Agila Sverige 2012
stockholm 23–24 april

måndag
Tid

Torget

08.00 - 09.00
09.00 - 09.15
09.15 - 10.00
10.00 - 10.20
10.20 - 10.30

Registrering + frukost
Intro till konferensen
Fish Bowl
Fika
Aristoteles förenkling – om hierarkier, kvalitet och design

Hur man skriver ett bra test

10.32 - 10.42

Steg för steg: höj kvaliten med hjälp av checklistor

Se världen genom slutanvändarens ögon!

10.44 - 10.54

Allt kan inte torktumlas. Men allt kan mätas.

Perceptual blindness –Bra fokus gör att vi missar

10.56 - 11.06

Krav är en flyktig version av målet

Just add feedback... Not!

11.08 - 11.18
11.20 - 11.30
11.30 - 11.40

Rast
Konsten att inte hinna göra dåliga saker

Du befinner dig alltid i döda vinkeln

11.42 - 11.52
11.54 - 12.04

Krydda din demo med rollspel adam killander – adaptiv
Lean/Agile UX – Tillsammans för en bättre produkt!

V.g. stör ej! VM i suboptimering pågår maria thelin – knowit
Grunder för självorganisation

12.06 - 12.16

Kan verktyg hjälpa oss?

12.18 - 12.28

Från startfokus till leveransfokus

Praktiska erfarenheter om automatisk bildjämförelse
av en webbplats sebastian de bachtin – dynabyte
Hyperekonomiska globala team

12.30 - 13.30
13.30 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30 - 16.15
16.15 - 16.30
16.30 - 17.15

Lunch
Open X Introduktion
Rast + Ignite på Torget
Open X
Rast + Ignite på Torget
Open X
Rast + Ignite på Torget
Open X

joakim holm – adaptiv

helen toomik – reqtest ab

torbjörn gyllebring – cint

jimmy janlén – sogeti sverige ab
Enkelt som blev lätt jimmy larsson – valtech

joakim ohlrogge – agical

martin christensen – cint
roland bäcklin – knowit

kristina josefsson – teliasonera

Haren

Labbet

torbjörn kalin – artemio ab
jonas hermansson – konsultbolag1
jagannath tammeleht – ontrax

rasmus rasmussen – avega group ab
<blixttal>

morgan ahlström – avega group ab

svante lidman – ivar jacobson international ab

roger dahlén – arctic group ab

Open X
Open X
Open X

Levande
design och
kontinuerlig
utveckling,
Open X

tisdag
Tid

Torget

Haren

Labbet

08.00 - 09.00
09.00 - 09.10

Frukost
Inkludering hellre än integrering

Emergent beteende i utvecklingsavdelningen

09.12 - 09.22

Lean Startup

Arkitektrollen behövs i agila projekt!

09.24 - 09.34
09.36 - 09.46

Innovation Games and Agile Teams ulf hannelius – aneega ab
Agile @ Home henrik kniberg – crisp

Levande
design och
kontinuerlig
utveckling,
Open X

Använd rena funktioner för att undvika oavsiktlig komplexitet

09.48 - 09.58
10.00 - 10.20
10.20 - 10.30
10.32 - 10.42
10.44 - 10.54

Ett företagsinternt coachnätverk elin dersjö – scania
Fika
Toyota Kata för din semester – om förbättringsarbete på
Fritidsresor IT maria alfredéen – fritidsresor
Automatisera dina integrationstester! tommy tynjä – diabol ab
Allt kan inte göras Först

10.56 - 11.06
11.10 - 11.20
11.20 - 11.45
11.45 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 13.35
13.35 - 14.20
14.20 - 14.35
14.35 - 15.20
15.20 - 15.30
15.30 - 15.40
15.42 - 15.52

<blixttal>
Rast
Open X Introduktion
Open X
Lunch
Ignite på Torget
Open X
Rast + Ignite på Torget
Open X
Rast
Releaseplanen är partituret helena dominique – knowit
ScrumMaster kan nog vara chef, om bara...

15.54 - 16.04
16.06 - 16.16

Varför funkar det vi gör – agil kunskapsteor

16.18 - 16.28
16.30 - 17.00

staffan nöteberg – rekursiv

fredrik jonsson – cloudbase

felix reychman – agero

marcus hammarberg – avega group
Dags att refaktorera! daniel brolund – agical
peter antman – atex

Med högsta prioritet! måns sandström – adaptiv
Avslutning

johan lind – adaptiv

ivar grimstad – cybercom sweden
Regressionstestautomatisering 2.0 johan hernefeldt – generic
rickard lindberg – attentec

Making Change Stick in 30 Days tom kealey – zerodegrees
Att namnge ting

niklas lindström – valtech
Vad är Lean? Egentligen? torbjörn lundquist – agaro
Testvänlig kod – hur man undviker att reta upp sina
testinfekterade kollegor fredrik lindgren – crisp
<blixttal>

Open X

Open X
Open X

Levande
design och
kontinuerlig
utveckling,
Open X
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