
onsdag – agila sverige 2018
Tid Space Tab
08.00 - 09.00 Frukost
09.00 - 09.10 Intro till konferensen  pia, jagge, ola
09.12 - 09.22 Träffa Agiles hemliga kusin Design Thinking  sigrun tallungs
09.24 - 09.34 Teknik – vem får välja det och vem får leva med det?  a. larsson Silent estimation: Bättre estimering på mindre tid  andrew walker
09.36 - 09.46 Strukturell dumhet – när smarta människor blir en dum grupp  a. forss Trettitre tips till teamet  björn tikkanen
09.48 - 09.58 Darwin hade varit agilist  carina meurlinger Experimentera mera!  dan eidmark
09.58 - 10.20 Rast
10.20 - 10.30 Arkitektur som bidrar till agilitet  david sundelius Hur jävla agilt blev det här?  dennis liljedahl
10.32 - 10.42 Så glada att vi vågade self selection!  linn keife Med den mänskliga naturen – inte mot  edward dahllöf
10.44 - 10.54 Organisationspsykologiska utmaningar vid agil transformation  h. lövén Hur vi använder tavlan för att öka farten och vinna…  j. t. nyström
10.56 - 11.06 Vi är agila, men vår arkitektur är gjuten i betong :-(   jan grape Big Data == Lean Data  lars albertsson
11.08 - 11.18 Led hjärnan rätt  jenny höglund svensson Fem myror är fler än fyra elefanter  ulrika malmgren
11.18 - 11.28 Rast
11.28 - 11.38 Våga experimentera och visualisera!   

eva mattsson och ingela strandh
Gender, the glass roof and the bargain market   
dick lyhammar och erik hultgren

11.40 - 11.50 Kan statisk typning vara Agilt?  joakim ohlrogge Slappna av, kunden är glad och lite kattbilder är aldrig fel  i. olsson
11.52 - 12.02 Hur jag effektivt gjorde alla stakeholders besvikna, och hur en  

donut blev räddningen  joel  sanderi
Storytelling – konsten att berätta verkliga user stories   
annika widmark

12.02 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.25 Open Space Pass 1 och Workshops  
14.25 - 14.40 Rast 
14.40 - 15.25 Open Space Pass 2 och Workshops   
15.25 - 15.40 Fika
15.40 - 15.50 Tre sorters agila förändringsledare  esbjörn hyltefors Robin Hood: den agila coachen  laszlo fischer
15.52 - 16.02 Oops we did it again  magnus tholén Vår största projekt någonsin utan planer och kontroll?!   

maria gustafsson och maya jernström
16.04 - 16.14 Teaching agile post waterfall  markus elving Varför ditt företag misslyckas uppnå sina affärsmål  m. wasielewski
16.16 - 16.26 Agile Governance – Att fostra en agil kultur  matti klasson Aktivitetsbaserade kontor + Agile = Superbra! Eller?  mia kolmodin
16.28 - 16.38 Trust – a foundation for successful agile transformations?  i-l holmqvist Big Room Planning – En ulv i fårakläder?!  tommy ågren
16.40 - 16.50 Kejsaren är naken! Om att leka chef på jobbet  victoria normark Dealing with Bugs by Deletion  yassal sundman
16.52 - 17.02 Hur stoppar vi den agila arenarocken?  marcus ahnve Pseudofeedback vs autentisk feedback  viktor cessan
17.02 - 18.00 Mingel
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torsdag – agila sverige 2018
Tid Space Tab
09.00 - 09.10 Hur gör du för att förstå dina användare?  my amori Is Yoda really an agile coach?  gitte klitgaard
09.12 - 09.22 Lean UX – maximera lärandet och bygg innovation   

johanna olander
Effektivt agilt beslutsfattande med Consent.  michael göthe

09.24 - 09.34 Agile UX – Från Design Sprints till Mob  martin christensen På edra platser, färdiga, stanna upp!  morgan ahlström
09.36 - 09.46 Trender som exkluderar  hampus sethfors Crash Coaching – agil utveckling av motorcyklister  ove lindström
09.48 - 09.58 Strategisk produktutveckling i en föränderlig miljö  nina boljang Ett rött piller för din agilitet  per lundholm
09.58 - 10.20 Rast
10.20 - 10.30 Engagerade teammöten – Lean Coffee Style  david asarnoj Vägledd av smärta  petter wigle
10.32 - 10.42 Schimpanser, Scaled agile och Scanias Servicemarknadverktyg   

ola ramström
Musikproduktion som en iterativ, distribuerad, agil process   
rickard westman

10.44 - 10.54 Little’s lag – en liten lag om flöde med stora implikationer   
pontus bergöö

Vår resa från trist till Teal   
sabrina romanov och anders hermansson

10.56 - 11.06 The ASS! (animated system status)  robin bergh The ART of being a team  jennie mårtensson
11.08 - 11.18 Minimum Viable Security  sebastian åkerman Friskt vågat, hälften jobbat!  jimmy sjölund
11.18 - 11.30 Rast
11:30 - 11:40 Rapport från kanten av min förmåga  thomas svensson Grupper – hur de bildas, varför de hatar varandra och vad vi kan 

göra åt det  stefan norinder
11:42 - 11:52 Skala upp med ramverk eller verktygslåda?  fredrik viljesjö Growth som agil murbräcka  gereon kåver
11:54 - 12:04 Jesusbarnet och stjärnan – men *när* är ni klara?  staffan nöteberg Kan jag beställa innovation av dig?  tom tingstadius
12.04 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.10 Open Space Pass 1 och Workshops  
14.10 - 14.25 Rast 
14.25 - 15.10 Open Space Pass 2  och Workshops  
15.10 - 15.30 Fika
15.30 - 15.40 Sluta försöka testa in kvalitet!  tobbe gyllebring
15.42 - 15.52 Återblick


