Dandy Learning Lab

The Agile Business Evolution Lab
A business simulation that connects
Agile practices with clear business results

Simuleringen engagerar genom tydlig koppling till verkligheten. Den tar er igenom en Agil transformation
som ökar det organisatoriska resultatet och aﬀärsresultatet. Vi bygger gemensam erfarenhet och mindset
genom upplevelsebaserat lärande på några dagar i stället för år.
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2 DAYS
5 YEARS

I'm the CEO.
Chief Enabling
Officer

Finns på Svenska
och Engelska.

Workshop med maximal inlärning
En interaktiv och rolig workshop med lärande i fokus. Under två dagar arbetar ni i grupper och ni
tar er gemensamt från en traditionell organisation och strukturer till en Agil teambaserad
organisation och styrning.
Simuleringen bygger på verkliga scenarios som organisationer oftast behöver ta sig igenom.
Ni väljer gemensamt hur ni vill hantera ett scenario, och får direkt se resultatet av era val på ett
pedagogist sätt, både genom faktisk eﬀekt i organisationen och det konkreta aﬀärsresultatet.

Detta ingår i en simuleringsworkshop
2 dagar alternativt 4-5 halvdagar online
4 - 20 personer max
Utbildade facilitatörer & erfarna Agila coacher
Teorimaterial att ta med

+

Tillval - Vi facilitera en plan för ert
fortsatta arbete efter workshopen

Varför aﬀärssimulering för Agil transformation?

2 DAYS
5 YEARS
Få snabba gemensamma insikter
hur ni steg för steg kan agilisera
organisationen samt hur ni driver
och leder företaget utifrån Agila
principer.
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Upplev en agil transformation på
2 dagar istället för 5 år - och ta
ställning till de stora frågorna ni
har framförer.
Allt i en säker miljö.

90%
INCREASED
LEARNING

Genom upplevelsebaserat lärande
får vi 90% högre inlärningsgrad
gentemot att ta till sig fakta utifrån
teori.

I alla komplexa och riskfyllda uppdrag
är det värdefullt att först öva i en
säker miljö, det ﬁnns en anledning till
att piloter övar i en simulering först
innan de ﬂyger ett ﬂygplan på riktigt.

En organisation är ett adaptivt
komplext system, därför är en
förändring som denna alltid en stor
risk. Agil metodik som till exempel att
prototypa och testa i en
“safe to fail”-miljö ökar möjligheterna
drastiskt att lyckas.

Spela online eller fysiskt?

The Agile Business Evolution Lab ﬁnns som fysisk pappersvariant som kan spelas i
grupper av 3-5 personer i workshops varvat med teoripass och diskussioner.
Som alternativ ﬁnns även en digital version där spelarna interagerar med varandra i
mindre grupper av 4-6 spelare och spelar ett digitalt brädspel över video samt där
vi faciliterar teoripass och diskussioner på en digital whiteboard.
I båda alternativen kan vi spela i en grupp, eller öppna upp och bjuda in många
grupper att spela samtidigt och dela med sig av sina lärdomar och även avsluta
simuleringen med en faciliterad planerings session där deltagarna gör en
gemensam plan för sin resa framåt.
Det ger oss unika möjligheter att samla deltagare och stötta ledningsgrupper och
medarbetare i att snabbt komma framåt i sin strävan att utvecklas mot en mer
kundfokuserad och snabbrörlig organisation med dynamisk styrning.
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Din lärresa i simuleringen
Agile Transformation Ladder

Detta går du igenom under simuleringens 2 år
Vi når slutet av år 2

The Organization is
Adapting Quickly to Meet
New Customer Needs

Leadership

Vi får insikter i hur vi kan uppnå en lärande organisation där kontinuerligt lärande, kompetenshöjning
och förbättring sker löpande och organiskt. Ständig förbättring och en teambaserad organisation är
den nya normen.

Learning Organization

Shifting
Organizational
Culture

Organization
Shift Organization
& Remove Structural
Impediments

Expand & Optimize

Teori och reflektion

Deliver

Shift Skills
& Enable
Collaboration

Team
Focus

Structural change to
Feature teams
& Agile WoW

Resultatet av era val

Gruppdiskussioner

Desire to Change
Shared
Vision

Individual
Shared View of
Current State
Understanding
Current State

Scenarios med olika val

Willingness to
Improve

By Dandy People, inspired by
Agile Fluency Model

Holistic View to Achieve Business Agility
1

Agile

1
3
1 - Leadership Feature Team
2 - Operational & TACTICAL Feature Teams
3 - Component Team

Vi får insikter kring hur roller och ansvar kan hanteras för att möjliggöra skalning av den agila operativa
modellen för att minska komplexiteten och hur kompetensförflyttningar kan göras på team och
individnivå för att möta nya utmaningar.
Deltagarna får insikter i vikten av transparens och visualisering i vad alla teamen i organisationen
arbetar på så att vi kan fatta strategiska beslut och teamen vet att de levererar värde som team,
men också som organisation.
Vi upplever vikten i att kunna jobba med förändring även utanför de nya agila teamen för att de ska
ge full effekt på affärsresultatet. Konfliker uppstår när vi har både den nya Agila operativa modellen
samtidigt som vi har den traditionella organisationen och styrningen som är mer långsam och
oflexibel. Här får deltagarna diskutera lösningar, samt se agil organisationsteori och exempel.
Deltagarna får uppleva hur vi identifierar vilka som behöver ingå i de nya korsfunktionella teamen
och hur vi ökar teamens hastighet. Vi går från projektstyrning till produktstyrning och vi får insikter i
skillnaden på en produktorganisation och andra typer av organisationer.

Vi diskuterar varför det är viktigt att ledningen behöver vara drivande i den agila förändringsresan för
att vi ska lyckas. Vi får en grundförstålse för innebörden i flödesoptimering kontra resursoptimering
och hur en agil teambaserad organisation ökar leveranstakten i hela organisationen.

Påbörjar resan år 1

Our strategy is Emergent Transformation
2

I feel
awesome
using
this!

ROI on Agile

vs
Traditional

I feel
awesome
working
here!

Employee
Happiness

2

Agile Onion by AWA, Simon Powers

Egen och gemensam förståelse
baserad på erfarenhet

Agile

3
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Start small

Scale what works

# Qualitative
Deliveries

Business
Growth

Emergent transformation
Health
Values

Performance
Productivity

6M

1Y

Forever

Spelplanen

Simuleringen

Spelplanen visar alla moment vi tar oss
igenom i simuelringen, det är här ni
tillsammans ﬂyttar markörer, pengar,
läser korten - och fattar tuﬀa beslut som
ledningsgrupp.

Checklistan
Checklistan leder oss igenom
spelet, kvartal för kvartal och gör
det lätt att spela.

Korten
Simuleringen innehåller ett antal olika kort
som leder er igenom historien om företaget
XS. Ni får olika aktiviteter att ta ställning till,
olika händelsekort med scenarios där ni
tvingas fatta beslut innan ni vet resultatet,
precis som i verkligheten. Därefter kommer
resultatet i form av ett konsekvenskort och
ger er svaren kopplat till alla alternativen,
även de ni inte valde.

Resultatet på sista raden
Nyckeltalen och resultaträkningen
ger oss konkreta siﬀror på hur vi
har lett företaget.
Aﬀärs- Agilitetsinexet visar hur
organisationen levererar och hur
glada våra kunder är.
Tillsammans är det vinnarkriterier
i utvärderingen mellan grupperna.

Working time available per task

60
40
20
2

3

Less visible
- more powerful

Mindset
Values
Principles
Practices

More visible
- less powerful

4

Number of simultaneous projects.

Tools and
Processes

5

ov kunskapen
tappas bort i
överlämning

A
B

Collaborative Work

vs

Kvartal 3

C

Requires
structural
and cultural
change

Can be
adopted
in command
and control

sk

sk
Ri

Expand & Optimize

R

Focus

Structural change to
Feature teams
& Agile WoW

Good
enough
Expert
knowledge

Individual
Shared View of
Current State
Understanding
Current State

Project E

During

After

Team Based Agile Planning

PRIO3 Project C
PRIO4 Project D
PRIO5 Project E

T-shape
ökar
flödet med
100%

Kvartal 4
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Don't
manage people,
manage the system

95/5

Agile Management Areas

I´ve got
some ideas!

When can
I go home?

% performance
influence

ial
g
n
e
nc l
sig odin o M ina ega
L
C
S
F

Like it!
Ok

vs
People

aBure
cy
ucra

Expert

Mathias

Good
enough
Beginner

Michael

Team
behöver ett
gemensamt
mål får
fokus

Yes

Temporary
alliance

Team

Product

NO

Technology

Pseudo-team

ROI on Agile
& Learning
Organization

Fokus
ökar
flödet med
100%

Common goal

YES

Transformational
Leadership

High
I feel
awesome
using
this!
I feel
awesome
working
here!

Employee
Happiness

# Qualitative
Deliveries

Inspiring & Motivating
Compassion & Caring
Role model

Paradigm Shift

Business
Growth

Manage the Process
- Not the People
Y-view

Grow
People

This is Agile Leadership

Conventional Leadership
Strive for agreement
Interventions if needed
Carrot and stick
Low

Co-workers

Purpose

Process

Hate it

Jennie

Shift Skills
& Enable
Collaboration

By Dandy People, inspired by
Agile Fluency Model

Done Mission

PRIO2 Project B

Health
Values

Willingness to
Improve

Team Greatness
Start

Mia

Shared
Vision

Köa
initiativ
på team

PRIO1 Project A

Shifting
Organizational
Culture

Desire to Change

Done

Project D

Hur Agila
vill vi vara?
4% eller
400%?

Need each other

Team

Leading Indicators

Team Awesome

De

Deliver

Iterative Change

Project C

6-12
months

Before

The Organization is
Adapting Quickly to Meet
New Customer Needs
Learning Organization

Continuation

Health
Values

Project B

Ordna
team efter
kundvärde
& kundupplevelse

Organization

Performance
Productivity

OODA
LOOP

Start

vs
Build

Ri

Ri

...based on impact continuously.

Structu- People
res

Project A

sk

isk

95/5

Traditional Plan Based Planning

Learn

Kvartal 2

Shift Organization
& Remove Structural
Impediments

Stabila
team är
100% mer
effektiva

B

Time

Leadership

Support Leaders
to go First

Support with
low hanging Fruits

Agile

Measure

Adapting the short term plan...

Agile Change
Team

A

Move
towards
learning
organization

Let´s
do this
together!

Pl a n
influencing
performance %

Check

System

1

Let´s get
started!

C

Switching Time: Gerald Weinberg

Loss to context switching

80

Create a
shared Vision

Understanding
current state

50%

Traditional

Cost

100%

Task
Switching är
den största
risken

Agreed
Assignment

People

Kvartal 1

Sponsor

Act

Nyckelhändelser år 1

train
the
trainer

We must
do better!
Can you help?

Do

Starting
up the
Agile
Evolution

Performance
Productivity

6M

Destructive

1Y

Forever

Over- control

Grow
Business

X-view

Excessive demands
Arrogant, Unfair
Uncertain, Let go

High

Nyckelhändelser år 2
Beslut på
rätt nivå för
snabba
leveranser

Kvartal 1
High

Agile Leadership

Build a bridge.

100%
Capacity
Portföljnivå
Affärsstrategi

We need to cross
the river.
You can figure
out how.

Alignment

Programnivå
Taktik & samarbete
Hope someone is
working on the
river problem...

Low

Autonomy

Start small

Before

During

Company Bets
Alignment

Company Bet

Team Initiative - Mission
Autonomy

Team Mission

Helping other teams
Autonomy & Alignment

Emergent transformation

Kvartal 3

Helping other Teams

Lights on
“Up an running” Autonomy

Teamnivå
Taktiskt & operativt arbete

After

Scale what works

Lights On

High
Stakeholders

End Users

End Users
Agile
Coach

Product Owner
Q1

Q2

Why

Q3

PO & Agile Team

What

Agile Team

Good
enough

How

Expert
knowledge

Organizational
levels

Roles

Who can
best
decide
when to
drive
or not?

We need a
decision now
to move on.

Expert facilitator
and HR expertise

Look for T-shape
- Not Just one Expertise

Decision

Leadership Team
for FLOW and VALUE

HR
Specialist

Too late!
We need a new
decision!

Agile Product Teams

Business
Agility

Skills Areas

Agile Coach

AC - Skill

Product Owner

PO - Skill

Scrum Master

SM - Skill

Less visible
- more powerful
Mindset

Competences

Time

Values

Online Marketing

Marketing - Skill

Development

Development - Skill

Principles
Practices

UX & Design

Design - Skill

Analysis

Analysis - Skill

Operations

Operations - Skill

Tools and
Processes

Move
towards
learning
organisation
Requires
structural
and cultural
change

Can be
adopted
in command
and control

More visible
- less powerful

Kvartal 2
Ro le
r
Desc
on
-ipti

HIGH
VUCA

Responsibility
for strategic
direction

Employee

Make People
Awesome
Experiment &
Learn Rapidly

Agile Capabilities
- Not Detailed Roles
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Deliver Value
Continuously

Make Safety
a Prerequisite

(Emergent Strategy)

Traditional
Hierarchy

Learning
Organizations

Unbox your People
- Do not Place them
in Roles

(Directive Strategy)

NO
VUCA

Performance Development

Target

Feedback & coaching

Inspiring, stretching & relative
VUCA robust

Traditional
Hierarchy

Horizontal
“flat” Organizations

Top Managers

Employee

(Central Control)

(Empowerment)

Continuous, not annual
Through regular conversations
Peer feedback - Manager facilitates

Forecast

Top Managers

Please
stand
on me

Budgeting

Responsibility
for work flow,
decisions and
actions

Unbiased - expected outcome
Limited detail

Resource allocation

Dynamic – no pre-allocation
Mandates, standards &
decision criteria
High level constraints
(where necessary)

Enable
Agility
Sna

p!

Increasing performance

OKR's - Organizational, team & individual
Bottom up - and top down

Learning & development

Continuously learning as a way of working
Build a learning organization

Compensation

Base pay - Objective criteria, make it fair
Performance pay - subjective criteria,
use collective intelligence

Referenser för aﬀärssimuleringar

The business understanding created and learning

A board simulation aimed towards the sales

achieved through the simulation events, helped create a

companies around the world developed by Expo Media with

highly motivated, capable and driven team, and played a

the goal to support the sales companies to communicate the

signiﬁcant role in delivering record results over multiple

goals with the rest of the

years. Expo Media helped the management to create a

organization was fun, engaging and result driven.

turbo charged organization.”
Andreas Malmberg, President Atlas Copco Mining and
Dag Lee, fd VD SATS Norway

Rock Excavation Service Division

Chefer på alla nivåer och anställda från alla delar av

Together with Expo Media we have invested a lot to improve

organisationen har deltagit i simulerade träningar med

our performance and create better sales and proﬁtability in

bland annat generell försäkringsekonomi,

our retail stores. Through better leadership, business

aﬀärsförståelse och ledarutveckling. Fram till idag har

acumen and employee engagement we have only started

ﬂera hundra anställda haft workshops med Expo Media.

this journey. By creating better understanding, development
and commitment through essential questions within these

Aud Rogstad, fd Program Manager Leader

topics with Expo Media we can see the development process

Development, If Academy

more clearly and the eﬀects is also developing well.
CEO COOP
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Välkommen att kontakta oss
The Agile Business Evolution Lab är skapad av Dandy People och Expo Media för att stötta
ledningsgrupper och medarbetare att lyckas i den Agila omställningen. Innehållet i simuleringen
baseras på erfarenhet som vi har fått genom att ha arbetat i agila organisationer av oika slag,
startat agila företag, och stöttat företag i denna omställning sedan 15 år tillbaka.
Kontakta oss på info@dandypeople.com om ni är intresserade av att få prisuppgifter eller om
ni har några ytterligare frågor som vi kan hjälpa er med.

Dandy People
Dandy People är Agila Management konsulter, baserade i Stockholm och specialiserade på Agile
transformation och agil, kundcentrerad produktutveckling. Vi är internationellt kända för vårt visuella ,
pedagogiska och lättanvända coaching - och utbildningsmaterial som är översatt till många språk och
används av Agila coacher och företag över hela jorden. Vi arbetar med många av Sveriges största
företag för att stötta dom i deras Agila resa.

Expo Media
En av Sveriges ledande managementkonsulter för strategiska aﬀärssimuleringar.
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