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Nexusöverblick 

Syftet med nexusguiden 
Nexus är ett ramverk för utveckling och underhåll av skalade produkt- och mjukvaru-
utvecklingsinitiativ. Det använder Scrum som sin grundpelare. Den här guiden innehåller en 
definition av Nexus. Definitionen består av Nexus roller, aktiviteter och artefakter, samt regler 
som binder dem samman. Ken Schwaber och Scrum.org utvecklade Nexus. Nexusguiden är 
skriven och tillhandahållen av dem.  

Definitionen av Nexus 
Nexus (s): Enhet inom utveckling (i skalad professionell Scrum). 
 

Nexus är ett ramverk som består av roller, aktiviteter, artefakter och metoder som binder och 
väver samman arbetet av uppskattningsvis tre till nio Scrumteam, vilka arbetar utifrån en ensam 
produktbacklogg för att bygga ett integrerat inkrement som möter ett mål. 

Nexus bakgrund 
Mjukvaruutveckling är en komplex uppgift och det finns många aktiviteter och artefakter som 
måste koordineras för att integrationen av arbetet ska bli en fungerande mjukvara som anses 
vara ”klar”. Arbetet måste organiseras, sekvenseras, beroenden måste lösas och resultatet 
produktionssättas. Mjukvara medför ytterligare svårigheter eftersom det inte är en fysisk 
produkt. 
 
Många mjukvaruutvecklare har använt scrumramverket för att arbeta kollektivt som ett team för 
att utveckla ett inkrement av fungerande mjukvara. Om flera scrumteam arbetar utifrån samma 
produktbacklog, och i samma kodbas för en produkt, uppstår dock problem. Om utvecklare inte 
är en del av samma samlokaliserade team, hur ska de kommunicera när de utför arbete som 
påverkar varandra? Om de arbetar i olika team, hur ska de integrera sitt arbete och testa det 
integrerade inkrementet? Dessa utmaningar uppstår redan när två team integrerar sin mjukvara 
och blir betydligt svårare med tre eller fler team. 
 
Det finns många beroenden som uppstår i samarbetet mellan team som tillsammans skapar ett 
färdigt och ”klart” inkrement varje sprint. Dessa beroenden är relaterade till: 

 Krav: Kravens omfattning kan överlappa och sätten de implementeras på kan också 
påverka varandra. Den kunskapen bör tas tillvara på när produktbackloggen sorteras 
och när krav väljs ut. 

 Domänkunskap: Människorna i teamen har kunskaper om olika affärsmodeller och 
datorsystem. Kunskapen bör mappas till scrumteamen för att försäkra dess lämplighet 
samt minimera avbrott mellan teamen under en sprint. 

 Mjukvaru- och test-artefakter: Kraven är, eller kommer att bli, implementerad i kod och 
testsviter. 

 
I den utsträckning som krav, teammedlemmars kunskap och kod/test-artefakter mappas till 
samma scrumteam, kan beroendet mellan teamen minskas.  
 
När mjukvaruutveckling som använder Scrum skalas, bör dessa beroenden av krav, 
domänkunskap och kod-/test-artefakter vara drivande vid teambildningen. I den utsträckning det 
görs, kommer produktiviteten optimeras. 
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Nexusramverket 
Nexus är ett exoskelett som vilar på flera scrumteam när de tillsammans skapar ett integrerat 

inkrement. Nexus är överensstämmande med Scrum och dess delar kommer att kännas igen 

för de som tidigare har arbetat i scrumprojekt. Skillnaden är att mer uppmärksamhet är riktad 

mot beroenden och samverkan mellan scrumteam som levererar minst ett ”klart” integrerat 

inkrement varje sprint. 

 

Som visat i bilden nedan så består Nexus av: 

 

 Roller: En ny roll, Nexusintegrationsteamet, är skapad för att koordinera, coacha och 

övervaka tillämpningen av Nexus och användningen av Scrum så att det bästa utfallet 

blir levererat. Nexusintegrationsteamet består av en produktägare, en scrummästare och 

nexusintegrationsteamsmedlemmar. 

 Artefakter: Alla scrumteam använder samma gemensamma produktbacklogg. Allt 

eftersom poster förfinas och görs redo visualiseras markeringar på dem baserat på vilket 

team som kommer att arbeta med dem. En ny artefakt, nexussprintbackloggen, 

introduceras för att bidra med transparens under sprinten. Alla scrumteam underhåller 

sina egna, individuella, sprintbackloggar. 

 Aktiviteter: Aktiviteterna utökar, placeras runt eller ersätter (i fallet med 

sprintgranskningen) de vanliga scrumaktiviteterna. De har modifierats för att bättre 

passa både den övergripande sammansättningen av alla scrumteam i en Nexus, likväl 

som varje individuellt team. 

 

Nexusramverket, ett exoskelett för skalad Scrum 
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Nexus processflöden 
Allt arbete i en Nexus får utföras av samtliga medlemmar i Scrumteamen, som korsfunktionella 

medlemmar i Nexusen. Baserat på beroenden får teamen välja ut de mest lämpade 

medlemmarna för specifikt arbete. 

 Förfina produktbackloggen: Produktbackloggen måste brytas ned så att beroenden 

identifieras och tas bort eller minimeras. Produktbackloggsposter förfinas till tunna bitar 

av funktionalitet och det team som troligen kommer att utföra arbetet bör identifieras i ett 

så tidigt skede som möjligt. 

 Nexussprintplanering: Ett lämpligt antal representanter från varje scrumteam träffas för 

att diskutera och granska den förfinade produktbackloggen. De väljer ut 

produktbackloggposter till varje team. Varje scrumteam planerar sedan sin egen sprint 

och samordnar sig med de andra teamen när så är lämpligt. Utfallet är en mängd 

sprintmål som är likriktade med det övergripande nexusmålet, varje teams 

sprintbacklogg och en enda nexussprintbacklogg. Nexussprintbackloggen bidrar med 

transparens till de produktbackloggsposter som teamen valt ut och eventuella 

beroenden. 

 Utvecklingsarbetet: Alla team utvecklar mjukvara som de regelbundet integreras in i en 

gemensam miljö och kan testas för att teamen ska kunna försäkra sig om att 

integrationen är färdig. 

 Dagliga nexusscrummötet: Lämpliga representanter från varje utvecklingsteam träffas 

dagligen för att identifiera eventuella integrationshinder. Om ett sådant hinder 

identifieras så tas dessa vidare till varje scrumteams dagliga scrummöte. Teamen 

använder sedan sitt dagliga scrummöte för att planera dagen och ser till att adressera de 

hinder som togs upp på det dagliga nexusscrummötet. 

 Nexussprintgranskning: Alla team träffas, tillsammans med produktägaren, för att 

granska det integrerade inkrementet. Förändringar kan göras i produktbackloggen. 

 Nexussprintåterblick: Lämpliga representanter från samtliga scrumteam träffas för att 

identifiera delade utmaningar. Sedan håller scrumteamen varsin sprintåterblick. 

Lämpliga representanter från varje team träffas igen för att diskutera eventuella 

förbättringar som behövs baserat på de delade utmaningarna. Det görs för att tillföra 

kunskap från teamen till hela Nexusen. 

 

Utvecklingstekniker 
Många utvecklingstekniker är nödvändiga för att binda samman arbetet som utförs av de 

samarbetande scrumteamen för att skapa ett integrerat inkrement. De flesta av dessa tekniker 

kräver automation. Automation hjälper till att hantera mängden och komplexiteten av arbete och 

artefakter, speciellt i en skalad miljö. 

Nexus  
Roller, aktiviteter och artefakter i Nexus ärver sitt syfte och sin innebörd från motsvarigheterna 

inom vanlig Scrum, som finns beskrivet i scrumguiden. 
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Roller i Nexus 
En Nexus består av ett nexusintegrationsteam och ungefär tre till nio scrumteam. 

Nexusintegrationsteamet 

Nexusintegrationsteamet ansvarar för att försäkra att ett integrerat inkrement (det kombinerade 

arbetet inom en Nexus) är producerat minst en gång varje sprint. Scrumteamen är ansvariga för 

att utveckla inkrement av potentiellt releasebar mjukvara, som beskrivet i Scrum. Alla roller för 

medlemmar i scrumteamen finns beskrivna i scrumguiden.  

 

Nexusintergrationsteamet är ett scrumteam som består av: 

 Produktägaren 

 En scrummästare 

 En eller flera nexusintegrationsteammedlemmar 

 

Om det är lämpligt och nödvändigt så kan medlemmarna i nexusintegrationsteamet också 

arbeta i scrumteamen inom samma Nexus. Om så är fallet, så ska nexusintegrationsteamets 

arbete alltid prioriteras. Medlemskap i nexusintegrationsteamet ska alltid prioriteras framför 

medlemskap i individuella scrumteam. Detta försäkrar att arbetet att lösa hinder som påverkar 

många team prioriteras. 

 

Sammansättningen av nexusintegrationsteamet kan förändras över tid för att reflektera de 

nuvarande behoven inom en Nexus. Gemensamma aktiviteter som nexusintegrationsteamet 

kan utföra är coachning, konsultation och att öka medvetenheten om beroenden och hinder som 

sträcker sig över flera team. Det kan också utföra arbete från produktbackloggen. 

 

Nexusintegrationsteamet tar ägandeskapet över alla integrationshinder. Det är ansvarigt för att 

arbetet som alla scrumteam utför lyckas integreras. Integrationen inkluderar att lösa eventuella 

tekniska och icketekniska restriktioner, som berör flera team och skulle kunna påverka en 

Nexus möjlighet att leverera ett konstant integrerat inkrement. De bör dra nytta av kunskap från 

hela Nexusen för att göra detta. 

Produktägaren i nexusintegrationsteamet  

En Nexus arbetar utifrån en enda produktbacklogg och, precis som beskrivet i Scrum, så har 

varje produktbacklogg en enda produktägare som har det slutgiltiga ordet om dess innehåll. 

Produktägaren är ansvarig för att maximera värdet hos produkten och det arbetet som utförs 

och integreras av scrumteamen. Produktägaren är med i nexusintegrationsteamet. 

 

Produktägaren är ansvarig för ordning och förfining av produktbackloggen så att maximalt värde 

levereras från det integrerade inkrement som en Nexus skapar. Hur detta görs kan variera 

kraftigt mellan organisationer, olika Nexusar, scrumteam och individer. 
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Scrummästaren i nexusintegrationsteamet 

Scrummästaren i nexusintegrationsteamet har det övergripande ansvaret för att se till att 

nexusramverket är förstått och efterföljt. Denne scrummästare kan också vara scrummästare i 

ett eller fler av de andra scrumteamen i samma Nexus. 

Nexusintegrationsteammedlemmar 

Skalat utvecklingsarbete kräver verktyg och metoder som enskilda scrumteam kanske inte 

använder vanligtvis. Nexusintegrationsteamet består av professionella utvecklare som är 

skickliga på att använda dessa metoder, verktyg och generellt skickliga inom 

mjukvaruingenjörskunskap. Nexusintegrationsteammedlemmar försäkrar att metoder och 

verktyg implementeras och används för att hitta beroenden och integrerar frekvent alla 

artefakter utifrån en definition av ”klart”. 

 

Nexusintegrationsteammedlemmar är ansvariga för coachning och guidning av scrumteamen 

inom en Nexus för att de ska tillskansa sig, implementera och lära sig dessa metoder och 

verktyg. Utöver det så coachar de scrumteamen i nödvändig utveckling, infrastruktur eller 

arkitekturella standarder som krävs av organisationen för att försäkra utveckling av kvalitativa 

integrerade inkrement. 

 

Om deras huvudsakliga ansvar är utfört så kan nexusintegrationsteammedlemmarna också 

arbeta som utvecklingsteammedlemmar i ett eller flera scrumteam. 

Nexusaktiviteter 
Längden på nexusaktiviteter är baserade på längden hos sina motsvarigheter i scrumguiden. 

De är tidsbegränsade och tillagda utöver sina motsvarande scrumaktiviteter.   

Nexussprintplanering 

Syftet med nexussprintplaneringen är att koordinera alla scrumteams aktiviteter inom en Nexus 

under en sprint. Produktägaren bidrar med domänkunskap och anger riktning vid urval och 

prioriteringsbeslut. 

För att påbörja en nexussprintplanering försäkrar sig lämpliga representanter från varje 

scrumteam om ordningen av arbetet som tagits fram under förfiningsaktiviteterna är giltig, samt 

gör eventuella förändringar av ordningen. Alla medlemmar i scrumteamen bör vara delaktiga i 

teamens respektive sprintplanering för att minimera kommunikationsproblem. 

Nexussprintmålet formuleras under nexussprintplaneringen. Det beskriver syftet med det som 

kommer att uppnås av scrumteamen under en sprint. När det övergripande arbetet för en Nexus 

är tydligt så övergår varje team till att utföra sina separata sprintplaneringar. Om mötet är 

samlokaliserat så kan teamen fortsätta att dela med sig av nyfunna beroenden. 
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Nexussprintplaneringen är klar när alla scrumteam har slutfört sina individuella 

sprintplaneringsaktiviteter. 

Nya beroenden kan uppkomma under nexussprintplaneringen. De bör visualiseras och 

minimeras. Fördelningen av arbetet mellan teamen kan också förändras. En tillräckligt förfinad 

produktbacklogg kommer att minimera uppkomsten av nya beroenden under 

nexussprintplaneringen. Alla produktbackloggsposter väljs ut för sprinten och deras beroenden 

bör visualiseras på nexussprintbackloggen.  

Produktbackloggen bör vara tillräckligt förfinad och beroenden identifierade och borttagna eller 

minimerade inför nexussprintplaneringen.  

Dagligt nexusscrummöte 

Det dagliga nexusscrummötet är en aktivitet för lämpliga representanter från varje 

scrumutvecklingsteam, där de granskar det nuvarande tillståndet för det integrerade 

inkrementet och identifierar integrationsproblem eller nya beroenden mellan teamen. 

 

Under det dagliga nexusscrummötet bör deltagarna fokusera på varje teams påverkan på det 

integrerade inkrementet och diskutera: 

 

● Blev resultatet från föregående dags arbete integrerat som det skulle? Om inte, varför? 

● Vilka nya beroenden har identifierats? 

● Vilken information måste delas mellan alla team i Nexus? 

 

Under det dagliga nexusscrummötet ska nexussprintbackloggen visualiseras och aktuella 

beroenden ska hanteras. 

 

Arbete som identifieras under det dagliga nexusscrummötet tas tillbaka till varje enskilt 

scrumteam för att planeras under deras dagliga scrummöten. 

Nexussprintgranskning 

Nexusprintgranskningen hålls i slutet av varje sprint för att lyfta feedback om det integrerade 

inkrement som en Nexus har byggt under sprinten. 

 

En nexussprintgranskning ersätter de individuella scrumteamens sprintgranskningar, eftersom 

målet är att fokusera feedbacken från intressenterna på hela det integrerade inkrementet. Det är 

inte alltid möjligt att visa upp allt utfört arbete i detalj. Metoder för att maximera feedback från 

intressenter kan vara nödvändiga. 

Nexussprintåterblick 

Nexussprintåterblicken är en formell möjlighet för en Nexus att fokusera på granskning och 

anpassningen. Den består av tre delar:  
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1. Den första delen är en möjlighet för lämpliga representanter från en Nexus att träffas och 

identifiera hinder som har påverkat mer än ett team. Syftet är att göra delade hinder 

transparenta för alla scrumteamen. 

2. Den andra delen består av att varje scrumteam håller sin egen sprintåterblick på det sätt 

som beskrivs i scrumramverket. De kan använda hindren som lyftes under den första 

delen av nexussprintåterblicken som diskussionsunderlag. Varje enskilt scrumteam bör 

ta fram förbättringsförslag som adresserar dessa hinder under teamets egna 

sprintåterblick. 

3. Till sist, den tredje delen är en möjlighet för lämpliga representanten från scrumteamen 

att träffas igen och komma överens om hur de kan visualisera och följa de identifierade 

förbättringsförslagen. Detta möjliggör anpassning av en hel Nexus. 

 

Eftersom de följande punkterna är vanliga problem som uppstår vid skalning bör de alltid 

adresseras på varje återblick: 

 

● Fanns det något arbete som inte slutfördes? Genererade vår Nexus någon teknisk 

skuld? 

● Integrerades alla artefakterna, speciellt kod, frekvent (så ofta som varje dag) på ett 

framgångsrikt sätt. 

● Blev mjukvaran byggd, testad och produktionssatt tillräckligt ofta för att förhindra en 

överväldigande samling av olösta beroenden? 

 

För frågorna ovan, adressera följande om det är nödvändigt: 

● Varför hände detta? 

● Hur kan teknisk skuld undvikas?  

● Hur kan återupprepning förhindras? 

Förfining 

Det finns många olika nivåer av förfining i en Nexus. Produktbackloggsposter i en Nexus kan 

bara väljas ut och arbetas på, utan stora konflikter mellan scrumteam, om de är tillräckligt 

oberoende. 

 

Antalet, frekvensen, längden och närvaron på förfiningsmötena är baserat på de beroenden 

som finns i produktbackloggen. Desto större komplexitet och beroenden, desto mer måste 

produktbackloggsposterna förfinas för att ta bort beroenden. Produktbackloggsposter passerar 

igenom flera stadier av nedbrytning, från väldigt stora och vaga förfrågningar till genomförbart 

arbete som ett enda scrumteam kan leverera i en sprint. 

 

Förfining av produktbackloggen på större skala har två syften. Det förutser vilka team som 

levererar vilken produktbackloggspost och det identifierar beroenden mellan dessa team. 

Visualisering tillåter teamen att övervaka och minimera beroenden. 
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Den första delen av ett förfiningsmöte mellan flera team ska läggas på att dela upp 

produktbackloggsposter i tillräckligt detaljerade delar så att det går att förstå vilka team som kan 

leverera dem och i vilken ordning under de nästkommande sprintarna.  

 

Den andra delen av förfiningen ska läggas på att fokusera på beroenden. Beroenden ska 

identifieras och visualiseras mellan team och sprintar. Teamen kommer att behöva denna 

information för att ordna och allokera sitt arbete för att minimera beroenden mellan teamen. 

 

Tillräcklig mängd förfiningsmöten har genomförts i en sprint om produktbackloggposterena är 

redo och valbara med minimalt antal beroenden under sprintplaneringsmötet. 

Nexusartefakter 
Artefakter representerar arbete eller värde som tillför transparens och möjligheter för granskning 

och anpassning, på samma sätt som är beskrivet i scrumguiden. 

Produktbacklogg  

Det finns en enda produktbacklogg för en hel Nexus och alla dess scrumteam. Produktägaren 

är ansvarig för produktbackloggen, vilket inkluderar innehåll, tillgänglighet och sortering. 

När Scrum skalas upp måste produktbackloggen förstås på en nivå där beroenden kan 

upptäckas och minimeras. För att möjliggöra att produktbackloggsposter kan lösas, så är de 

ofta förtydligade i vad som kallas “fint skurna” bitar av funktionalitet. Produktbackloggsposter 

anses “redo” för nexussprintplaneringsmötet när de kan bli valbara för att genomföras av 

scrumteam utan, eller med minimala, beroenden till andra scrumteam. 

Nexusmål 

Under nexussprintplaneringsmötet formuleras ett mål för hela sprinten. Det kallas för ett 

nexusmål. Det summerar allt arbete och alla sprintmål som de individuella scrumteamen har 

inom en Nexus. En Nexus ska visa upp funktionaliteten som de utvecklat under sprinten för att 

uppnå nexusmålet vid nexussprintgranskningen. 

Nexussprintbacklogg 

En nexussprintbacklogg är sammansatt av alla produktbackloggposter från alla de individuella 

scrumteamen. Den används för att lyfta fram beroenden och arbetsflöden under sprinten. Den 

uppdateras minst en gång om dagen, ofta som en del av det dagliga nexusscrummötet. 

Det integrerade inkrementet 

Det integrerade inkrementet representerar summan av allt integrerat arbete som slutförts av en 

Nexus. Det integrerade inkrementet måste vara användbart och potentiellt releasebart, vilket 

betyder att det måste uppnå definitionen av “klart”. Det integrerade inkrementet granskas på 

nexussprintgranskningen. 
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Artifakttransparens 

Precis som sin grundpelare, Scrum, så är Nexus baserat på transparens. Ett 

nexusintegrationsteam arbetar med scrumteamen inom en Nexus och organisationen för att 

försäkra att transparensen är tydlig för alla artefakter och att det integrerade tillståndet hos 

inkrementet är förstått ordentligt. 

 

Beslut gjorda baserat på tillståndet hos artefakter i en Nexus är bara så effektiva som nivån av 

transparens hos artefakten. Ickekomplett eller ofullständig information kommer att leda till 

felaktiga eller bristfälliga beslut. Följderna av de besluten kan bli förstorade till en Nexus skala. 

Avsaknad av fullständig transparens gör det omöjligt att vägleda en Nexus effektivt för att 

minimera risk och maximera värde.  

 

Mjukvara måste utvecklas så att beroenden upptäcks och löses innan den tekniska skulden blir 

oacceptabel. Den tekniska skulden synliggörs när integrationen utförs, om det fortfarande är 

oklart om beroendena är lösta är den tekniska skulden på en oacceptabel nivå. I dessa fall finns 

de olösta beroendena kvar dolt i kod- och testbasen, vilket minskar det övergripande värdet på 

mjukvaran. 

Definitionen av “klart” 

Nexusintegrationsteamet är ansvarigt för en definition av “klart” som kan appliceras på det 

integrerade inkrementet som utvecklas varje sprint. Alla scrumteam i en Nexus upprätthåller 

denna definition av “klart”. Inkrementet är “klart” först när det är användbart och potentiellt 

releasebart av produktägaren. 

 

En produktbackloggpost kan anses vara “klar” när den funktionaliteten framgångsrikt har lagts 

till i produkten och integrerats i inkrementet. Alla scrumteam är ansvariga för att utveckla och 

integrera sitt arbete med inkrementet så att det följer dessa attribut. 

 

Individuella scrumteam kan välja att tillämpa en strängare definition av “klart” inom sina egna 

team, men kan inte tillämpa mindre rigorösa kriterier än de överenskomna för inkrementet. 

Slutnotering 

Nexus är gratis och erbjuds i denna guide. Precis som i Scrum är Nexus roller, artefakter, 

aktiviteter och regler orubbliga. Även om bara delar av Nexus kan implementeras så är 

resultatet inte Nexus. 

Erkännanden 

Nexus och skalad professionell Scrum utvecklades tillsammans av Ken Schwaber, David Dame, 

Rickard Hundhausen, Patricia Kong, Rob Maher, Steve Porter, Christina Schwaber och Gunther 

Verheyen. 
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Översättning 

Den här guiden har översatts från den engelska originalversionen tillhandahållen från 
utvecklarna som nämns ovan. De som arbetat med översättningen är bland andra David 
Sundelius och Johan Gustavsson. 

 


