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Formelt review

m Et formelt review er en kritisk vurdering 
af et produkt foretaget af 
uafhængige og ligestillede personer 
med det formål at skabe pålidelig  
information om produktets kvalitet

m Pålidelighed skal gøre, at man kan 
styre ud fra resultater af et review

m Pålidelighed har betydning for det 
signal man sender ud i organisationen
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Hvordan udføres et 
review?

m Reviewprocessen
m Resultat og indhold
m Roller
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Reviewprocessen

m Produktet er accepteret :
• Ubetinget.
• Med mindre rettelser

– nyt review ikke nødvendigt.

m Produktet er ikke 
accepteret :

• Større rettelser er nødvendige 
– nyt review er påkrævet

• Reviewet kunne ikke 
gennemføres

Kvalitetskrav 
til produktet Produktet

Forberedelse

Review

Rapport
Bilag
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Reviewrapporten

m Rapporten
• Er henvendt til (projekt)ledelsen
• Der findes standarder for reviewrapporten

m Emnelisten
• Er henvendt til producenten
• Er ofte et nyttigt supplement til selve rapporten
• En liste med problemer i produktet samt den 

nødvendige beskrivelse for at forstå listen

m Relaterede emner
• Kan være henvendt til hvem som helst
• For eksempel: fejl i standard, fejl i skabelon, 

gode ideer, forslag til forbedring af procedurer 
og praksis
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Roller under et review

m Reviewer
m Reviewleder
m Referent
m Producent

m Producenterne er 
ansvarlige for 
kvaliteten af 
produktet

m Deltagerne i 
reviewet er 
ansvarlige for 
kvaliteten af 
reviewet
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Revieweren

m Skal være teknisk kompetent 
og kritisk

m Skal have tid til 
forberedelse,
ca. 1 dag per 2-timers 
review

m Må meget gerne danne sig 
en mening og argumenter 
om kvaliteten før reviewet

m Skal være åben over for de 
andre revieweres meninger 
og argumenter
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Praktiske råd til revieweren

m Vær forberedt
m Vær en tekniske kompetent reviewer—eller meddel 

reviewlederen det modsatte
m Vær varsom med måden kritik formuleres på
m Giv både positive og negative kommetarer
m Undgå diskussion af stil og smag
m Påpeg problemer, inkonsistenser og uklarhede—brug ikke 

tid på deres løsning
m Overhold standarder—eller smid dem væk
m Brug kun tekniske argumenter
m Vurdér ikke producenterne
m Udnyt uddannelsessiden af reviewet
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Reviewlederen

m Skal styre med hård hånd, så tiden 
ikke overskrides, koncentrationen 
holdes, og der nås et pålidelidt 
resultat

m Reviewlederen er en mødeleder, der i 
tillæg kender reviewets teknik, praksis, 
problemer og muligheder

m Skal sørge for at det bliver et godt 
review – og rapportere hvis det ikke 
bliver

m Skal gribe ind i en dårlig reviewproces
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Praktiske råd til 
reviewlederen

m Før reviewet
• Sørg for, at materiale, deltagere, lokaler, tid er 

fastlagt og klar i forvejen

m Under reviewet
• Følg med i hvad der bliver sagt og observér om 

alle er forberedte og om de bidrager til 
reviewet

• Sørg for, at der bliver taget en beslutning og at 
alle forstår den?

m Efter reviewet
• Sørg for, at alle relevante personer får 

reviewrapporten
• Forløb reviewet som det skulle? Hvorfor? Hvorfor 

ikke?
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Referenten

m Skal sørge for at opsamle al 
relevant information til 
reviewrapporten

m Skal sørge for at rapporten og 
emnelisten bliver så præcis og 
informativ som mulig

m Rapporten må skal helst være 
synlig under reviewet (tavle, 
overhead, …) så alle kan se
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Praktiske råd til referenten

m Før reviwet
• Sørg for, at der er afsat tilstrækkelige resurser til 

at rapportere dette review

m Under reviewet
• Registrér omhyggeligt alt der kan være relevant 

for rapporten og emnelisten

m Efter reviewet
• Sørg for, at rapporten og emnelisten er 

fyldestgørende
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Producenten

m Er mest med som observatør
m Lytter og svarer eventuelt på 

opklarende spørgsmål
m Skal undgå undskyldende 

forklaringer
m Er den der afgør hvornår 

produktet er klart til review


