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Koordinationsgruppen*

prioritere udviklingsønsker 
og indleder dialog med 
leverandør.

Koordinationsgruppen*

indstiller udviklingsopgaver 
til styregruppen*.

Jeg har et
udviklingsønske.

Opret beskrivelse på Jira
Vejledning kan findes på os2.eu.

Med hjælp fra 
koordinationsgruppen* kan 
opgavebeskrivelsen forfines.
Kontakt selv koordinationsgruppen 
hvis der er behov for hjælp.

Udviklingsønske er 
beskrevet og  klar til 
estimering og prioritering.

Udviklingsønsket er vigtigt 
for os og vi vil gerne betale 
udviklingen.

Koordinationsgruppen*

kvalitetssikre 
udviklingsønsket.

Mit ønske 
er ikke 

prioriteret.

Ikke relevant 
for løsningen.

Ikke relevant 
for løsningen.

Opgavestiller indleder selv 
dialog med leverandør.

Udviklingssprint 
igangsættes

Ny funktionalitet til gavn for alle
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Udviklingsønsket indstilles 
til styregruppen*.
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Styregruppen* beslutter 
udviklingsopgaver og sikre 
økonomien.

6

Dette værk er under en Creative Commons Kreditering-DelPåSammeVilkår 4.0 International licens. Besøg http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ for at se en kopi af licensen.

Proces for udviklingsønsker til OS2-produkter

*Koordinationsgruppe er i OS2s governance et udtryk for et 
arbejdende organ med ansvar for koordinering af udvikling og 
videndeling. Koordinationsgruppen kan bestå af flere 
repræsentanter, det kan være en enkelt person eller opgaven 
kan varetages af OS2-sekretariatet. Koordinationsgruppens 
ansvar kan også varetages af en leverandør. Det kan også være 
en kombination af førnævnte.

*Styregruppe er i OS2s governance et udtryk for det organ som 
har det overordnede ansvar for produktet og produktet 
strategien. Styregruppen kan bestå af flere repræsentanter, det 
kan være en enkelte person eller opgaven kan varetages af OS2-
sekretariatet. Styregruppes mandat kan også overdrages til 
koordinationsgruppen.



Jeg har et udviklingsønske
Alle kan bidrage med ideer og ønsker til ny funktionalitet i et OS2-produkt. Der 
findes mange måder at bidrage på. Hvordan og hvor meget er ikke afgørende. 
Blot det tilføjer værdi til løsningen. Hvordan gør man så? 

• Du kan oprette dit ønske i produktets Jira eller sende dit ønske til 
koordinationsgruppen for produktet.

• Er du vant til at kravspecificere ser vi gerne at du bidrager med fuld 
opgavebeskrivelse.

• Det kan også være du selv har udvidet koden og gerne vil have det med i
produktet. Eller måske du i samarbejde med en leverandør har
videreudviklet og ønsker at bidrage tilbage til produktet.

• Alle bidrag er velkomne. Fælles er dog at produktets organisering i form af 
styregruppe og koordinationsgruppe skal involveres.

Opret beskrivelse på Jira
I OS2 koordineres udviklingen af produkter i projektstyringsværktøjet Jira. For 
at et udviklingsønske kan komme i betragtning skal det derfor oprettes i backlog
for det Jira projekt som er tilknyttet produktet. Produktsiderne på os2.eu 
indeholder links til Jira projekterne. I OS2 gør vi brug af Epic og User Story
formatet til at beskrive den værdi det ønskes at opnå.

Den gode opgavebeskrivelse vil indeholde:

• En overordnet beskrivelse af opgave inkl. forretningsværdien.
• En eller flere user stories. En user story består af:

• Som <rolle> ønsker jeg <behov> Således at jeg kan nu kan 
<acceptancekriterier>

• En user story er uafhængig af alle andre user stories, værdifuld for 
brugeren, kan estimeres i form af indsats, tilpas lille så den kan passe 
ind i en sprint/iteration og er mulig at teste.

• Eventuel anden relevant information. Måske er der tekniske forudsætninger.

Hjælp fra koordinationsgruppen
Har du brug for hjælp til at få beskrevet din opgave så den kan prioriteres og 
estimeres skal du tage kontakt til koordinationsgruppen for produktet eller OS2-
sekretariatet. Koordinationsgruppen for et produkt har indsigt og kompetencer 
til at hjælpe med den gode opgavebeskrivelse. Man kan også vælge at benytte 
en ekstern rådgiver til opgavespecificeringen.
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Koordinationsgruppen prioritere
Opgaver registreret i Jira bliver løbende gennemgået af produktets
koordinationsgruppe som har ansvaret for at validere, prioritere og føre dialog 
med leverandøren. Samt indstille opgaver til udvikling. Dialog med 
koordinationsgruppen omkring et udviklingsønske er derfor essentiel i rejsen fra 
ide til konkret løsning.

• Er opgavebeskrivelse ikke uddybende nok og er der behov for yderligere 
viden kan koordinationsgruppen vælge at retur til opgavestiller med 
spørgsmål og krav om uddybning.

• Koordinationsgruppen kan også vælge at nedprioritere en opgave såfremt 
det vurderes at denne ikke er vigtig for størstedelen af anvendere.

• Et udviklingsønske kan også vurderes som værende ikke relevant for den 
samlede løsning eller andre anvendere. I så fald vil udviklingsønsket ikke 
blive prioriteret og godkendt til den fælles open source kerne.
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Indstilling til styregruppen
Koordinationsgruppen vil løbende indstille udviklingsønsker til styregruppen. 
Hvor mange og hvor ofte afhænger af hvor meget økonomi som er afsat til 
videreudvikling af produktet.

• Koordinationsgruppen kan også vælge at nedprioritere en opgave. Som 
opgavestiller kan man så vælge om man ønsker at fast tracke udviklingen.
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Styregruppen beslutter
Ca. 4 gange årligt eller efter behov holder styregruppen møde hvor et fast 
punkt på dagsorden er udviklingsønsker. Styregruppen beslutter hvilke opgaver 
som skal igangsættes. Styregruppen er også ansvarlig for at sikre økonomien 
omkring den fælles udvikling. Udvikling skal selvfølgelig kunne ske kontinuerligt 
så er der behov for hurtige beslutninger er det blot at spørge. Beslutninger kan 
tages ad-hoc via mail, skype eller mandatet kan udelegeres til 3. part.

• Styregruppen kan sende en opgavebeskrivelse retur til 
koordinationsgruppen med spørgsmål og krav om yderligere specificering.

• Styregruppen kan også vælge at en opgave ikke skal prioriteres.
• Styregruppen kan ligeledes vurdere at en funktion ikke er relevant for den

samlede løsning og dermed skal den ikke være en del af den fælles kerne.
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Udviklingssprint igangsættes
Når udviklingsopgaver er godkendt og økonomien er sikret igangsættes 
udviklingssprints med leverandøren. Opgavestiller er ansvarlig for løbende 
dialog, test og godkendelser. Koordinationsgruppe, OS2-sekretariatet eller 3. 
part kan eventuelt involveres.
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Vi har et vigtigt udviklingsønske og vil gerne i gang hurtigt
Hvis et udviklingsønske ikke bliver prioriteret eller man ønsker at komme i gang 
hurtigt så er det muligt at sætte turbo på. Det forudsættes blot at man selv har
sikret økonomien samt kan tage styringen på udviklingen. Det er ikke 
ensbetydende med at man kan få udviklet hvad som helts, det skal stadig 
godkendes af koordinationsgruppe og styregruppe så vi sikre relevansen og en 
høj kvalitet af den fælles open source kerne.

Såfremt et udviklingsønske afvises og man fortsat ønsker at gennemføre kan 
man også det. Der stilles dog krav om at det udviklede skal være løst koblet til 
kernen så ingen andre anvendere påtvinges funktionalitet som ikke ønskes.
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Dialog med leverandør
Man har selv ansvaret for at koble en leverandør på og få afstemt opgaven samt 
aftalt pris, tidsplan osv. Vælger man at sætte ekstra turbo på udvikling tager 
man også ansvaret for opgaven.
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Afstemme med koordinationsgruppen
En høj kvalitet og bred anvendelighed er vigtigt. Derfor skal alle 
udviklingsopgaver koordineres med koordinationsgruppen. Her sikres at krav 
efterleves og at der er tale om generisk og bred anvendelig funktionalitet.

• Er opgavebeskrivelse ikke uddybende nok og er der behov for yderligere 
viden kan koordinationsgruppen vælge at sende den tilbage til opgavestiller 
med spørgsmål og krav om uddybning.

• Et udviklingsønske kan også vurderes som værende ikke relevant for den 
samlede løsning og dermed skal den ikke være en del af den fælles kerne.
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Godkendelse
I sidste ende er det styregruppen der formelt godkender at ny funktionalitet 
bliver en del af kernen i et OS2-produkt. Styregruppen har mandat til at at
forkaste et udviklingsønske såfremt det ikke er relevant for løsningen eller 
andre anvendere. Se også infoboks 6. 
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Uddybning af proces
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