
Agila Sverige 2013
stockholm 20–21 maj

måndag
Tid Torget Haren Labbet
08.00 - 09.00 Registrering + frukost
09.00 - 09.10 Intro till konferensen
09.12 - 09.22 Impact Mapping  staffan nöteberg – rekursiv Coding Dojos för företag  fredrik wendt – squeed ab
09.24 - 09.34 Restartup – ny innovation i det gamla företaget   

per mellqvist – euroling ab
Kollektiv kodägarskap och allmänningens tragedi – eller hur  
blir min kodbas inte utfiskad  peter antman – crisp

09.36 - 09.46 Clojure – räddningen ur komplexitetens slukhål
mattias holmqvist – citerus

Yrke: Kravare  jannilla lidén – avega group

09.48 - 09.58 Torrt nog?  fredrik rubensson – independent Visualisera mera  håkan rydman – avega
10.00 - 10.20 Fika
10.20 - 10.30  Big Design Up Front – inte så tokigt?   

ulrika park – smartbear software
Kommunikation mellan team, javisst! Men, hur då?   
ann-louise ulfsparre och fredrik josliden – ericsson ab

10.32 - 10.42 Så fick vi alla att räcka upp handen  
johan dewe – fritidsresor / tui nordic

Utvecklaren är testarens bästa vän   
magnus smedberg – tobii technology

10.44 - 10.54 Lysande utsikter i offentlig sektor  john cirverius – agical Acceptanstest är töntigt  jonas hermansson – claremont
10.56 - 11.06 Att prioritera en budget med kunden i fokus  

– San José Budget Games  ulf hannelius – aneega ab
RTFM – varför är vi så snåla med kunskap?   
kajsa goffrich – attentec ab

11.08 - 11.18 Den befriade chefen
bodil björnberg och elinor lange – ericsson ab

Servant Leadership – passar bra ihop med Agile och Lean?   
inga-lill holmqvist – ericsson

11.20 - 11.30 Rast
11.30 - 11.40 Legacyroller i agil förpackning   

mikael waldenmark – dynabyte
DevOps – Ett sätt att samverka inte en jobbtitel!   
matti klasson – avanza bank

11.42 - 11.52 Hur vi undvek att bygga Dödsstjärnan   
anna forss och annica söder – fritidsresor/tui nordic

Gläns på intervjun/konsultintervjun – Hur ni lurar mig!   
sandra sundberg – citerus

11.54 - 12.04 – men vi hade inget bra skäl  marcus hammarberg – aptitud 13 steg mot Kanban Kaizen  thomas nilsson – responsive
12.06 - 12.16 Om att lösa komplexa problem med enkla bilder   

annika widmark, storyguide
Varför storyn ”As a database server I want to be quicker”  
knappast gör att du bygger rätt produkt”  martin christensen 

12.18 - 12.28 Continuous Delivery – On the road to a true agile company   
daniel fröding – avega group

How ”design by contract” can help TDD: an example   
tonino lucca 

12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.15 Open X Introduktion

Deployment
Pipeline och
Open X

14.15 - 14.30 Rast 
14.30 - 15.15 Open X Open X
15.15 - 15.30 Rast 
15.30 - 16.15 Open X Open X
16.15 - 16.30 Rast 
16.30 - 17.15 Open X Open X

tisdag
Tid Torget Haren Labbet
08.00 - 09.00 Frukost
09.00 - 09.10 Sitter du i förarsätet på ditt liv?  henrik kniberg – crisp Hellre ett bra team än ett Agilt team  anders löwenborg  

– aptitud

Deployment
Pipeline och
Open X

09.12 - 09.22 Offshoring – från Skriet till vänskap och succé
per jansson – aptitud

Maxa teamet! Evil Coach ger raka råd  jimmy janlén – crisp ab

09.24 - 09.34 Agila Databaser – Att jobba agilt med stora relationsdatabaser  
john häggkvist – dynabyte AB

Att kommunicera problem och svårigheter karl hjalmarsson 
och kristoffer richardsson – diversify ab

09.36 - 09.46 Mitt liv som ScM – helt fel överallt  kamilla ek – ericsson Data – den nygamla silverkulan  kristoffer roupé – cint ab
09.48 - 09.58 Automatisera allt... eller?  anders ekström – valtech Customer collaboration i praktiken   

michael göthe – teamcoach sweden ab
10.00 - 10.20 Fika
10.20 - 10.30 Agil affärsdriven webbutveckling   

rickard almér – this is fabric digital ab
Tidsrapportera?! Trams!   
peter kerschbaumer – travellink

10.32 - 10.42 Personlig Kanban – En produktivitetsknarkares bekännelser   
johannes nordh 

Träna som ett djur!   
joakim ohlrogge – agical

10.44 - 10.54 Jakrakning på rätt sätt  gabriel falkenberg – valtech Jorden runt på 15 minuter – min scrum vardag   
isabelle ohlsson – ongame

10.56 - 11.06 Mobprogramming – När gjorde du senast något extremt? 
ville svärd och tobias anderberg – agical

Varför vi pratar med användarna   
sabina pawlus – cint

11.10 - 11.20 Rast
11.20 - 11.45 Open X Introduktion
11.45 - 12.30 Open X Open X
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.15 Open X Open X

Deployment
Pipeline och
Open X

14.15 - 14.30 Rast 
14.30 - 15.15 Open X Open X
15.15 - 15.30 Rast
15.30 - 15.40 Riksteatern – En agil förebild  anna odhner – claremont
15.42 - 15.52 Mugabe eller Mandela?  andreas larsson – scania cv ab
15.54 - 16.04 Kvantkatter och värdet av att inte veta   

torbjörn gyllebring – cint
16.06 - 16.16 Fundamentalistisk förvaltning  adam killander – adaptiv
16.20 - 17.00 Avslutning med återblick


