Agila Sverige 2017
stockholm 1–2 juni

torsdag
Tid

Space

08.00 - 09.00
09.00 - 09.10
09.12 - 09.22
09.24 - 09.34
09.36 - 09.46
09.48 - 09.58
09.58 - 10.20
10.20 - 10.30
10.32 - 10.42
10.44 - 10.54
10.56 - 11.06
11.08 - 11.18
11.18 - 11.28
11.28 - 11.38
11.40 - 11.50
11.52 - 12.02
12.02 - 13.00
13.00 - 13.45
14.25 - 14.40
14.40 - 15.25
15.25 - 15.40
15.40 - 15.50
15.52 - 16.02
16.04 - 16.14
16.16 - 16.26
16.26 - 16.30
16.30 - 16.45
16.45 - 17.00
17.00 - 17.05
18.00 -

Frukost

Tab

Intro till konferensen
Användbara lärdomar från 20 år av medarbetarstyrning karin tenelius

Funktionell frontend med Elm jon gyllenswärd

Vitala få. Användbara många staffan nöteberg

Care & Growth – Agilt ledarskap med Tuff Omsorg anna pucar rimhagen

Leva och leverera med depressioner thom persson

Botten upp Ledarskapsutvärdering andreas tael

Utmattad Agil coach isabelle svärd
Rast

Oemotståndligt motstånd bodil björnberg

Agil IT i Lean lastbilsproduktion joakim eriksson, shahab zahedi

Varför vi inte längre självorganiserar oss varje månad johan hansson

Fake Feedback. Sad! joakim manding holm

Ett år av mobprogrammering – tips & tricks tommy tynjä

Anonyma Starter Tolv Steg Program gregory mccabe

Zero Velocity tomas karlsson

TDD för bättre design och tidigare feedback thomas nilefalk

What we learned from removing all middle managers viktor cessan

Hur vi snubblade över en innovationshubb rickard westman
Rast

6 steg till perfekta 30-minuters möten jimmy sjölund

Frankenstein-metoden daniel hilmersson

Sluta skriv krav dennis liljedahl

A journey from backlog to missions for Candy Crush mattias karlsson

Renovera eller bygga nytt? petter wigle

Scaling culture at Kambi therése janlén ressel
Lunch

Lärande i fokus måns sandström

Open Space Pass 1 och Workshops
Rast
Open Space Pass 2 och Workshops
Fika

Skapa och vårda väl fungerade team yassal sundman
Konkreta tips för agil företagskultur mattias lönnqvist, homeira tourandaz
Feedback? Ja tack! matti klasson
Att lyckas med distribuerade team petrine herbai, fredrik söderberg

Storrumsplanering: vad är poängen och hur funkar det? jan grape
Brainy Days – innovationsracet som funkar björn lindqvist
Almar, Supermodeller och andra suspekta Typer kristoffer roupé
Stating the obvious – en presentation om självklarheter anneli olsen

Återsamling

Throwback Thursday – Fishbowl
Back To The Future – Fishbowl
Debrief dag 1
Mingel och middag

fredag
Tid

Space

Tab

09.00 - 09.10

Retro: Hur ett fixed mindset nästan fick mig att ge upp
på mjukvaruutveckling ulrika malmgren

Retro: Fel, fel, fel! (”felyta”) joakim ohlrogge

09.12 - 09.22
09.24 - 09.34
09.36 - 09.46
09.48 - 09.58

Retro: Krydda din demo med rollspel adam killander

Retro: Skäggsekunder, ljusår och teamminuter daniel brolund

Treat infra as product, not as plumbing karin björkén

Från förstudie-marathon till design sprint håkan kleijn

Kubernetes – Produktiv Docker fredrik viljesjö
Making DevOps in the NoOps world: grow DevOps ambassadors,
not engineers igor andriushchenko
Rast

Varför vi ska lära känna varandra i ett team stefan norinder

Ofrivilligt kodägarskap och ordet ”vi” per rovegård
Det främsta måttet på framsteg i mjukvarutveckling är... ja, vad är det?

Rekrytering i ett agilt team mikael jonasson, helena biander

10.44 - 10.54
10.56 - 11.06

Förbättra dina samtal med dina medarbetare teresa tael
Omtänksam feedback – kanske det finaste du kan ge din kollega

Från tomma stolar till fullsatt, demoedition johan lindholm
Agila antipatterns eller: 10 säkra tecken på att du jobbar på ett ”storföretag”

11.08 - 11.18
11.18 - 11.30
11:30 - 11:40
11:42 - 11:52
11:54 - 12:04
12.04 - 13.00
13.00 - 14.10
14.10 - 14.25
14.25 - 15.10
15.10 - 15.30
15.30 - 15.40
15.42 - 15.52
15.52 - 16.40

Folkets val: Vem leder? johannes lindman
Rast

Test Data as Code johan bäckström

Två produktägare, två team, en strategi och ett mål mikael tikas, frida norre

Vägen genom Groan Zone till effektiva mötesbeslut jimmy janlén

Superkrafter pia fåk sunnanbo

Underhållsarbetaren – för oplanerat arbete nils hellström

Microservice Club johan östling
Lunch

Agilt ledarskap – strategier för att lyckas i en komplex värld michael göthe

09.58 - 10.20
10.20 - 10.30
10.32 - 10.42

marcus ahnve

linn keife

Open Space Pass 1 och Workshops
Rast
Open Space Pass 2 och Workshops
Fika
Att Skyffla Grus och Gräva Diken tobbe gyllebring
Ceci n’est pas une fin – Detta är inte ett slut morgan ahlström
Återblick

Creating great teams – a practical guide to self-selection mark peacock

Agile Anonymous anna odhner

patrik enqvist

