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onsdag
Tid Space Tabb
08.00 - 09.00 Frukost
09.00 - 09.10 Intro till konferensen –
09.12 - 09.22 Hur ett fixed mindset nästan fick mig att ge upp på mjukvaruutveckling  

ulrika malmgren, citerus
Fear is the path to the light side   
thomas bindzau, anokha 

09.24 - 09.34 Conway's lag – 46 år senare, är vi redo att lyssna nu?  
torbjörn gyllebring, tradera / ebay sweden

7, 9 och andra magiska nummer kring teamstorlek   
daniel hilmersson, objektfabriken

09.36 - 09.46 En påse tricks  johannes nordh, hamling & nordh consulting Trafik, Organisationer och Lean  hans brattberg, crisp 
09.48 - 09.58 Agile @ Spotify – bakom kulisserna  viktor cessan, spotify Insikt i affären med semantisk loggning  henrik feldt, intelliplan 
09.58 - 10.20 Rast
10.20 - 10.30 Hjälp din chef att släppa kontrollen!   

sandra ahnkron och karin hagren, citerus
Agilt ledarskap: en nymodighet eller nödvändighet?   
håkan lövén, lövén utveckling

10.32 - 10.42 Vision in 2000 words  johan westerlund, ericsson Inget passar så bra som skräddarsytt  joakim ohlrogge, agical 
10.44 - 10.54 Hur skapar du ditt dreamteam?  anna odhner, claremont  Tala med din kod – tricket för att få gröna tester  johan östling, citerus
10.56 - 11.06 Agila metoder för ledare  victoria normark, avega group Develop Operations  fredrik jonsson, tomologic 
11.08 - 11.18 Gemensam prioritering på enterprisenivå  david asarnoj, skandia Cgreen – TDD i C  thomas nilsson, responsive 
11.18 - 11.30 Rast
11.30 - 11.40 The worst guy on the team  björn tikkanen, pragmatix Vi behöver fler chefer!  matti klasson, king  
11.42 - 11.52 Mitt liv som superrationell  morgan ahlström, claremont Målet är en bättre värld  tommy bryntse, king
11.54 - 12.04 Ramla inte i min grop!  tobias modig, citerus Introvert i ett agilt team, går det?  thom persson, cybercom sweden
12.04 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.45 Open X introduktion –
13.45 - 14.30 Open X Pass 1 Workshop: Vad kan bollar och tal lära oss om samarbete?  

bodil björnberg ericsson & daniel hilmersson, objektfabriken
14.30 - 14.45 Rast 
14.45 - 15.30 Open X Pass 2 Workshop: Att samarbeta kring testning  ulrika malmgren, citerus
15.30 - 15.45 Fika
15.45 - 16.30 Open X Pass 3 Workshop: Olika kommunikationsstilar vid agilt samarbete  

håkan lövén, lövén utveckling
16.30 - 16.40 Rast
16.40 - 16.50 Teknisk skuld – tips och tricks  henrik kniberg, crisp –

16.52 - 17.02 Problem 0: Hitta tiden att förbättra  tobias fors, citerus –
18.00 - Mingel och middag

torsdag
Tid Space Tabb
08.00 - 09.00 Frukost
09.00 - 09.10 Inre effektivitet, produktivitet och yttre effektivitet   

staffan nöteberg, rekursiv 
–

09.12 - 09.22 Agiles tre element och deras balans   
dan bergh johnsson, omegapoint 

The Nehemiah Effect: Ancient Wisdom from the World’s First Agile Projects  
andrew kallman, knowit group 

09.24 - 09.34 Zen och konsten att överleva en arbetsdag   
kristoffer roupé, intelliplan  

När teamet själv får välja – ett event för självstrukturering   
john cirverius, agical 

09.36 - 09.46 Skala Agile genom Sociocracy  michael göthe, teamcoach sweden Code reviews – ”This must be fixed!”  almut herzog, cybercom

09.48 - 09.58 Starka beslut med konsensus  peter antman, crisp Agilt CM – Spelar verktygen roll?  marcus phillip, diabol 

09.58 - 10.20 Rast
10.20 - 10.30 Hur vi dumpade backloggen för att göra rätt saker   

lisa sällvin, com hem och martin österberg, it-huset
Software as a tool – Building it right   
shadid chowdhury, smartbear software 

10.32 - 10.42 Passiv coachning  jimmy janlén, crisp Färre projekt, mer förvaltning  magnus tholén, omegapoint 
10.44 - 10.54 En scrum master som blev manager  kajsa goffrich, attentec Agil HR i ett nötskal  pia-maria thoren, greenbullet
10.56 - 11.06 Fluent@Agile: Kollaborativt förbättringsarbete i spelform   

christian vikström, spotify 
Användbarhet och stress  sabina pawlus, cint  

11.08 - 11.18 Lean + Agile. Scaling and combining the best of both worlds   
fran fernandez, assa abloy 

Vackrare test  sara better, tobii technology 

11.18 - 11.30 Rast
11:30 - 11:40 Skulle du putta den tjocke mannen från bron?   

anna forss, försäkringskassan 
Listornas förbannelse   
daniel hagman, cgm lab 

11:42 - 11:52 Domarjäveln (Testaren) är död, länge leve kvalitetscoachen!   
jonas hermansson, claremont 

DevOps (de)mystified   
ivar grimstad, cybercom sweden 

11:54 - 12:04 Den andra familjen  lennart fridén, mag+ I own my feedback  bodil björnberg och elinor lange, ericsson 
12.04 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.25 Open space introduktion Workshop (70 min): Är vi klara snart?  tobias fors, citerus
13.25 - 14.10 Open X Pass 1
14.10 - 14.25 Rast 
14.25 - 15.10 Open X Pass 2 Workshop: Låt bilden göra jobbet  terese ellnestam, grafant  

kommunikation & mia liljeberg, effektiv kommunikation
15.10 - 15.30 Fika
15.30 - 15.40 En dans med svåra steg  måns sandström, adaptiv sthlm –
15.42 - 15.52 Att bli klar  tobias hill, citerus –
15.54 - 16.04 Kampen mot genomsnittligheten  andreas larsson, scania cv –
16.04 - 16.40 Återblick –


