
Agila Sverige 2016
stockholm 1–2 juni

onsdag 
Tid Space Tabb
08.00 - 09.00 Frukost
09.00 - 09.10 Intro till konferensen
09.12 - 09.22 Agile är inte dött – det bara luktar så  joakim holm Software Development Canvas  tobias fors
09.24 - 09.34 Microservices – så gör man  torbjörn kalin A Darwinian Perspective on Agile Architecture  mina b. nakicenovic
09.36 - 09.46 Du blir aldrig klar! En positiv syn på mjukvaruutveckling  a. ekström Organisatorisk skuld, värre än teknisk skuld  michael göthe
09.48 - 09.58 Delegation Board för att förbättra samarbete  yassal sundman Collaborative Demo  sami spjuth
09.58 - 10.20 Rast
10.20 - 10.30 Spotify Rhythm – hur vi skapar fokus  henrik kniberg Bortom QWERTY: nöt ner den kognitiva muren mellan ditt sinne och koden  

joakim ohlrogge
10.32 - 10.42 Lennart på luffen  lennart fridén Få fram de introverta styrkorna i ditt team!  thom persson
10.44 - 10.54 Motivation, kvalitet & fart: vad man mäter i en agil omställning  jan grape När brädspelsnörden tog över teamet  anna odhner
10.56 - 11.06 Samverkan, samarbete, sammanblandning samt samvete  tobbe gyllebring Sociocracy 3.0 i Telia Goes Agile case  bea düring
11.08 - 11.18 Resursoptimering, time-to-market och standup  dan och tomas Teknik <3 Affär  markus lindgren
11.18 - 11.28 Rast
11.28 - 11.38 Testa som Hans och Greta  ann-christine georgsen hedkvist Från planerande till agil företagskultur  kennet osbjer
11.40 - 11.50 Effektivitet på rätt sätt  stefan solender Hur mycket osäkerhet och förändring är du bekväm med?  a. kaplan
11.52 - 12.02 Lazy evaluation för estimering i projekt  jennie mårtensson Så kickar du in Team turbo boosten  tomas björkholm
12.02 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.45 Open Space och Workshop introduktion
13.45 - 14.30 Open Space Pass 1  du? 

Workshop: Appreciative Inquiry del 1  andreas larsson
 
Workshop: Software Development Canvas del 1  tobias fors

14.30 - 14.45 Rast 
14.45 - 15.30 Open Space Pass 2  du? 

Appreciative Inquiry del 2  andreas larsson
 
Software Development Canvas del 2  tobias fors

15.30 - 15.45 Fika
15.45 - 16.30 Open Space Pass 3  du? 

Workshop: How awesome am I?  madeleine, anders, håkan, adam
 
Workshop: De fyra samtalsnivåerna  bodil björnberg

16.30 - 16.35 Återsamling

16.35 - 16.45 Energikollen. Hur mår du? Jag är en fyra  johanna särnå
16.47 - 16.57 Lättrörlig teknik – erfarenheter, ideer och förmodligen en del branschkritik  

marcus ahnve
18.00 - Mingel och middag

torsdag 
Tid Space Tabb
09.00 - 09.10 Varför vi självorganiserar oss i nya team varje månad  mikael och karin Spice Girls Driven Utveckling  ola ellnestam
09.12 - 09.22 Democratize metrics  carl bergquist När informationssäkerheten dödade företaget  anna forss 
09.24 - 09.34 Att medvetandegöra – så att teamet kan ta ett eget beslut  bodil björnberg Mobbarkitektur  martin carlsson
09.36 - 09.46 Poänglös Motivation – Blir man glad av bra resultat eller gör man bra resultat 

för man är glad?  johan westerlund
Små, små bitar bygger en helhet – Expressens strategi vid MVP anette lovas

09.48 - 09.58 Vår resa som agilt chefsteam  johanna, erika och lars Agile Mind  reza daryaei
09.58 - 10.20 Rast
10.20 - 10.30 Det personliga ansvaret – en spaning  fredrik viljesjö Modern pedagogik för agila team: Teaching from the Back of the Room   

johanna hackzell
10.32 - 10.42 De agila eremiterna  björn och tobbe Transformation of DEK Sweden into an Agile Company  magnus sedlacek
10.44 - 10.54 Re:definition av agil  ulrika park BDD – mer än Given/When/Then  karl adriansson
10.56 - 11.06 Irokesernas lag om 6 – 10.000 år gammal rotorsaksanalys  morgan ahlström En storm av händelser  dan eidmark
11.08 - 11.18 Insert 1  du? Insert 2  du?
11.18 - 11.30 Rast
11:30 - 11:40 Från komponent till featureteams  edward dahllöf Det enda språk ”de” förstår är piskan  jonas hermansson
11:42 - 11:52 Så lämnade vi Scrum  fredrik wendt Testers realize your true potential in Agile world  khurram bhatti
11:54 - 12:04 Friday Fun  johannes lindman Agile – Vad har sport och lagidrott att tillföra?  erik adamsson
12.04 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.25 Open Space och Workshop introduktion
13.25 - 14.10 Open Space Pass 1  du? 

Workshop: Trolla om dina farhågor till möjligheter  madeleine, anders, håkan, 
adam

Workshop: The Burndown Game del 1  thomas nilsson 
Workshop: Coachkliniken  ola och åsa

14.10 - 14.25 Rast 
14.25 - 15.10 Open Space Pass 2  du? 

Workshop: Vad är kvalitet?  jennie persson
Workshop: The Burndown Game del 2  thomas nilsson  
Workshop: Coaching, horizontal vs vertical  martin götze

15.10 - 15.30 Fika
15.30 - 15.40 Zen och konsten att öva  kristoffer roupé
15.42 - 15.52 Sprickorna i hälleberget  pia fåk sunnanbo
15.52 - 16.40 Återblick


