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Jimmy Janlén Crisp AB 
 
Födelseår: 1976 
I branschen sedan: 1999 
Utbildning: Datavetenskap, Uppsala Universitet 
 

Erfaren och passionerad  
agil coach och utbildare 

 
jimmy.janlen@crisp.se  
+46 70 351 72 63 
Twitter: @JimmyJanlen 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/jimmyjanlen 

Blogg: blog.crips.se/jimmyjanlen 

Sammanfattning 
Jimmy stöttar och hjälper team, företag och avdelningar med att införa ett agilt arbetssätt och hjälper till att ta 
nästa steg i förändrings- och förbättringsarbetet. 

Utöver att Jimmy är agile/lean coach håller han ofta kurser och seminarier inom Scrum, agilt införande, agilt 
ledarskap, det agila teamet och agil testning samt Training from the Back of the Room. 

Jimmy utvecklas och utmanas genom samarbetet med kollegor och kunder. Han trivs i en miljö där det är kritiskt att 
i hög takt leverera mjukvara av hög kvalitet, till en krävande marknad i en konkurrensutsatt bransch samtidigt som 
man möjliggör utveckling, frihet och arbetsglädje för individen och teamet. 

Hans bakgrund som utvecklare och teknisk test-automatiserare, projektledare, scrum master, agile coach, samt att 
han själv varit personalchef under en 2 års period, ger honom en bred förståelse för tekniska utmaningar såväl som 
organisatoriska. 

Läs gärna Jimmys blogg där han delar med mig av mina tankar, erfarenheter och reflektioner rörande agile, lean, 
scrum, kanban, agil testning och om hans liv som konsult på “Den Scrummande Konsulten”. 

Specialiteter: Agil & Lean coach, Utbildare, Workshop facilitator  

YouTube kanal: http://www.youtube.com/crispagileacademy 

Blogg: http://blog.crisp.se/author/jimmyjanlen 

Visualization Examples (bok): https://visualizationexamples.com/ 

 

Uppdrag, projekt, kurser och seminarier 
2015-11 – 2016-05 Westpac New Zealand Limited,  

Agile Enterprise Transformation Coach Auckland 

 Stöttande av omfattande agil transformering i rollen som Agile 
Enterprise Transformation Coach. Uppdraget omfattande coachning av 
ledningsgrupper, chefer, agila coacher, projektledare, produktägare, 
Scrum Masters och alla andra berörda av den agila transformeringen. En 
mängd kurser och workshoppar utformades också vilka sedan övertogs 
av Westpacs egna agila coacher. 
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2016-01 – 2016-04 Vodafone, Agile Coach Auckland 

 Team coachning, Workshoppar, Seminarier, Ledarskapscoachning  

 

2013-09 – 2015-10 Plain Vanilla, Agil Coach Reykjavik 

 Plan Vanilla utvecklar frågesportsappen QuizUp. Uppdraget består av 
coachning, mentoring och utbildning av chefer, ledare, produktägare, 
agila coacher och team. Plain Vanilla har växt kraftigt, från 15 personer 
Nov 2013 till 75 personer Nov 2014. Uppdraget består till stor del av att 
stötta organisationen växa agilt, bygga en agil kultur, stötta teamen 
hitta sätt att jobba effektivt samt vara mentor till Plain Vanillas egna 
agila coacher. 

 

2014-11 Kurs ”Training from the Back of the Room” (2 dagar) Stockholm 

 Publik Crisp kurs. 

2014-08 Kurs ”Facilitating from the Back of the Room” (1 dag) Stockholm 

 Kurs för Spotify. 

2014-10 Arbetsförmedlingen, Kurs ”Agil Testning” (1 dag) Stockholm 

 Introduktion till agil testning och den agila testaren. 

2014-10 RaySearch Laboratories, Utbildning och workhops  Stockholm 

 Gav en serie utbildningar för att utbilda inom agile, scrum och 
produktägarskap samt en rad workshops med varje team. 

2014-10 Skatteverket, Utbildning och workhops  Stockholm 

 Gav en serie utbildningar för att utbilda inom agile och scrum, samt en 
rad workshops med varje team. 

2013-02 – 2014-06 Spotify, Agil Coach Stockholm 

 Coachande av team, chefer, produktägare samt styrgrupp i 
avdelningen ”Partners” vilka bland annat ansvarar för integrering av 
Spotify hos externa partners (i t.ex. högtalare), samt Spotify Connect 
upplevelsen. 

 Coachande bestod bland annat av; hjälpa team bli högpresterande team, 
coacha individider i problemlösning och ansvarstagande, coacha ledning 
i vidareutveckling av organisation och ledarskap, samt coachning av 
produktägare så att de bättre kan stötta sina team med större 
verktygslåda samt förståelse för teamdynamik och agila/lean. Har också 
vid flera tillfället faciliterat och varit värd för interna konferenser (50-100 
deltagare). 

2014-05 Seminarie, Lantmäteriet Gävle 

 Ämne: ”Agil testning” 

2014-04 Kurs ”Agil Testning och Den Agila Testaren” (2 dagar) Stockholm 

 Publik Crisp kurs. 
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2014-02 ICE, Introduktionskurs Agile & Scrum (4 timmar) Stockholm 

2013-12 – 2014-03 PolyStar, Role Expectation Mapping Stockholm 

 Ledde en serie workshoppar kring förväntningar mellan olika roller. 
Workshoppen och de inledande intervjuerna har också följts upp av  

2013-10 Scania, Seminarie Södertälje 

 Ämne: ”Agile Testing” 

2013-06 KeyNote speaker, DARE Festival Antwerpen, Belgien 

 Ämne: “Scaling agile at Spotify” 

2013-05 Scania, Seminarie Södertälje 

 Ämne: ”Hur uppnår Spotify hög flödeseffektivitet genom autonoma 
team?" 

2013-05 & 2013-11 Alandia Försäkring, Agile Kurs och Workshop Mariehamn, Åland 

 Introduktion till Agile och Scrum för IT avdelningen på Alandia. Andra 
tillfället; uppföljning, workshoppande och visionerande. 

2013-03 RaySearch, Scrum kurser Stockholm 

 Fyra 2 dagars Scrum kurser för hela utvecklingsavdelningen på 
RaySearch. En kurs för varje team samt en kurs för personer utanför 
teamen. 

2013-02  Evolution Gaming, Scrum kurs (2 dagar) Riga, Lettland 

2012-08 – 2012-12 Ericsson, Utbildare Stockholm 

 Utbildningar och kurser för Ericsson i Kista och Linköping.  
Totalt ca 20 kurser: 
- Endagars introduktionskurser i Agile, Lean och Scrum 
- Tvådagars kickstart utbildningar för Scrum team  
- Endagars kickoff för team. Teamdynamik och teamwork skills. 
- Skräddarsydda endagarsutbildningar för Scrum-team 
- Skräddarsydda endagarsutbildningar för Kanban-team 

 

2012-09 Skatteverket, Seminarie: Introducing and Adopting Agile in  Stockholm 
Large Organisations  

2011-12 – 2012-05 Länsförsäkringar, Scrum Master & Scrum Coach Stockholm 

 Scrum Master för projektet ”Nya Startsidor för Öppna Sidorna” som 
syftade till att modernisera välkomstsidorna på www.lansforsakringar.se 
samt korta vägen till avslut/köp och därmed åstadkomma fler avslut och 
ökad affär. 

 Utbildade även alla medlemmar i ett annat (sekretessbelagt) projekt 
samt coachade produktägareteamet, scrum masters och styrgrupp. 
Projektets storlek: ca 90 personer uppdelade på 9 team. 

  

2011-01 – 2012-05 Sogeti, Team Manager  Stockholm 
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 Personalchef för ”Team Agile Testning & Automation” som består av 20 
konsulter. Ansansvar gentemot kunder för konsulternas leverans och 
förmåga. Personal- och löneansvar, kompetensutveckling och 
rekrytering. Medlem i styrgruppen för Sogeti Stockholms testaffär. 

 

2012-05 Seminarie: ”Den Agila Revolutionen”, Sogeti Inspiration Day Stockholm 

 

2012-08 Attentec, Seminarie och Open Space facilitering Linköping 

 Attentec är ett IT konsultföretag. Höll seminariet ”Förbättring är inte en 
enskild händelse, det är en pågående process”; om att initiera och driva 
förbättringar i både det lilla och det stora, tekniska såväl som 
organisatoriska och kulturella.  

 Facilitator för efterföljande Open Space på teamat ”Förändringsarbete 
hos kunden”. 

 

2011-09 Kurs: Agile & Scrum, 2 dagar Mumbai 

 Utbildning av Sogeti offshore SharePoint team i Indien. Indien 

 

2011-09 Kurs: Scrum & Agil Testning, 2 dagar Köpenhamn 

 Kurs för kunder och kollegor på Sogeti. Danmark 

 

Fram till och med Maj 2012 har jag som konsult på Sogeti genomfört fler än 20 Scrum kurser (exempel på 
kunder är Skatteverket, Landstinget Östergötland, Svenska Spel, 4C Strategies och Landmäteriet IT) och mer 
än 45 seminarier på olika teman inom agil utveckling, scrum och agil testning (för kunder såsom Eniro, 
Lantmännen, Aditro, Skatteverket, Scania, Linkon, SMHI, m.fl.). 

 

2011-05 - 2011-06  Snowmen Solutions – Scrum Coach, Utbildning Stockholm 

 Snowmen Solutions bygger backendplattformar till spel- och 
bettingssiter. Utbildade ledning, projektledare och team i Scrum och 
agila utvecklingstekniker. Stöttade produktägare och de två nya teamen 
med att komma igång med första sprinten samt höll utvärderings- och 
förbättringsworkshoppar. 

 

2010-10 - 2011-04  Telepo AB - Scrum Coach Stockholm 

 Telepo erbjuder en komplett Business Communication lösning som en 
service plattform som inkluderar klienter för alla användargrupper, 
plattformar och teknologier. 

 Uppdraget bestod i att leda, utbilda och coacha utvecklingsavdelningen 
bestående av tre team i deras implementation av Scrum och förbättring 
av deras agila kvalitetsprocess. Stöttade även övriga organisationen i 
införandet av OpenAgile. 
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2009-03 – 2010-09 Cramo AB – Scrum Master Kista 

 Cramo hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggindustrin, 
liksom till övrigt näringsliv och den offentliga sektorn samt till 
privatpersoner. 

 Utvecklade en lösning som bygger på en integration mellan EPiServer 
(front-end) och WebSphere (back-end). Projektet drevs framgångsrikt 
enligt Scrum. Agerade Scrum Master för tre delprojektet samt Scrum 
Coach och projektledare gentemot Cramos övriga organisation. 

 

2008-08 – 2009-10 Stena Line IT Services Göteborg 

 .Net utvecklare i ett Scrum projekt. Stena Line bygger ut sitt 
biljettbokningssystem SLOOP för att kunna ersätta ett annat system.  

 

2008-06 – 2008-07 Veolia – Teststrategi och acceptanstestkoordinator Oslo 

 Testledning och koordinering av slutgiltig acceptanstest av ett Norge 
SAP system. Veolia har tillsammans med Cap Gemini (Oslo) utvecklat ett 
IT-system i SAP för administrering av logistik och hantering av 
återvinningsstationer och skräphämtning. Uppdraget gick också ut på 
revidera och förbättra Veolias testprocess. 

 

2006-04 – 2008-05  Siemens Medical Göteborg, 

 Siemens utvecklar Soarian, ett datasystem vars målsättning Tyskland &  
är att ersätta alla befintliga datasystem på ett sjukhus. Rumäninen 

 Utveckling skedde i Java och C++. Automatiserade tester för FitNesse 
skrevs i Java (utvecklingsmiljö: Eclipse). Enhetstestning och 
parprogrammering. Projektetmetoden var Scrum med TDD. 

 Bygga, underhålla och förbättra continuous integration (CruiseControl) 
med bl.a. automatiserade tester för fyra olika team. 

 Under projektets senare hälft agerade jag även som Scrum master, 
vikarierade som avdelningskoordinator samt agerade coach och mentor 
för nya Scrum team när det blev dags att flytta utvecklingen från 
Sverige till Rumänien. 

 

2006-02 Lear Corporation Sweden AB – Utvecklare Göteborg 

 Design och utveckling av en RFID lösning som har till uppgift att 
säkerställa förekomsten av att en säkerhetskritisk detalj (airbag) i 
Volvos fabrik.  

 

2005-08 Nautilus – Kodgranskning Örebro 

 Utvärdering av Nautilus webportal 

 

2004-01 – 2004-02  ABB Robotics AB - Utvecklare Västerås 
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 Virtual Arc, ett program för simulering av svetsfogar. Felsökning, 
bugg-fixning och funktionsutökning av existerande produkt. 
Översättning av produkten till engelska och tyska (samt möjlighet för 
översättning till ytterligare språk). Implementering av 
licenshanteringssystem. Paketering av produkten med Install Shield. 

 

1999-12 – 2005-11 Atlas Copco Rock Drills AB – Utvecklare Örebro 

 Utveckling av Tunnel Manager (planeringsverktyg för tunneldrivning), 
ROC Manager (gruvdrift) och ORE Manager (dagbrott). Avancerad 
visualiseringsteknik och 3D kartor. Integration mot borriggar. C++, C#, 
VB, COM teknik, SQL. Design, utveckling, testning och support. 

 

 

Utbildning & kurser 
 Datavetenskap, Uppsala Universitet (1996 – 1999) 

 Training from the Back of The Room (2013) 

 Certified Product Owner (2012) 

 Kanban (2013) 

 Sogetis ledarskapsutbildning (2011) 

 Certifierad Scrum Master (2008) 

 Sogeti Pattern (2005) 

 Biztalk (2005)  

 RUP – Overview (2001) 

 COM/ActiveX/ATL programmering med C++ (2000) 


