
Agila Sverige 2022
stockholm 19–20 maj

torsdag – agila sverige 2022
Tid Space Tab

08.00 - 09.00 Frukost och mingel   
09.00 - 09.22 Intro till konferensen
09.24 - 09.34 Välkommen till framtiden  jimmy janlén
09.36 - 09.46 Inspiration: Hur vi förbättrade vår produktivitet med 2500 %   

mikael jonasson & helena biander
Event-storming: Skapa en gemensam förståelse och ett gemensamt språk   
marcus ahnve

09.48 - 09.58 Klimatkompensera med en pull request  andreas bjärlestam Hur NVC räddade min familj  jesper t nyström
10.00 - 10.10 Lär dig leva med magont  peter bernhardsson Vad agilt kan lära sig av Lean Kata  amanda colliander
10.10 - 10.32 Rast

10.32 - 10.42 Frustration  david barnholdt Vadå prototyp?  henrik kniberg
10.44 - 10.54 Bemästra estimeringar, eller hur team kan utvecklas genom experimentera   

emily hansen
Kungen har bara en spotlight  anna pucar rimhagen

10.56 - 11.06 Vad har OKR med agilitet att göra?  mikael brodd Bättre organisationer är agila!  thomas nilefalk
11.08 - 11.18 Agila erfarenheter från sportens värld  daniel berggren The butterfly effect coach – en typ av agil coach bland alla andra  anna odhner
11.18 - 11.28 Rast

11.28 - 11.38 Vi byggde vägen medan vi åkte på den – slangbellsagilitet på steroider   
anna forss & peter nordström

Bortom fluffet: Vad består empati av egentligen?  jonas palm

11.40 - 11.50 Peaceful Transformation  esbjörn hyltefors Förutsättningar för agilt arbete  victoria wagman
11.52 - 12.02 Produktutvecklande nätverk: Utvecklingsorganisation som utgår från  

människans natur  joakim manding holm
Biltillverkaren som råkade gå längre än agilt  fredrik viljesjö

12.02 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.40 Intro till Open Space och workshops  
13.40 - 14.25 Open Space och workshops pass 1   
14.25 - 14.40 Rast 
14.40 - 15.25 Open Space och workshops pass 2   
15.25 - 15.40 Fika
15.40 - 16.25 Fiskbullen

16.25 - 16.30 Rast 

16.35 - 16.45 Utanför lådan: Att gå från ingenting till någonting genom att förverkliga en idé   
isac hellwig

16.47 - 16.57 Utanför lådan: Hej paus!  johanna nilsson
16.57 - 23.59 Mingel, middag och barhäng   

fredag – agila sverige 2022
Tid Space Tab

08.00 - 09.00 Frukost och mingel
09.00 - 09.10 Intro till dag 2
09.12 - 09.22 Bittra vuxna, en dröm, R&D och 3 nycklar sandra ahnkron Efter ett år med SAFe kan jag ärligt säga att…  mats kempe
09.24 - 09.34 ”Allting är möjligt. Det omöjliga tar bara längre tid.” – Dan Brown 

morgan ahlström & behnosh esni
Små smarta steg tar SBAB in i framtiden   
sophie mauléon & kristoffer avci nåmark

09.36 - 09.46 Varför missar 70 % av alla initiativ målet?  tomas holmstrand Hjälp, dina HR-processer är anpassade för galärslavar men du försöker bygga  
en modern tech-organisation  dick lyhammar & marie kjellberg 

09.48 - 09.58 Demokrati – ett ramverk för att utvärdera agila processer  emil cardell Från moln till sockervadd – låt VDn ta på den agila förändringsresan  cecilia borg
10.00 - 10.10 Servant Leadership i stället för hierarkier   

mia pilebro, mari kumlien, ville svärd & per mellqvist
Hur en tveksam livsform löste det en miljard agilister inte klarat på 20 år  
henrik berglund

10.10 - 10.32 Rast

10.32 - 10.42 Agil organisation utan agila team?  markus elving Favorit i repris: Agendashift: Ett alternativ till smärtsamma utrullningar   
joakim manding holm

10.44 - 10.54 Värdefulla Organisationskulturer  pontus wadsjö Favorit i repris: Oplanerat arbete är det finaste som finns  pia fåk sunnanbo
10.56 - 11.06 Är du i TX-bubblan? Så här kommer du ut!  ulrika vincent & carla duran Favorit i repris: Våra kunder bryr sig inte om att vi är agila!  sara wänerskär
11.08 - 11.18 Inkludera bättre – att använda agila mönster i inkluderingsarbete  hampus dahlin Favorit i repris: Ponnypappans guide till agil transformation  jimmy sjölund
11.18 - 11.28 Rast

11:28 - 11:38 Den omöjliga ledningsgruppen  jagannath tammeleht We need to innovate the way we innovate, how we innovate and what we innovate  
ulrika nilsson

11:40 - 11:50 Vem i det agila teamet törs släppa in städtanten, eller, jag menar förstås  
en Agile Enabler?  birgitte wikman

Vad som gör organisationer långsamma och hur man fixar det  jan grape

11:52 - 12:02 Kontextuellt beslutsfattande i en komplex värld  david asarnoj Quickfix, kickstart eller slow cook  johannes lindman
12.02 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.40 Intro till Open Space och workshops 
13.40 - 14.25 Open Space och workshops pass 1   
14.25 - 14.40 Rast 

14.40 - 15.25 Open Space och workshops pass 2     
15.25 - 15.40 Fika
15.40 - 15.50 Utanför lådan: Att övervinna fördomar inom rekrytering  linnea bywall
15.52 - 16.02 Utanför lådan: Teal, tillit, transparens  alicia medina & rolf medina
16.02 - 16.30 Återblick och avslutning


