring i 
organisationen ift. 
ledelsen og interne 
‘rapportudviklere’ 

• Drøft modenheden i 
organisationen 

• Afstem ønsket om 
kadence

Afklar formål             
og udbytte

Proces for udvikling af ledelsesinformation (LIS)

Afklar  
indholdet

Vælg datakilder         
og opbyg modeller

Skab et visuelt    
design og test

Skab en god 
implementering

Husk evaluering        
og udvikling

Kig evt. på indhold igen ved 
begrænsninger i datakilder

Juster evt. data og datamodeller 
efter test på målgruppen.

Efter evaluering og ved evt. nye behov køres 
udviklingsmodellen igennem igen i en light-version


