Agila Sverige 2019
stockholm 23–24 maj

torsdag – agila sverige 2019
Tid

Space

08.00 - 09.00
09.00 - 09.10
09.12 - 09.22

Frukost
Budgeten begravd, saknad av ingen – länge leve Smörgåsbordet och Livbojen!
olof larsson, maria berg

Toppentillvaro i trettiotvåtimmarsland tom airaksinen

09.24 - 09.34
09.36 - 09.46
09.48 - 09.58

”Agilt är djävulen” – min resa till den agila sidan niklas faager

Närhet är relativt – om distribuerat lagarbete jouni kantola

Är du en backlog-hoarder? 5 tips för en slimmad backlog joel sanderi

The magic of a mission margareta sjöbom, rebecca dahlin
Vår resa kring optimering av laddningstiden i mobilen
patric ögren, lina widén gatehag

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

Rast

11.52 - 12.02
12.02 - 13.00
13.00 - 13.40
14.25 - 14.40
14.40 - 15.25
15.25 - 15.40
15.40 - 16.25
16.25 - 16.30
16.35 - 16.45
16.47 - 16.57
17.00 - 18.00

Tab

Intro till konferensen

Kö i produktutvecklingsfilen edward dahllöf

Älskling, är det inte dags att vi skaffar kod? ola ellnestam

Agila utvecklingssamtal, eller? mats kempe

Nätverksorganisation på Västtrafik ola berg

Varför skriver vi repetativ kod för hand? morten nielsen

Lite om agil test och reglerteknik thomas svensson

Mitt liv som lokförare (RTE) på banken anna borgerot

Livet i sju Tetris-bitar robert gistvik

Agil Coach är ett låtsasjobb tobbe gyllebring

Sluta tjata om Littles Lag dennis liljedahl

Programmeraren har makten ulrika malmgren

Rast
Safety first! Mot trygghet och prestation i teamet – så här gjorde vi mari kumlien
Fit to Fail – Träna upp dina göra-felmuskler – (klantarmusklerna)
greta rask, bodil björnberg

Vad behöver agila ledare kunna om tekniken? david sundelius

Consumer-Driven Contract Testing dan eidmark

Kontrollerat kaos – min resa från utvecklare till förstagångschef erik wikner

Lärdomar med Mob-programmering på Svergies Radio gregory mccabe

Lunch
Open Space Pass 1 och Workshop introduction
Rast
Open Space Pass 2
Fika
Fiskbullen
Rast
Vem ska trösta knyttet? anna forss

Koden, återtåget björn tikkanen

TDD – Tepache-driven development lennart fridén

Förändring i Legobyn – en fabel om olika förändringsmodeller thom persson

Mingel

fredag – agila sverige 2019
Tid

Space

Tab

09.00 - 09.10

Varför självstyrning inte fungerar för våra agila team
joakim manding holm, therese wallin
Triaden – det polyamorösa ledarskapet
stefan niccolai, marcus schön, peter bernhardsson

En bättre story! tobias mattsson

09.24 - 09.34
09.36 - 09.46
09.48 - 09.58

The surprising powers of Liberating Structures anders linse

Team och multidimensionellt flyt thomas nilefalk

Varannanveckasomgrupperingen – en sann rysare pia fåk sunnanbo

Mapping Impact Maps sebastian shaw

Från spretiga ledningsgrupper till målfokuserade agila ledningsteam på Sveriges
mest utskällda myndighet mia pilebro

Små medel, stora förändringar. En teamförändring med omsorg karin johansson

09.58 - 10.20
10.20 - 10.30
10.32 - 10.42

Rast

09.12 - 09.22

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 - 14.25
14.25 - 14.40
14.40 - 15.25
15.25 - 15.40
15.40 - 15.50
15.52 - 16.02
16.02 - 16.30

Digitala tjänster i fred, förhöjt läge, kris och krig anna forss, peter krantz

Agil dokumentation – en oxymoron? gunilla svanfeldt

Agile, I’m home! lina horndahl

Hypotesdriven devops – en agilists försök att rädda devops ur buzzwordfällan
håkan rönngren
Ensam hemma – skala ner agile per lundholm
Få in säkerhet som en del i din agila process cecilia wirén
Teamuppfostran och barnuppfostran jesper t nyström
Rast

Feedbackkultur och retrospektiv gör dig good men inte great karin björkén

5000 buggar – är det ett problem eller? henrik kniberg

När KPIer blir skadliga jan grape

Tjolahopp tjolahej Cost of Delay tommy ågren

Om att tänka på tänkande medarbetare monika orski
Den perfekta organisationen finns inte – vad du kan lära dig av amöban!
karin camnert

Dare to speak up: Importance of psychological safety in teams natalja calderon

Konfliktshantering – bara ett fult ord? anna odhner
Analog kommunikation i ett digitalt inferno robin bergh
Vi hittade inte kunden, men vi hittade varandra kimberly lejonö

Lunch

Open Space Pass 1 och Workshops
Rast
Open Space Pass 2 och Workshops
Fika
Det blir som du tänker! victoria normark

Sumo krossar testpyramiden markus lindgren

Från solist till gille och ledare – om WoW och samarbete kristoffer roupé

There are ONLY 10 different ways a decision can be made jimmy janlén

Återblick

