Agila Sverige 2015
stockholm 3–4 juni

onsdag
Tid

Space

08.00 - 09.00
09.00 - 09.10
09.12 - 09.22

Frukost
Intro till konferensen
Visualiserings Bonanza jimmy janlén

09.24 - 09.34

Mob programmering – från oreda till glädje

–
Två bilder för att förklara skillnaden mellan agile och icke-agile
systemutveckling ilia bider
Vad vi lärt oss om teams ägarskap över sin ständiga förbättring

09.36 - 09.46

Metoder, modeller och motiveringar thomas nilsson

Dödliga beteenden i utvecklingsorganisationer

09.48 - 09.58
09.58 - 10.20
10.20 - 10.30

Från kravfångare till upptäcktsresande annika widmark
Rast
Opposite World: Tänk om cheferna vill jobba agilt men inte du!

hans-göran persson

matthias grüter & ingrid nordmark
Storskalig agil utveckling – en bluff bodil björnberg
Utanför de agila teamen caroline kronvall
Feedback – lätt i teorin, svårt i praktiken karl adriansson
Behöver du hjälp? tobbe gyllebring

10.32 - 10.42
10.44 - 10.54
10.56 - 11.06
11.08 - 11.18
11.20 - 11.30

En PO’s bekännelser: Scrum i forskningsnära produktutveckling

11.30 - 11.40
11.40 - 11.50
11.52 - 12.02

Rast
Är du framtidssäker lille vän? lennart fridén
#NoEstimates #EmbeddedSW – The Team Myrslok Experience

12.02 - 13.00
13.00 - 13.45
13.45 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 - 16.30
16.32 - 16.42
16.44 - 16.54
18.00 -

Lunch
Open X introduktion
Open X Pass 1
Rast
Open X Pass 2
Fika
Open X Pass 3
Hur mäter man fluff egentligen? martin christensen
Var ett föredöme i ditt team! sofia cirverius
Mingel och middag

mikael andersson

jim lundgren

Tabb

joakim sundén & christian vikström

sandra ahnkron & dan eidmark
Zero Friction Deployment tor-åke fransson
Varför trendar X fredrik wendt

Docker fredrik jonsson
Hexagonal Driven Development – TDD done right torbjörn kalin
Agil Innovation – Det handlar om människor christian elsfors
Återuppliva renässansmänniskan magdalena sjöstrand
Agilty och vad vi kan lära oss från hundsporten björn tikkanen

Resan utanför agila teamet jenny knejp
Cross Team Testing – ett sätt att kompensera för hemmablindhet
i agila team johan åtting

–
–

torsdag
Tid
09.00 - 09.10
09.12 - 09.22
09.24 - 09.34
09.36 - 09.46
09.48 - 09.58

Space

Tabb

Sex plus en hatt tobias fors
Kör du Scrum utan Agile? tomas björkholm

–
Valar morghulis – all innovation måste dö anna forss

Embrace the shame! pia fåk sunnanbo
Samarbetets mysterier peter antman
Budgeten är död – länge leve sunt förnuft, smedjan och köket

Vems service är det här egentligen? john häggkvist
Organisera för självorganisering morgan ahlström

09.58 - 10.20
10.20 - 10.30

Rast
Vad händer när man utbildar ett lärarlag i agilitet?

10.32 - 10.42
10.44 - 10.54
10.56 - 11.06
11.08 - 11.18

Gymnastik vs Parkour – vilket mindset vill du attrahera till
din organisation? sohi eklund
Produktägare eller produktledningsteam? lina leufven
Storskaligt på Försäkringskassan ola berg
Standup för Kanban tommy ågren

11.18 - 11.30
11:30 - 11:40
11:42 - 11:52

Rast
Vad gör vi med alla puckon? jonas hermansson
Slack time, availability and collaboration martin bäcklund

11:54 - 12:04
12.04 - 13.00
13.00 - 13.25
13.25 - 14.10
14.10 - 14.25
14.25 - 15.10
15.10 - 15.30
15.30 - 15.40
15.42 - 15.52

Vi behöver inte ledare – vi behöver bli ledare joakim holm
Lunch
Open space introduktion
Open X Pass 1
Rast
Open X Pass 2
Fika
Skeppa tidigare! Tekniker för att få ut ny kod snabbare
i produktion petter wigle
Bakom varje stor förändring finns ett litet första steg

15.52 - 16.40

Återblick

olof larsson
anna odhner

anders beskow & adam killander

Datomic – välkommen tillbaka till framtiden linus ericsson

Reaktiv programmering är inte motsatsen till proaktiv!

johan östling

Next Generation Continuous Delivery tommy tynjä
”Teal organizations” – Framtidens organisation är här! michael göthe
Skräddarsytt ända ner i byggsystemet stefan östergaard
Hur agilt arbetssätt skapar motiverade människor och vad det
innebär – en systematisk forskningsstudie tomas jansson
Designproblem – testning av beräkningsalgortimer magnus gedda
Hur vi lyckas vara transparenta med information uppåt, nedåt
och åt sidan. Based on a true story behnosh esni
Github all the things mårten gustavsson

OPENX/Workshop: ”Collaborative writing” ola ellnestam

–
–
–
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